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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
'

CAPITAL FEDERAL'

TERÇA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 1962

[REVISTA DA PROPRIEDADE,
INDUSTRIAL

Rio, 28 de março de 1962
A matéria do presente pedido, anaDECISÕES DO $R. MINISTRO lisada
cuidadosamente, viola frontalMecânica Industrial Estampetee mente as earacteristacas easencais ua
Limitada recorramo despaeno atm. citada patente numero' 59.405'— resDeferiu — o pedido de 'modêlo de tando, apenas, como elemento •Iesutilidade para — Porta roda sobres- toante o referido quadro porta-malas,
salente, conjugado com porta-maias o qual, Lsoladamente, não constitue
objeto de privilégio.
— térino: 107.055 — de aacob Lay.
Portanto, é fora de dúvida que o
O Senhor Ministro exarou O se- objeto
do presente. pedido carece das
guinte despacho: Aprovo. 22 de mar- condições
legais da patenteabilidade,
ço de 1982. — Ass. Ulisses Guima- razão por que
não merece proteção
rães.
alguma.
O parecer do Sr. Dirietor Geral do
Nestas condições, ao submeter o
Departamento Nacional da Proprie- processo itelevada consideração de
dade Industrial é do - teôr seguinte:
Vossa Excelência, tenho a hotua de
propor, data venha, o provimento doSenhor Ministro:
heurso, para o efeito de ser indefeJactib Lay, apátrida, Industrial, es- rido o pedido.
Vossa Excelência, entretanto, decitabelecido em Sito Píneo, requereu, dirá
COMO entender mais justo.
no presente processo, pareen;e ue inD.N.P.I., em 22 de fevereiro de
venção para: "Novo aprefeiçoamento
1962. — Clóvis Costa Rodrigues, Diem supoeia artleulano para rodas soretor-Geral.
bressaient es".
O pedido foi. "deferido", em vista
Senhor Ministro:
de um parecer favorável ., da autoria
Neste
processo — que ora tenho a
de um digno examinador dêste Departamento, que, não dispondo de honra de submeter à ,delib:ração
maiores esclareelmen.J., e fazendo Vossa Excelência — Jacob Lay, apáum estudo pouco apioundacio, não trida, industrial, estabelecido em São
logrou encontrar razões que pudes- Paulo, requereu patente de invenção
sem aconselhar a recusa da patente. para "nesvo aperfeiçoamento em suporAconteceu, porém, que daquéle ato
concessivo recorreu o extinto Conse- te articulado para rodas sobressalenlho de Recursos — "Mecânica In- tes". Submetido o pedido a exame técdusixial Estampotee Ltda ..", alegando nico, resultou um parecer favorável
que o objeto do presente pedido in- concessão da patente requ:rida (fls.
fringia totalmente o objeto da sua 11 v), com base no' qual foi deferido
patente n9 59.405. O recurso desen- pelo despacho de fls. 2.
volve uma argumentação brilhante e
Desse despacho recorreu com as ra-:
conclue por evidenciar que, efetivamente, o pedido em causa reproduz zõe.s de fls. 13, para o Conselho de
totalmente a mesma concepção es- Recursos, "Mecânica Industrial Estrutural e o mesmo sistema de fixa- tampotec Ltda.'', sociedade industrial
ção vertical adotados na referida pa- brasileira, também localizada na mestente número 59.405.
ma capital de São Paulo.
Ouvidos sôbre es razões do citado
Trata-se de um recurso bem elaborecurso os enizenheiroS Penalva san- rado, explicando com detalhes, à luz
tos e Monteiro Morgado — não tiveram êstes a menor dúvida em opi- de argumentos claros e positivos, os
nar pela recusa do ned'do. entenden- dl/cie:ates ângulos da questão.
do ambos que. efet ivamente, o recueEia face do ncurso foram ouvidos
te) tem peocedncia.os engenheiros P:nalva Santos e MonÉ que J2cob La y — em lugar de teiro Morgado. Ambos concluirarn opilimitar-se a r oerfei roar as suas In- nando por que fõsse dado provimento
1.eneõeo nnterio-es (Writer; 113. 89.440 ao recurso, para o eleito de ser, afio32 854) — fM mis lo srta u l tra- nal indeferido o -pedido, uma vez que
p assando seus dire' f os. ad e ptnndo o
quadro :n ets vai ao ehe aal5 do vefeeeo, os "Aperfeiçoamentos". reinvidicados
• ara serv i r d » eo"ta-ra e las, an siste- incidem no objeto da patente número
ma prot .e'clo n .l a ne ten`a nátneto 59.405, pertencente à firma recorreu-.
50.40, — com ri r 115! feencliu a írea te.
d- pente ,,, a
reccrreente
Como se wifica do exposto, o aso fi^0// t OTI """ ^ ,f0 ennfirTyrrin
Uan l eo-4 clo te-treteeee ) sa (m- sunto que, na primeira fase. .não foi
alas ee e 971. P Ixa, ^^ ,teente. PO 11)P- estudado com profundidade, já na serOS t'l e
0 reivindicado, não pode gunda fase, .frente as razões expendi' das no recurso, mereceu um exame

acurado c minucioso por parte de dois
competentes técnicos — que não tiveram dúvidas em afirmar a falta de condições legais de patenteabilidade do
presente pedido.
Com efeito, jacob Lay (recorrido)
com o termo n.° 89.410, idealizou um
sistema de suporte para rodas sobressalentes de automóveis, cuja concepção
estrutural se baseou na fixação horizontal, corno se vê do &senho estampado às fls. 16, e, mais e?aramente,
nas fotografias de fls. 19. Mais tarde,
dentro ainda da mesma concepção estrutural de fixação horizontal, depositou um segundo pedido, (termo numero 92.854) com ligeiras modificações
introduzidas no sistema anterior (desenho de fls. 15).
Somente algum tempo depois é que
surgiu o invento da recorrida, com o
termo . n.° 101.310, hoje patente número 59.406, onde está previsto um sistema de suporte de rodas sobressalentes, mas idealizado dentro de uma concepção inteiramente diversa, porque ba.
senda na fixação vertical (desenho de
Eis. 15). Mesmo um leigo em assuntos
técnicos, ligado 2 indústria automobilística não terá dificuldades em verificar a absolsta diferença, tanto de
conjunto como de detalhes, existente
entre os inventos do recorrido . (termos
número 89.440 e 92.854), e a patente
da recorrente (número 56.406).
Pois, benn a recorrida, vendo talvez que o obj eto da patente número
59.406 constituía um estágio tecnicamente mais apurado e aperfeiçoado do
que os seus inventos, abandonou o sistema de fixação horizontal e penetrando na área coberta pelo invente da recOrrente, com os termos
106.913 e 107.w5, procura agora obter patente para dispositivo de acomodação das rodas sobressalentes, baseado essencialmente na mesma concepção
e fixação vertical idealizadas pela recorrente e por esta já -,easaaseada ,;(1!)
o número 59.406 (desenho de fk 17
demonstra este fato).
A prov'a dos autos ressalta elo:Iiien.
te nesse sentido. E os dois técnicos ouvidos (fls. 26 e 27) deixam evidente
o fato de que, ace.presen ke-PeclidJ. tal
ta o característico da novidade.
A lição que oferecem os mitlhorn
dou:Tina:lares em matéria de parantes
de inven0aa riehionstra de moda cee-

vincente a impossibilidade de ser patt.nteado o suporte articulado, objeto
deste pedido.
- Lorsque l'idée sue lequelle repose
une invention onuvelle est connue —
declarou Picard le droit privatif de
l'invention mie peut porter que 'sur les
.moyens -qu'il a envisagés polir metre
eu oeuvre la dite iciée. L'invention mie
peut empêcher un nutre d'utilizer d'att•
tres moyens, à la: condition, hien entendu• qu'ils soient différents" (Précis
de Brevetabilité, p. 378) .
A jurisprudência francesa é nesse
sentido firme c abundante, esclarece 'm
do que - "constitue contrafação de uma .
máquina patenteada o emprego por
terceiros, em condições análogas dos
mesmos órgãos, tendo os mesmos aaracteres, as mesmas funções, "visando
produzir os mesmos resultados gerais
ou parciais. d.terenças de forma ou
de detalhes que aparecem não são, tia
espécie, bastantes para excluir a exis.
tenda da contrafação, evidentemente
realizada através de similitude de base dos meios e resultados" (ver: 131..
card, op. cit. pág. 362).
'Quando unia invenção consiste numa combinação de órgãos conhecidos e
novos — escireve Bonnett — coatrafação da mesma sempre que alguém usurpa, seja a combinação integral, sejam os órgãos_novos e caracteriet:cos "(Brevet d'Invention eis Aliemsgne, pág. 369).
"As diferenças de detalhes — assinala Kohler — não favorecem a com.
trafação _quando o contrafator deixa
subsistir a combinação iiatenteada no
mia ela tem de essencial e caracteristico" (Lehrbuch cies Patentrechs,
Leipzig, 1908. pág. 251).
"Constitue contrafação — escreveu
Pouillet — o aparelho que, inspirado
no mesmo principie c funcionando da
mesma maneira do outro patentead,, e
que, não send.s embora unia cópia exata do aparelho patenteado, dele reproduz. pelo nrnos os elementos caracteristicos" (Brevet d'Invention, pág.
311).
Aplicando o enunciado destas lições
a.: caso verteate, para logo se coa due
o objeto do p resente pedido outra coisa não é senão uma contralação
dirfarçada do obj to da patente numero 59.405 (da recorrente). em que pesem os p-quenos detalhes construtivos
que em nada modilitam o wnjunto nem
o
técnico pio:lu:ido.
Penso. assan. Senhor Ministro, que
tem todo cabimento o r::tinto Ih terPasto. excelentemente fuNlmacutadO,

;
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— As Repàrlições Públicas

'deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diáriam ente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
—As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas par escrito, à Seçãn de Redação, das

9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.

- Os originais deverão ser
dactilografados e,autenticados,
ressalvadas, por quem Se direito, rasuras e emendas.

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NÈCIONAL
DIRIETOR..GERAL.

-ALBERTO DE BRITO PEREIRA
~Ft oo sinvIço ta PUBLICAÇÕES
tv.URILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA saçXo os RitoAolto

MAURO MONTEIRO

DIÁRIO OFICIAL
•açÃo
teclo do publicidade do expediente . do Departamento
biaciorsal da Propriedade leduatrlal Co arlinlatarlo
da Indústria e Cen.erclu

/rol:russo nas eficigne. co Departair.cnto Co Liiprcnea Neclonb1

ASSINA RIRAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁMOS

Capital e Interior:
Capital e Interioii.
Semestre
•
•
•
Cr$
600,00
Semedre • . . Cr$ 450,00
exterior, que serão sempre
C4 1.200,00 Ano
Cr$ ,900.00
anuais, as assina.aras poder- Ano
Exterior: ,
Exterior:
se-ao tomar, em qualquer époI
ca, por' seis meses ou uni atm Ano
Cr$ 1.300,00iAno
Cr$ 1.000,Q0
— As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem parte superirt do enderêço vão; continuidade no recebimento
— Excetuadas as para o

aviso prévio.

impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan-

Para facilitar aos asstnanles de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
o aeriffração do piara de oali. que findará.
com antecedência
dude de suas assinaturas, na, A fim de evitar solução de -mínima, de trinta (30) dias.
e que revela, à sociedade, a ca-éntia de
condições legais de patente.ab'lltiade do
t sente pedido.
Nestas condições, submer-ndo o
sul to à e!evada cons:deração de Vossa
F.Aceléncia. permi + o-me. data vínia, sugerir , seja dado proviment.3 no mesmo
recurso de fls. 13, para s) fnn dr ser
den gado o priviléTo aqui rec..Mdo.
Vossa Excelencia. entr_. romo. saberá
decidir corro entender ,ma . s justo.
D.N.P.I., em 21 de feve ,..eiro de
1962 — Clóvis Costa Rodrigues —
retor-Geral.

Expediente do Diretor Geral
Rio, 28 de março de 1962
NOI„ ICAÇA.0
Uma vez decorrido 2 prazO de
Lei n.a 4.048, de 29-12-61. e mais
dea dias para eventuais juntadas
de recursos. o do mesmo não se
tendo valido nenhum interessado
ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados a comnarecer
a êste Departamento, ,a fim de
efetuarem o paaramento da taxa
final concernente à expedição dos
respectivos ce.tificados, dentro do
prazo de sessenta dias. na forma
do parágrafo único Jo art. 124
do Código da Propriedaáe Industrial._
recurso previsto pelo art. 14 da

Foi restaurado o seguinte pedido
de registro de marca

T'érmos:362.382 — Satélite — classe 46 — de Marchi, Ruschl Limitada. — Concedo a estauração do
pedido, de acordo com a Lei.
N.°

— As Itgpartições Públicas
cingir-se-ão às .assinaturps
anuais renovadas até 28 dg
fevereiro de cada ano e ag
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
—A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
— Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no , ala da assinatura.
—O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condirão no ato da assinatura.
— O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.

N.o 98.534 — Paulo Euler do
Salles
Coelho. — Atenda o serviço
NP 326.627 — Societé Monsade documentação.
von L'Oreal — Mantenho uma I
NP 98.561 — CQIumblan Carbon
vez mais, a exig ência.
Company.
— Cumpra a exigênNP 332.465 — E. Mathey Tissot
cia.
•
& Ge. S. A. — Mantenho a exiNP 98.562 — Columbian Cargência
bon Company. — Atenda o ser.Dtv ersos
viço de documentação.
/4.0 372.269 -- Carlos Roberto
N.o 98.610 — Xaile & Co. AktiReis Santos. — Arquive-se o proengesellschaft — Atenda o sercesso.
viço de documentação.
NP 98.737 — Ciba Societé AnoReconsideração de Despacho
nyme
— Atenda o serviço de da.
Têrmo:
Foi deferido o seguinte raki,° de cumentaçao.
NP 366.668 — mar: Acetilglu- patente de privilégio de invenção
NP 98.794
Merck & Co. Inc.
tan — de Fundação Antonio e
— Cumpra a exigência.
N.o 130.102 — Aperfeiçoamentos N.o 98.799 — Societé Des Usi•
Helena Zerrenner.
Considerando que a marca re- em lança-perfumes — de Usina nes.Chimiques
Rhone Poulenc. —
gistrada não oferece qualquer pe- Colombina S. A.. — Em face do Atenda o serviço
de documentarigo de confusão com a marca laudo técnico.
ção.
apontada como impeditiva, prInExigências
NP 98.804 — Buckman Laboracipalmente porque, sendo ambas
Inc. — Cumpra a exigêndescritiva se formam do Mesmo
N.0 68.652 — Sociedade Cons- torioa.
e:emento "glutan" mas se dife- trutora de Materiais Contra In- cia.
N.o 98.903 — Societé Dez Usirenciam grandemente no aspecto cêndio Ltda. — Atenda a dones Chimiques Ahone Poulenc. —
geral do conjunto; resolvo, de cumentação.
acerdo com a Lei vigente, reconN.° 81.545 — Com Products Atenda o serviço de documentasiderar o despacho publicado a 13 Company — Cumpra a exigência. ção.
de março de 1962, que indeferiu o
N.o 98.963 — Farbenfabriken
N.o 90.171 — Anagè Luiz Benepedido da marca "Acetilglutan" dicto
Bayer Aktiengesellschaft. —CumReis
Norfini.
—
Cumpra
a
(têrmo n.o 366.668), da Fundação
pra a exigencia.
Antonio e Helena Zerrenner — exigência.
N.° 99.057 — Domingos LoricN.°
90.780
—
Olin
Mathieson
Instituição Nacional de Benefi- Chemical Corporation — Atenda chio
— Atenda o serviço do docência, para o fim de. afinal, con- o serviço do documentação.
cumentação.
ceder o registro requerido. .
NP 99.696 — Montecatini &cieNP 91.117 — Peterco Comércio
Em 19 de março de 1962. —
Clovis Costa Rodrigues, Diretor e Indústria de Eletncidade Ltda. tà Generale Per L'Industria Mineraria e Chimica e Karl Ziegler
— Cumpra a exigência.
oral.
NP 91.318 — Guido Rollin — — Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA Cumpra a exigência.
N.o 99.697 — Montecatini, SeDIVISA() DE PATENTE
' NP .97.318_ — Bata Shoe Com- cietà Generale. Per L'Industria
Dia' 28 de março' de 1962
pany of Canadá Limitar-- Cum- Mineraria e Chimica. — Atenda
o serviço de documentação.
pra a exigência.
NOTIFICAÇA0
N.o 97.843 --. Colgate Palniolive N.o 99.701 — N. V. de BataaUma vez decorrido .o prazo de Company. — Atenda O serviço de ' fsche Petro'eum Maatschappij. —
recurso previsto pelo art. 14 dai documentação.
Cumpra a exigência.
Exigências

Lei n.o 4.048, de 29-12-41, e mais!
dez dias para eventuais juntadas
de recursos, o -do mesmo não se
tendo valido nenhum interessado,
ficam notificados os requerentes:
abaixo mencionadas a comparecer
a êste Departamento, a fim de
efetuarem o pagamento da taxa
final concernente a expedição dos
respectivos certificados, dentro do
prazo de sessenta dias, na forma
do parágrafo único do art. 124
do Código da Propriedade Industrial.
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t): PIO
NP-10-0.056

. 5
rrena-a
Studiengesellsa,F : - Na 1O6273PaCrn" feriai '
gyo Kabushild Kaisha - Cumpra Atenda o serviço de documenta- chaft Kohle Mit Beschrankter And Developmente- Lanitcd. - Cura.
Haftung. - Atenda o serviN
a exigência.
ara ;,, sxiacia.
ção. •
N9 107.189 -- General Eletoc •
NP 101.249 - Rohni & Haas documentação.
N.° 99.721 - Kyowa Hakko KoN. o 100.126 - Pastoal Amadeu. Company. - Cumpra a exigência.
gyo Kabushiki Kaisha = Atenda COMpany. - Atenda o serviço de
N9 107.266 .-.. Miles Laborati Inc.
- Atenda -o serviço dr documendocumentação.
o serviço de documentação.
•
- Cumpra a exigência.
NP 99.905 - Merck & Co. Inc.
N.o 103.264 - Rohm & Haas tação:
1\19 108.225 - Société Des Usracs
NP 100.160 Haeailan Sugar
.-- Atenda o serviço de documen- Company. Atenda o serviço de
•
•
Planters6Association e Crown Zel- .Chisigues RhOnc Poulenc. - Curadocumentação. • • •
tação.
N.° 99.925 - Ciba Societé AnoN.o 104.368 - Deering Milliken lerbach Corporation. - Cumpra pra a exigência.
.
N9 108..236 - Novo Terapeuz'sk
.
nyrne - Atenda o serviço de do- Re:earch Corporation. - Atenda a exigência,.
cumentação.
o serviço de documentação.
N.o 100.525
Phillips Petro- Laboratorium S.A. .- Cumpra a exi•
N.° 99.928 - The British Drug
..
N.o 104.758 - Bernard Baleai' leum Conwany. - Atenda o Ser- gência.
N9 108.241 - Ritter Company Inc.
'Houses Limited - Atenda o ser- - Cumpra a exi g ência.
viço de documentação.
viço çle documentação.
NP 104.937 -- E. I. Du Pont de NP 100.528 - Minnesota Mi- - Cumpra a exigência.
N9 108.307 - Dr. A,- Wander
NP 99.961 - Eduardo Ilrabal. Nemours & Company. - Cumpra ning And Manufacturing CoMpaG. - Cumpra a exigência.
.
,-- Atenda o serviço do documen- a exigência.
•
ny. - Atenda o serviço de do- A.N9
108 357 - Norbcrt Hciber. -. " .
=
tação. .
Ciba Societé Ano- cumentação.
, N. o 104:941
•
Cumpra a ex:gência.
• N.° 99.969 Societé Des Usi- nyme. - Cumpra a exigência.
NP 100.750 - nited States BoN9 108.453 .- Pa'iner Chemical
nes Chimiques Rhone Pouienc. NP 105.076 Boots Drug Com- rax And, Chemical Corporation. Atenda o serviço de documenta- pany Limited. - Atenda_ o ser- Atenda o serviço do documenta- And Eopipment Company Inc. - Cumpra a exigência.
ção.
vira) de documentação.
ção.
'••
N9 112.093 - júio J. Morandi, NP 99.980 - Union Chimique
N.° 105.999 Rohm & Haas
1\1 9 100.832 Popoz.V Celso Cumm a a exigência.
nelge S. A. - Cumpra a exi- Com p any. - Cumpra a exiaência. Ferreira Neto. - Cumpra a exigência.
I\19 '112.402 - Sandoz S ie,lade
gência.
N.° 121.620 .- Dahla Pereira -N9 100.860
NP 99.998 - Montecatini, So- Szuska. - Preste esciarecin-_entos. Cumpra a cx:gência.Sandoz S.A. - Anônna. - Cumpra a exigência.
N9 112.492 - LepClit S P.A.
cletà, Generale Per L'Industria
N.o 125.551 _ - Perceval Leite N° .100.862 - Antônio Borclla Sa- Cumpra a exigência.
Mineraria e Chimica e Karl Zie- Brito. - Atenda o servicO de do- bates. - Cumpra a exigência.
N9 124.993 - Antônio PédoLe.
gler. - Atenda o serviço de do- cumentação.
N9 100.875 - Sintex S.A. - Mantenho a exigência'
cumentação.
NP 127.864 - Vito Mariano DaN9 126.206 - Raul Antônio Boa exigência;
NP 100.002 - Walter de Al- miani e Italo Di Bello. - Cum- Cumpra
nato. -- Mantenho a exigência.
N°
100.951
E.
I.
Da
oat
de.
meida Motta - Atenda o serviço pra a enigência.
Mernours And Company. - Cumpra .. N9 126.735 - Santiago Bosser e
de documentação.'
NP 127.887 Kabushiki Kai-;
César Barahhni. .- junte pro.:.mação.
NP 100.007 - Sterling Drug sha Morisaa a Shashin Shokujild a exigência.
N9 127.747 --j-. 'The Mosicr Safe
N° • 100.966
`Ciba Sóciété AnaInc. - Atenda o serviço de do- Seisakusho. - Mantenho a exi- nyme.
Company. - Maníeno a exi eência
Atenda
o
s.
,docurnenta0).
cumentação.
gência.
N9 128 958 - Sociadade de CoN9 100.978 - F. . Research UN.° 100.033 - Olin Mathieson
N.o '76.536 - Pittsbur g h Plata nited.
mércio e Refrigeração Spriager LimlCumpra a exigência.
Chcmical Corporation - Atenda Glass Company. --a'Mantenho a
N9 100.977 - Società .Farazaceuti- ta'a. - Atenda o s. documentação.
o serviço de documentação.
exigência.
ci Itália.
Cumpra a exigência.
100.090
Montecatinl
SoN. o
N.o 87.770 a- Manufatura de ,N° 101.057 - American Cvanamid EXPEDIENTE . DO DIRETOR DA
cletà. Generale Per L'Indastria Brinquedos Estrela S. A. - Cum- Company.
DIVISÃO DE PATENTES
Cumpra a cxegência.
Mineraria e Chimica e Giuseppe pra a exigência.
N°
101.060
Farbenlabrken
de Varda. - Atenda o serviço de
Ayres Mendonça Bayer Aktiengesellschaft. - Cumpra REPUBLICADO POR TER • SAIDO
N.o 85.422
COM INCORREÇÕES
documentação.
& Cia. Ltda. - Cumpra a exi- a exigência.
•
N.° 100.092 - Constrock Liquid gência.
Dia 28 de março de 1962
N". 101.101 - Les • Laboratories
Mathane Corporation - Cumpra N.° 89.929 -• Com Products Ér
ançais dc ChimiOtherapie. - At-enNOTIFICAÇÃO
a exigência.
Company. - Cumpra a exigên- dao s. "documentação.
N.o 100.105 - Amadeu Boza - cia.
Urna
vez
decorido o prazo de reN9 101.118 The
•
Wellcome

• •NP 99 sli(5 '.1r Wyoç,;re.Hakko

..N..?,191„,0

•11

0.0

Atenda o serviço de documentaN.0 D0.552 - General Electric Foundation Lirnited. - Atenda o _s. curso previsto pelo art. 14 da Lei núção.
Cornpany. - Cumtra a exigência. documentação.
mero 4.048, de 29 de les:vibro_ de
NP 100.751 - Schering CorpoN.o 91.322 - Aktiebola g et HasN9 101.132 - Montecatini, Sozietà 1961 e mais dez dias - para evenration - Atenda o serviço de do- sle. - Cumpra a exigência.
Generale Per L'Indústria e Chimica. - tuais juntadas ,ze recursos, c do marno
cumentação.
não se tendo válido nenhum Miares.
Tt.encia o s. publicilade. NP
91.482
Imperial
ChemiN.° 100.768 - Paul August cal Industries Limíted. - Cumpra
•sacio, ficam notificados os reqacrentes
N9
i01.136
Imperial
ChemicaI
Franz Baumert - Atenda o ser- a exigêncna.
Industries Limited. - Cumpra a exi- abaixo mencionados a comaarecer a
viço de documentação
êste Departamento a fim, de efetuarem
•-N.°
93.783
Pittsburgh
-Pinte
gência.
NP 100.823 - Mal - Atenda Glass Compa.ny. - Mantenho a .N9 1011228 - Merck 6 Co. Inc. -- o pagamento da taxa iinal conccriten.
o serviço de documentação.
tes a expedição :.ios respectivo cer.
Cumpra a exigência.
N.° 100.824 - Calai - Atenda eXigência.
tificados dentro do prazo ;:e sessenta
9Ns.
93.986
94.045
99.023
101.241
Vitagem
Corpora•
N9
o serviço de documentação.
das - na forma do pacagrato único
Cumpra a exigência.
Pittsbureh' Plate Glass Com- tion.
N.o 100.825 - Les Laboratoires pany. - Mantenho a exigência.
N9 101.242'-- Vitagem CorporaL. do art. 134 do Código da Propriedade Industrial.
Français de Chimiotherapie Crrapra a exigência.
N.o 99.024 - Pittsburgh Plata
Atenda o serviço ' de documenta- Glass Company. - Mantenho .a
N9 103.194 - S. A. S. Lavore- FORAM DEFERIDOS OS SEção.
exigência.
zionc Ivlateric Plastiche (L. P. M ) GUINTES PEDIDOS DE PR Mo
NP 100.826 - Ciba Societé AnoLÉ.GTO DE INVENÇÃO EM
N. o 98.244 - Commonwealth Di M. I. Colombo f.../ Co. -- Mankanyme. - Atenda o serviço de do- Scientific And Industrial Rase- nho a exigência.
FACE DO LAUDO MÍMICO
cumentaç5.o.
archs.Organization - Cumpra a N9 103.344 - The Distilers Com- N9 85.804 - Aperfeiçoamentos em
N.° 100.827 - Ciba Societé exigência. pany Limited. - Cumpra a exigência. ou relativos a processo de produzir
Anonyme Atenda o serviço de
José Ferreira Ve- principio Protetor Especifico zortra
N. o 98.697 - Farbenfabriken
N° 104.861
documentação. •
Doyer Aktiengeaellschaft - cum- loso. - Atenda o s. documentação.
Substáena "Antigenica e Produto .ReN.° 100.858 - Syntex S. A. - pra a exigência
Ciba Société Ano- sultante- WIliam Earl Peterser e
N° 104.923
Atenda o serviço de documenta- .N.0 98.698 - Farbenfabriken nyme. - Cumpra a exigência.
Berry Camp
bell .
ção.
Bayer Aktiengeselischaft - Cum105.679 - Ilo Ferreira Uchôa.
N9 91.944 - Aperfeiçoaínegto.s era
N. o 100.869 - Deutsche old Und Aktiengeselischaft - Cumpra a - N°
Atenda o s. documentação.
S'Ries com Comando Manornétr'Co de
Silber Scheideanstalt Vormals exigência.
Labortorie Sapos. ,-- Descarga - Pedro Sanchez Suarcz.
N9 105.987
Rowsler - Atenda o serviço de
.
DryN.o 99.039 - Eldon Olival'
Cumpra a exigência.
N9 98.094 - C.oncróie de D stri.
documentação.'
er. - Cumpra a exigência.
N 9 106.023 - Farbe.nfabriêkan buição para Bambas • 1e Combustível
•
N.° 100.934 - Dr. Dionysio de
N. o 99.695 Montecatini. So- Bayer Aktiengesellschaft. • -- Atenda - VermOn DaV;S Rosa.
Klobusitzky Kornel Waredus Jeno ,cletà, Gema:ale Per L'Industria o s. clocurnentaçãa
N9 100.689 - Aparelho c Processo
Hegedus e Frida de Kiobusitzky. !Mineraria e Chimica. - Atenda o N° 106.041 - Cano Erba S.P.A. para Congelar Materiais --, Plakice
- Atenda o serviço de documen- ervico de documentação.
- Cumpra a exigência.
Cornoration.
..
tação
N. o 99,926 - Ciba Societé Ano- N9 106.079 - Orgânico Sociedade N° 103.769 - Aperfekormenios em
",..* .00.945 -- 'Charles Oscar -- nyme.
Atenda o serviço de do- Anônima. - Cumpra a exigência.
ou relativos a Faróis para Veirulos a
N9 106.084 - Farbenfabrickel Motor compreendendo um Fil3mento
Ita-aier - Atenda o serviço de do .. •c a rnentanão.
_
aumentação.
Bayer
AkttiengeselLschaft.
Cumpra
I N. o 100.019 Im p erial Chemiem Cooperação com um VeLnlo de
N. 0 .100.995 - . Hoffmann La cai Industries Limited. - Cum- a exigência.
Blin 'agem - N. V. Milhos Gloci.
N9 106.237 - H. S; Whiteside 6 lamnen fabrieken .
Rocha & Cie., • Soc!eté A nonvme pra a exigência.
- Atenda o servi ç o de documen- 'N. o 100.041 - Sheal Research Company Limitei. - Cumpra a exi- N9 106.211 - Processo de Fabricatação,
iLimited. - Cumpra, a exigência. gência.
1 ção cle Aço Noconversos - Arbcd
.
•í
•_

.

•
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•

'Aceres Reunies de Burbach E:ch Dudelange, Société Anonyor..
1\1 9 106.619 - Aperfe:çoamento.s em
ou relativos a Lâmpadas Elétritas teado urna temperatura superior a 3)09
C durante o - funcionamento -. N. V.
Phil:p's Coeilarnpenfabrieken.
9 114.565 - Nôvo tipo de Motor
c:em Cilindro Livre fotnáz de
,Aguino Buleãci.

•

carnes -cle Indústrias Mecânicas
FORAM 'INDEFERIDOS Vs. 1SEN.!;', 343,8L.
-.•• léodek.
mana Ltda.
GUINTES PEDIDOS DE 1\1()D1i- Brasileira C:terc .b c, indústria Ltja.
N9 120.672.- Nsvo modelo de' anel L() DE UTILIDADE ' EM FACE - Classe 8 (rem ex;:iusivida'de a
base para 'rolamento tubular de Cite]
DO LAUDO TEcNico
isoladamente).Eicharn.
:N.° 346.224 - CRAI
Calil ReiN9.99.
205
F.etojo
paea
9 120.876 - Nóvo mod élo de pree
...aes de Jean Grilego l's!c- idus Agro Iidurtrisl S.A. CRAI ;ilha para, garrafas miniatura , de Piás- rascongcz
C/as:e 4?..
d na.
ticos Industr:ais Pil Ltda.
- -Iadap S.A. MaisN'
102.61
Mo-treár;o
pare
N 9 121.058 - Or:ginal modelo cie
• /ria de Ar. teratcs de Metais le Freeiviveiro para poedeiras de Avetex in- de 10cra S. A: Celulose. Papel e Em. 2., ao
Claro E.
dústria de Artefatos Avicolas Ltda. • balagenz.• FOI DEFERIDO PEDIDO DE
N.° 341.1.9.56 - P. Guilehrine /Cm1,1 9 103.110 -- Nova c,ola
MODÉLO DE UTILIDADE
N 9-122.860 - Nêvo • e or:ginal
em dobrzdk:s. para ecto.joe canfecin- 3 - Classe o. •
senho
ornamental para tecidos -de S. A. nados
fIeu
Ire.
N.° 350.579 - lisuebo - Fiaçãe'avo tipo de Plug
9 102.863
Reunidas 1/..-Matarazzo.
z,
ara Kanebo do Brasil S.A.
RaMundo Cum°. - li lace to Indústr:as
tel
Abra..in
\Ve.eler.
N 9 122.865 - Ndvo e original dew 103 : 733 ri...odek, de
Ch.wo 22.
laudo técnico. ,
tenho ornamental para tecidos de S. A estola pzat-tor
'N.° 351.117 - Cidade dos Retaaculha hipaderin'en
FORAM DEFERIDOS : OS SE- Indústrias Reunidos P. Matarazzo.
dos Retalhes. Comercio
de 1. ábrica :dr Agultas P.c:ne
GUINTES PEDIDOS DE MOda . Tccdo Ltr. - Classe 23. .
9 122.864 - Névo e origina- 1 deI
DÉLO INDUSTRIAL
EXIGÉ,NCIAS
N.° 255.929 - &nus
Milano •
senho- ~mental para- tecidos de S.
W -56.874 - Solado de Borracha A. Indústr:as Reunidas E Matarazzo.
'Giovanni ' Ante-mio Peota - DO N- C:m..r.rcio e Is-4;.:trio Ltda. - Classe
para Calçado de Hemem Indústria W .122.867 - Na y° e ar:e3 ; nal de- d'c.., de reenureçâo do modelo de utili- • (na cia ..,se •*.E).
de Borracha AmazOn'a Ltda.
N.° 361.0O2 - H F
senho ornamental para taaos de S. A.
Indústria
•
N 9 82.094 - Na y ° Modelo de Li- Indtietrias Retinidas E Matarazzo.
Um ril:,vo modelo de torneira - po- Eietrãrica Arpoa S.A. - Classe 8.
gu'dificador Elétrico John. Oster
N.° 3 r.;7,h77
Cr.pi,tel - Cunitol
N 9 122.931 - Ne.vo' modAn •
tente 1.%5 - - cumpra a exigíAidn.\
•Manufactruing Co.
Cerce .8.
renda de Fábrica de Fils5 S. A.
I\1 9-101.116 - Cable BAt Limitcd - Reccrds
N9 116.234 - Um Niivo Mo alo
. N.° 375...e2 .-- Cia. Nacional de
N ' 9 122.996 - Noya, e original prar. n.„Slicidade,
de Cinzeiro - V:eiras de Cas.ro- Co- teleira -.para doces de Renata Rizzo.
Ciarse 3.
N 9 105.2=4 - thzna ' Tru,dade ,Le .Czr.1"-iérc:a . e?..C.rfét
mércio Indietsia S.A.
N 9 123.110 Niavo moda; de te Ce.- 11 -1
cie:escote
Rert-urre,51
do
ra-me
c-orneie/4/
9 116.924 - Original Pad-ão de
1\1 9 105.673
rastro paro pneumáticos de Dunion
Radeth de Souza . RoM'Iton Gallo.
Tecido Ortofônico
1L° 354.-658 - Cia. Bandeirantes
cha -- tnr-ter, ho a ei:géncia.
Rubbcr Company Limited. •
N 9 1(io,M
Mác.y.uinas Importada- de Automóveis.. Cabaz:to - Cia. 349J:N 9 123.111' -- N'avei neNde10 de rasFORAM DEFERIDOS OS SEde:reates da .c trzerr frreis -Cabatatu.
GUINTES PEDIDOS DE DESE- tro para pneumático de Danion Rub-- ta S. A. Ce , rr'ecio e indústria - atmda
o
'F.
clorinentação.
ber
Com
p
any
Limited.
NHO INDUSTRIAL
Restourecjio ,de . titulo estoiSelecimento
"
N 123.111
- Núvo m ' elo de ras- N 107 .P.92 - atford ‘ n erten Smith
Original PadrãO de tro para rprietimát'co ile Dunlop RubN 9 116.925
11:2 347.793 - Fu:o Guanabara curn-a a exigência.
Milton Galo. - ber Company Limitei].
Ortdónico
Lepr:s da Rha - Classe 33..
N9 124.954 • - Vigorelil ela Erres0 •
En face do laudo médico.
1\1 9 129.202 - Nova cor.figuraciio S. Mágtenrs de Costura - apresen()
e
original
• N 9 118.552 - Ra y
Foi deferido O aegu,nto pedido
atire:À/1 a calotas para ro- te
délo de Desenho Ornamental clara Te- ororrentiA
•
de inr:gnia
N' 1 ,9 .297 - Osv.-aldo Colombo
das
de
veiculos
eia
geia]
de
. Nelson
:
cidos - S.A. Indústrias Reunidas M'otto.
N.°
351.972
- }abra
M.etedurgiF. Matarazzo. - Em face do laudo
N 9 129.572 -,Lejbus Mendel Miller co Jalwa Ltda. - Ciasses 6, 8, 11, 21
N
9 123.524 - Ni3VO e original detécnico.
31, 40.
senho ornamental paia tee'clos de S. A. - ruir ,een • exigéncia.
FORAM DEFERIDOS OS SE- Inrit ; dr:es Reun!das F. Matarazio.N 9 129.578 - Fernando Ange.luio
Fei deferido o seguinte pedido
, GUINTES PEDIDOS DE DESErter.da o s. documentação.
9 •123.644 - Orioinal PadrlIn eia Moutitgio
• de einsl do propag:rda
-NHO INDUSTRIAL
tec'dos de C. E R. Confecções Fran.:
cesaa
Reunidas
S.
A.
Indústria
e
CO:.
N.°
337.711 '118.762
Novo
e
original
Deproduto Ciesps
N9
Divir,'-'o de Marcas
de cita qualidad- a serviço de sesa carsenho Ornamental para Tee'dos N9 124.205 - Original eonfienraS.A. Indústrias Reunidas P. Mataro - e 'Comercial
eão em palh e tas para brisa solei! de
EXPEDIENTE DO DIRETOR
de Sio Paulo' - CaEte 21.
raZZO .
I\1 9 118.764 - 1\1.3vo e Odginal De- Domingos de D:vitiis.
Dia 28 de março de 1962
Foi deferido o seguàrte pedido
%senho Ornamental para Tec:dos N' 124.794 Ncivo modelo de isde frase de propaganda
Natificacin
S.A. Indústrias Reunidas F. Mata.. queiro de bolso de.Societe Franco Ifisrazzo.
-pano Americaine Francispam.N.°- 370.SC5
Uma vez decorrido o prazo de recurCarevan.s Culturais
119.154 - Ninio e Original PaN9 124 ..964 - Nérvo modelo de ma- so pozvirto 131'o artigo 14 . da Lei núCesar Yazigi - Classe 33.
drão
de
.Teci::o
Fábrica
de
Cor•
quina de I-war roupa • de Metalúrgica mero 4.048 do 29-12-61 e mais dez
dões Santo Antnio Ltda.
Foi deferido o seguinte Pedido
Servus S. A.
dias - para evrtnuais juntadas de tee
Original
de num comercial
N 9 118.765 '-- New° :
cursos, e do mesmo-não se tendo vali- •
Drsenho . Ornamental para Tecilos - FORKM INDEFERIDOS OS SE- do nenhum interesado, ficam notifica- /N•° 300.562 - IEr.0 Research lns•
S.A. Indústrias Reunidas F. Mata- GUINTES PEDIDOS DE PRIVILR- rias os requerente,. abaixo mencionados
titute - IBEC re-4--"rch Institute.
razzo.
CIO DE INVP.NCAO EM FACE DO e comparecer a este Departamento, a
naOr
:
N 9 121.834 -- Uni Ladrilho
LAUDO TÉCNICO
fim de efetuarem 'o pagamento da taxa Foram deferidos os seguintes pedidos
menttal . Indústria Ceram!sta de
final
concernente /i expedição dos res- • de titulo de estebeler.imento
Itaipava Ltda.
N 9 69.834 - Nova disposição em pectivos certificados dentro do prazo
N.° 311.399 - Padaria Guanabara
9 121.852 - N6vo e Orliainal junção pura união de elementos metáEuclides Masearenths - Classes
Desenho Ornamental para Tecidos - licos perfilados de\ Bentivoglio Marini. de sessenta dias :•n na forma do par&
grafo único do artigo 134 do COdisço 41, 42, 43.
S. S. Indústrias Reunic:as F. Mata1\1 9 100.038 Um dispositivo de da Propriedade Industrial.
N.° 348.340 - A Glárla
Angra
rano.
segurança para fecharuas de Randola Glória de Andra Ltda.
N 9 .121.855 - Ndvo e Orig;nal fo Barbosa de Castro.
Forem deferidos os seguintes Pedickta Desenho Ornamental para Tecidos 2- Classes 12, 23, 24 36 e 2.
de marcas
N 9 102.688 - Originais disposições
N.° 367.831 - Ed.fício Monsanto
S. A. Eadastrias Reunidas F. MataN.° 96.128 - Eberle - Metalúrgi- - Condomínio do : Edifício Monsanto
na construção de arruelas, de orairaZZO.
cios, aberturas ' Ou fendas das juntas ca Abram° Eberla es Ltda. - Clas- - Classe 33.,
FORAM DEi'ERIDOS OS SEGUIN- dos cabeçotes, juntas de escapamento se
18.
N.° 379.612 - Eletro Maga/iis -TES PEDIDOS DE MODELO e demais peças similares, para veículos N. 0 204.630 - SIL
Henke] tis Castelo do Rio S.A. Eletro Magazin
INDUSTRIAL
Cie. GMBH - Classe'
c outros usos de Hélio Resende.
- Classes 6, 8.
N.° 257.763 - Enzynorrn - A. S.
N 9 103.262 - Navo fecho para teN 9 121.944 - 1\145vo e origim-il desenho ornamental para tecidos de S. A. fria:radares e congéneres de João Bar- Correu Es Cia. Ltda. -- Classe 3. Forem indeferidos os zeguint es Pedido&
de marcas
N.° 301.624 - Estar - Sandoz
Industrias Reunidas E •Miatarazza.
lassa.
S.A.
Classe
2.
121.942.
-Navo
e
orignial
de219:913
.- Filips - Joaquim
N 9 105.335 - Secção de Tubos 'de
N..
N9
N.° 309.255 - O Tecia - Orga- Rodrigues de Almeida - Classe 415.
senho ornamental: para tecidos de S. Lock -Joint Pine Company.
A. Indústrias Reunidas n• Mutarazzo. N 9 106.144 - Novos aperfeiçoamen- nização Comercial e Imobiliária"Dtacis N.° 220.361 - Ferrubreno - Laboratii S:A. Indústria 'Farmacêutica
'1.ç> 121.945 - NU° c ori g inal de- tos era Persianas de Luis Sorreotino Ltda. - Classe 16.
N.° 306.436 - Atlantida - Jcv.4 - Classe 3.
senho ornamental para tecidos de
••
Guardasciene:
A. Indústrias Reunidas E Matarazzol N' 106:494 -- Nova Válvula 'd Alves Representações S.A. - Clas- N.° 238.846 - De Santa Branco:
se
41.
Um modelo de' fht-1
- Fábrica de Aguardente itapema Li121.984
Caixa de Descarga de Alembert Te- N.° 329.457 Ciláo mitada . - Classe 42.
tãdor' ou bola -de válvula da caixa deschtn.
•j
Vilela de Castro - Classe 2.
dás:ma de lorgen_ Vilheim Kved.
N.°,."2-71.85 3II3Q - Quimiatru
9 .107.372 - Návo pulverzacier
N.° 331.8E5
MW
M.
W.
egg
.P1.24..1 g° os te s Fat, :
d;oB i 5
‘N 9 121.994 - - Nova e 'oricinal con-' de inseticida de Verentand Ayres.
The M: .r. Re/logg C.°'
- :Classe 3.
C/oSse . á. 'niureutices c
n 'Moedores Para,
N

N
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Mote);
N.° 272.690 - Filotex
Com. e Ind. Ltda. - Classe 23.
N.° 324. x46 - As 3 Amerioas
As 3 Amea:tas Ltda. - Classe. 36.
N.° 339.474 - Stil Dacorações Stil Decorações Ltda. -- Cleat.:e 25.
N.° 340.911 Old Crown Ale:ander Muller 8s Cia. Ltda. - Classe 3.
N.° 341.409 -- US Md do Brasil
S.A. Indústrias Farmacêuticas - Ciasse 3.
N.° 343.469 - Manúti - Dlno

Manetti & Filhos Ltda. - classe 41.
N.o 344.651 - Super Sol - Alvejantes Super Sol Ltda.-- classe 46.
N.o 350.465 - Rainha - Distribuidora Vista Alegre Ltda. classe 42.
N.o 347.011 - Quitanainha Comércio Indústria Cereais Tondela Ltda. - classe 41.
N.o 351.970 - Jalwa - Metalúrgica Ja.lwa Ltcl. - classe 6.
N.o 352.722 - M.M. - Minneapolis Moline Co - classe 7.
N.° 352.899 - Rosas de Quitandinha Alfredo Prentki classe 48.
N.° 353.814 - Shelly Mar Confecções Shelly Mar Ltda. classe 36.
N.o 356.210 - Princesa - Vicente Celino de Souza - classe
46.
N.o 358:962 - Lotam - -Lotom
Confecções Ltda. - classe 36.
N. o 264.994 - Durinhos - Durinhos Industrial e Comercial de
Óleos Vegetais Ltda. - classe 41.
- N.o 365.836 - Apres Midi F. D'Almeida e Souza - classe 48.
N.° 367.490 - Feliz Natal Produtos Nutritivos Paulicéa Ltda.
classe 41.
N.o 374.555 - Ao Rei do Armarinho.- Ao Rei do Armarinho Limitada - classe 12.
N.° 378.258 - placenta Serum
- Enrique Hanser -.classe 48.
N.o 377.458 Air Temp'- Cassio Muniz S.A. Importação e Comércio - classe 8.
N. o 377.351 - Luiza Olga - Cia.
Técnica Industrial e Agrícola Luiza Olga - classe 41.
N.o 377.700 - Aladim - Comp.
Fábrica de Tecidos D. Isabel classe 23.
N.o 377.701 -- Sala:dim - Comp.
Fábrica de Tecidos D. Isabel -

classe 23.
N. o 378.755 - Caborios - Cabanos S.A. $nd. e Comércio -

classe 8.
N.° 379.002 - Lithopone Premiar - Manufactures de Produits
Chimiques du Nor D etablIsSementa Kulalmann - classe 1.
N. o 379.690 - Fortuna Press
- Casa Editora Vecchi Ltda.
classe 32.
N.o 380.156 - Mesmo - Pagnani Souza & Braghiroli Ltda.
- classe 21.
Foram indeferidos os seguintes
pedidos de título estabelecimento:
, N.o 345.370 - Drogaria Central
'de Cascalura - Nicecio Manhães
classe 3 - 48.
N.o 377.939 - Distribuidora de
Bebidas Agua Branca - Distribuidora • de Bebidas Agua Branca
Ltda. - classe 42 - 43.

Abril tle1962 !IN-5
ee~~
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Optiva
'Augaisto
bruto OU wr-1 14.' 383.267
N.°-'11.642 a-- Dotmund noerder 4 a-- Considerando-se
Piuttenvirein Aktiengeselischaft - cialmente kasparada a cola reivirdi- Lipparmi - Classe 6.
N. 383.276 - Ludmila - AdicluSatisfaça exiencia.
cada.
N.° 254.053 - Felicien Fleury
14. 381.092 - Carnauba -- Silvei- sa Administradora Imobiliária e Cozi.
tábil Ludmila , S. A. - Classe 16 - Satisfaça a exigência.
ra &Cia. Ltda. - Clas-a 44.
N. o 318.722 - Construtora ImoN. 381.931 - A'ie:oparina - La- Considerando-se como 'vitral o que foi
biliária União Ltda. - Satisfaça boratoires Fournier Fretes - Classe reivindicado como vidro para adorexigência.
no.
3.
N. o 354.195 - D'Aleronzo S.A.
N .383.288 - The Are of Clubs
N. 382.007 - Rondonia - MerComércio e Indústria ofée Bebidas cantil Rondon Ltda. - Classe 41.
- The . Decca Recorri Co Limited -- Satisfaça exigência. N. 332.057 -- Vicratex - Viera- Classe 8. NP 360.097 - Lanches Itatiaia tex Indaistria e Comércio S. A. - N. 382.305 - Galgo - Ind. de
Ltda. - Satisfaça exigência.
Meias Galgo Ltda. - Classe 36.
Classe 34 - Excluindo-se estrados.
N. o 369.923 - Milton José Bres- N. 382.260 - Go Swing - Romeu N. 386.730 - Brasiflex - S. A.
eia - Satisfaça exigência.
Tubós Brasilit - Classe 14.
Hohmuth - Classe 40.
N. 386.731 - Brasiflox - S. A.
N. 382.467 - Ave Regia - MoDIVERSOS
de Trigo Indigena S. A. Mo-. Tubos Brasilit - Classe 15.
N.o 300.363 - Dimor S.A. En- inhos
N. 3E6.732 - Brasiflex - S. A.
- Classe 41 - Sem direito ao
genharia Administração e Comér- trisa
Tubos Brasilit - Classe 16.
exclusivo da expressão Ave.
cio - Nada há pois que deferir usoN.
382.468 - Bovino Regis - Foram deferidos os seguintes pediestando o processo definitivamende Trigo Indigena S. A. Mo- dos da expreasie r.aopaganda:
te arquivado deposite se quiser Moinhos
N. 382.943 - Super C 46 - S.
trisa - Classe 41 - Sem direito ao
nôvo pedido.
A. Empresa de Viação Aérea Rio
N.° 319.748 - Magus Manufa- uso exclusivo da expressão Bovino.
N. 382.469 - Equino R:gis - C-randense VARIG - Classe 33.
tura Brasileira de Agulhas S.A.
N. 382.944 - Super Curtiss - S.
Moinhos
de Trigo Indigena S. A. Mo- Aguarde-se.
N. o 362 053 - Julio Floriano -- trisa - Classe 41 - Sem direita ao A. ,Empresa de Viação Aérea Rio
Grandense VARIG - Classe 33.
Nada mais há: que deferir no pre- USO exclusivo da expressão equino.
N. 382.945 -- Super Curtiss CoN. 382.470 - Sem d:reito .2 USO
sente pedido.
mando -• S. A. Empresa de Viação
N.° 373.495 - Cia. de Tintas xclusivo da axpressiio Suino.
N. 382.512 - _Menta Sua, a Con- se 33.
e Vernizes R. Montesano - Pros
siga-se com os novos exemplares fiança - Doces Confiança S.• A. In- Aérea Rio Grandense VARIG Foram deferidos
deferidos os seguintes pediem coeúncia com decisão recente liústria e Comercio - Classe 41.
N .332.925 - Veneta - Panifi- dos de nome comercial.
do Sr. Diretor Gerai em caso idênN. 382 976 - Nabla Engenharia
tico (rótulo colorido para reivin- cadora Vene: Ltda.- - Classe 41.
14. 382.970 - Palavra da Vida - Indústria e Comércio Ltda. - Nabla
dicar variações em côres.'
N. o 363.241 - Confecções Mon- Livraria e Papelaria Palavra da Vida Engenharia Indústria e Comercio LiLtda. - Classe 38 - Excluindo-se mitada - Classe 33.
tanhesa Ltda. - Arquive-se.
N. 383.119 - Studio Técnifoto
N. o 393.348 - Ivo Salvetti - mata-borrão.
Assim sendo . torno ..-em efeito o N. 382.988 - São Domingos - Ltda. - Studio Tecnifato Ltda. despacho p ublicado no "D.O." de Armazens São Domingos S. A. Im- Classe 33 e 8.
N. 383.165 - Usina Morretes Li.
22 de fevereiro de 1962 para que portação e Comércio - Classe 46.
se prossiga com os exemplares N. 383.061 - Farto - Farto Pu- mitada - Usina Morretes Ltda. Classes 1 - 33 - 41 -. 42 e 43.
Inicialmente a p resentados cujo ar- blicidade Ltda. - Classe 32.
N. 385.660 - Jovira S. A. Imtigo iá foi publicado.
N.
383.065
Omalca
A
WanN. o 232.266 - Gebr Weyersberg der S. A. - Classe 3.
portação e Comércio - jovira S. A.
- Aguarde-se.
N. 383.063 - Triaminio - Dr. Importação e Comercio - Classe 21.
:

EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE -INTERFERÊNCIA
(Dia 28 de março de 1962)

Foi indeferido o seguinte pedido de
marca:
N. 357.218 - Informador Delta
Albeisa . do Brasil Ltda. - Classe
32 -, Republicado.
Diversos:

N. 394.339 - Georges Dusin Prossiga-se substituido o vocábulo assunto por artigo.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PESQUISAS
(Dia 28 de março de 1962)
NOTIFICAÇÃO

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo' artigo 14 da Lei
n. 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dista
- para eventuais juntadas de recursos. do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado ficam notificados
os iequerentes abaixo mencionados a
comparecer a este Departamento a
fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos
redpectivos certificados dentrb do prazo de Sessenta D:as - na forma do
narágiafo,único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
Foram deferidos os seguintes pedidos de marcas: .
N. 351.396 ' - Farben - Farben
S. A. Indústria de Auto Peças Classe 21.
N. 356.400 - PC Koch - MetaEXIGÉNOIAS
lúrgica Faulheber
- Classe 10.
N.° 70.735 - Arthur Baptista
N. 373.244 - Leuna - VEB
Loureiro - &Maça exigéncia.ç, na Werke Walter Ulbricht - Classe

Foi deferido o seguinte pedido de
A. Wander - Classe 3.
titulo
de estabelecimento.
N. 383.083 - Patrocinio -- Aguas
N. ,383.387 - Hotel Aymore
Minerais de Patrocinio S. A. - ClasManoel Real Pose - Classe 33.
se 43. N. 383.120 - Tecnifoto - Studio
EXPEDIENTE DA SECÃO
Tecniioto Ltda. - Classe 8.
DE PRORROGAÇÕES
N 383.12" - Serbosil - Sivam
Cia. de Produtos para fomento agro
(Dia 28 de março de 1962)
pecuário - Classe 41.
- • .
Exigências:
Autena
N. 383.142 - Audaz
S. A Industrial e Comercial - ClasN. 308.380 - Indústrias Raphael
.
se 21 .
Musetti S. A. - Cumpra a exigênN. 383.147 - Emblemática - Be- cia.
nedito Silvio ° de Camargo - Classe
N. 308.382 - Indústrias Raphael
42.
Musetti S. A. - Cumpra a exigen.
N. 383.149 - Marcia - Auto Pe- cia.
ças Marcia Ltda. - Classe 39.
N. 398 542 - Essências Garonl
N. 383.163 - Che'rosa - Orniex Ltda. - Cumpra a exigência.
S. A. - Organização Nacional de
N. 485.427 - Alberto Martins LiImportação e Exporta rão - Classe 2. ra:tecla - Cumpra a exigência.
14. 383.164 - Odorosa - Orn'ex
S. A. Organizacão Nacional de Iro- Ni--496.223 - Eletro Acessorios
EAL Ltda. - Cumpra a exigência.
partação e Exportarão -- Classe 2.
--Industria e N. 497.108 - Datil/dag Deutsch*
N: 383.189 - Lefor
Comércio Lefor Ltda. - Classe 40. Hy drierwerke GMBH- Cumpra a
14. 383.210 - Sandoprint - :San- nig"encia.
N. 503.805 - Armazem Panamá
doz Brasil 8. A. Anilinas Produtas
Qiiimicos e Farmaceuticos - Classe 1. Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 383 211 - Acaperm - Sandoz N. 526.550 - Tecidos Custodio
Brasil S. A. - Ani t inas Produtos Fernandes S. A. - Cumpra a exiQuimicos e Farmaceuticos - Classe 1. gência
N. '383.212 - Sandoflex - San- N. 526.854 - A Sensação Modas
- Cumpra si exigência.
doz Firesil S. A. linilinas Produtos S.
N. 527.061 - A Exposicão Modas
Quimicos e Farmaceuticos - gane 1.
N. 383.217 - C 'amole° - John- S. A. - Cumpra a exigência.
N. 527.681 - Artez Westerley
son as Tohnson - Classe 3.
14. 383.259 - Clerbor - Indús- Produtos de Beleza S. A. - Cumpra
tria Mecânica Ciariam- Ltda. - Clas- a exigência.
I14. 27.72i" -6 Etablissements Clin
se 6.
N 383.260 - Cl ?rbor - Indústria Byla S. A. - Cumpra ti elj2âncies
528.918 - Fundirão Vitória
Mecânica Clerbor Ltda: - Clas se 7'.
exigência.
14. 383.r64. - WA RA TO - Pro- Ltda. - Cumpra
dutos QuImicos Tupa Ltda. - Clas- I N. 529.717 - Indústria Perez LiImitadn - Cumpra a exigência.
sei.
•••••
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N. 530.042 ,- SEARS, RoebUck i

509..225 - Scxerit
.claszé .6 . N. 529.082
-Paracodin
al.ISSel N.? _504.7-,
Polar. Eaaai
Tecnogeml S.A. Comércio e In- 3 - Knoll G Cie Alaiengesellschaft
Cicases
e 39 - De Cornaanhia
a exigência.
.
dústria. .
•
Averbando-se o contrato de explora- da Celczaas , Cal E.
N. o 530.aa; - Isam
N. 530.092 - Assumpção S; A.
Classes
N. 511.427 - •Moaarca classe ção a favor de 'anon S.A. (Produtos
Comércio e Indústria - Cumpra a 42 - União de Vinhod . do Rio Gran- Quim'cos e Farmacêuticos) por despa- 5. 6. 7, 3 a 11 - Do Ind5q:-....1 Sul
-exigência.
Metais S.A.
cho de 28-11-52, retificando-se a data Arnericena
de 'Ltda.
N. 530.466 - J. Cassab S. A:1 •N. 513.145 - Gyraflex. --• classe. para 23-3-52.
•
,
- FORAM Pa:ORROGADOS OS
Mercantil e Agrícola' - Cumpra a exi- Indústria e Comércio, Gyroflex
N. 529.084 -a- Tannalbio - classe SEGU1NiT3 Pii1DIDOS DE FRASE'
gência.
Brasil Ltdaa- Knoll
Cie. Aktiangesellsahafc
PROPAGANDA
N..530.550 - Indústrias Gessy LeN. 517.300 - Dou Busco - classe
N. 529.333 - Chng Surface var S. A. - Cumpra a exigência.
N. o
Super Show Táddv
Don Bosco Company.
-N. 530.551 -.Indústrias Gessy Ler 40 -Indstria de Moveis
-- Classe 41 - Da Cia. Arma. Tod,
Ltda.
ver'S. A. - Cumpra a exigência.
N. 529.867
Thyraden - classe dy
N. 517.306 FIA - classe 6 - 3 N. 530.853 - Globo S. A. TinKnoll C/ Cie Aktiengesselschaft
N.° 506 . 037 - Rodando com
FTA
Fundição
Técnica
de
Alua/Mio
•
tas e Pigmentos --- Cumpra a exigênRatificandcase a data para 23-3:52» molaa,Snadau - Classe 21 - De InS. • A.
cia.
N. 529.935 - Metrocick - classe' caseai &asar:ira de Ao S.A.
•
N. 517.333 - Notas Diarias N. 531..404 - João Batista Soares
8
Metropolitan
Vickers
,Electrical
N.°
567.161
Pneuac
Serve 111184
classe
38
Reis.
Cardoso,
Botelho
- Cumpra a exigência.
C'ompanv Limited - Considerando-se
aiaate 47 - De *Tosa Duarte
•
N. 531.419 - Ferrari tis Ferraz S.À. • Indústria Grãfica.
•
Ltda.
Cumpra a exigência.
• . N. 519.220 - Tecela .gem,de Sedas ti os rezetatos de campa ceia ° reostatos Daaava.r....
.° 501.162 --a- Pneuaa Atenda Me• N. 531.470 Frigorifico Wilson Luiz XV - classe 23 - S.A. Fiação. de campo e com averbação do caiai-trato cie exnloração a favor de Metro- lhor - Classe 47 - De Josa Duarte
do Brasil S. A. - Cumma a exigên- e TeTcclagern Lutfalia.
.
vick cio , Brasil (Eletr'cidaclaT
D'Oliae:ra- •
cia.
N. 519.827 - Torpedo - classe tada por desnacho de. 26-4-56.
N.° 516.487
N'A Esplanada é
N. 531.532 - Comércio de Teci7
Quinam
Dinamica
Geral
Ltda.
dos R. Monteiro S. A. - Cumpra a
N. 529.935 - Metrocivk-- alasse°3-°=ht)r
- Rua Meraco: esquina
Nilo
N. 522.925 - tahavea --a classe 48
Classes 30, 36 è 48 exigancia.
8
Metropolitan
Vickers
Ele
ctrical
P"nla
N. 528.632 Du Pont do Brasil - Oscar Canvas. •
Company lanated - averbando-se o - de A Esplanada Roupas S.A.
class e
N.° 517.327 - E' .fácil ura
S. A. 'arearias Quimicas --a Cumpra N. 523.009 - Nutriras
contrato de rapto/axila a favor de Me- Jorge Nicolau y Irinaos.
a exigência.
trovick do Brasil (Faetricidade) Limi- "São Caetano" - Classe 15 - De
Cerâmica São Caetano S.A.
N. 523.101 - Eucalite - .classe tada, pa- dasnacha et, 26-4-56.
Diversos:
N.° 517.329 - Litoceramice da
16 - Eucatex S.A. Indústala e Co- 'N. 510.131 - Albatros Mark N. 511.444 - Benedictine, Dist-a- mércio.
persas/a/idade as construções - Ciasclasse 2 a- Albutros Sunerfosfaatfa- sés 15 e 16
feria De La Liqueur De •L'Ancienne
De Cerâmica São CoeN. 523.102 - Eucatex - classe 16
Abbaya De .Fecemp - Aguarde-se o -- Eucatex S.A. Incistria e Comér- a-a-kaa N.V.
trno S.A.
cr"n-b 53VC crnf cm cmfralú min
N. o 520.858 - Uma trsidieão de
prazo.
ara '
cio.
N.* 520.132 ---,Stones 13 ,onze - meio século em bem servir - Classes
N. 526.815 - Companhia Industrial Farmaceutica Aguardo-se o N. 523.126 - Niruna - classe 6 •classa 5
T. Stone G C,ornpany 1, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17;
-- Indústria de M'ágirnas Miruga LiCh e-Itoa Lanited.
prazo.
18, 20, 21, 31, 34, 35, 40, 46, 47 e
mitada.
N. 527.328 - The Sherwin
Sorbo a-- classe 39 49 - De Cássio Munia S.A. ImporN. 530. 1 33
N. 524.914 - Lustral - classe 46 - •pria, Lanite-d:
Coropany o- ,Aguarde-se o pratação e Comércio.
- The Shet,vin Williams Co.
.
N ° 529.528 -- Plano de economia
N. 520. 1 34 - Sorbo - classe 4
N. 526.056 - Socroferron - classe - Soran Iamaed.
N. 528.595 - Arte 'Elétrica Limipara o seu lar, do Café da Metrópole
3 - Laboratório Brasileiro de Chimiotada - Aguarde-se o piazo.
N. 530.391 - Piloto - classe 23 - Classe 41 - De Café da Metraa
N. 528.667 - E. Povoas as Cia: terapia Produtos Labrapia' 5‘..A.
.
Comar alaa d Fiacao e Tecelagm polo S.A.
- Aguarde-se o prazo.
N.° 529.537 - Quem tem Walita
• N. ' 526.430 - Aceites Bata Sacie Tedusirial
- Retificando-se a tem
N. ' 529..073 - Frederico da Silva ria& Anon-ima .- classe 41 - Aceites
tudo - Classes 1 - 2 -a 6 -..
data para .12-7-5'2.
•
Neves - Aguarde-se o prazo.
1 -- 8 -- 9 -- 10 -- 1114 -Bau, Sociedade Anoninm - RetifiN. 531.143 - Carl Leoni N. V. cando-se a data para 11-2-52.
N. 5a0.785 - Oneida - classe 11 15 - 17 - 18 - 21 a- 28 - 29
- Aguarda-se o prazo, - Onerl - fada - na classe 11,
- 31 - 32 - 39 - 41 - 4Z - 43
N.
526.525
Lirtral
Classe
1
Foram prorroaidai os seguintes peN. 530.77 - Serradayres - alase 49 - Elotro Indústria Wc.n
- The Sherwin Williams ' Company se 42 - Carvalho Ribeiro G Fe-ieira lita48
didos do marcas.
S.A.
.N. 461..0.10 -S 5 -.Classe 11 - N. 526,81: - Bertnarsuler---- clas- L1,eitadP.
vin
15300.1
_08
- ite po_upDadeo pru:
temN.:an
se
3
Companhia
Industrial
Farmas;ellschaft.
N. 520:816 - Café Lenitimo
Classe
33
De Siemens Schuckertwerke Aktienge- cêutica.
c1ass2
- Café Legitimo Ltda.
ciência Capitalização Companhia Na.
N. 526.861 - Frontão - classe
N. 495.040 - Cerealista 'garapaN.
530.850
- Seagram S.V.O. cional para favorecer a economia.
vense Ltda. - Classe 41 - para Im- 36 - São Paulo Alpargatas S.A. N.° 530.586 - A gotinha que eram
classa 42 - Joseph. E. Seagra.m
perial.
Retificando-se a data para 6-9-52.
Clueta
colhe
roupa •-- Classe 23 E+
Som?
a:rateei.
N. 497.630 - 10 Balt - Classe 3 N. 527.702 - Suocrfixo - classe
Inc.
.
Peabody
Co.
N.
530.851
Seacranis
Severi
-7
- De Erecto Novotherapic,a Labora- 48 - Perfumaria Guedes Sobrinho
Crown - classe 42 - joseph E. Sea- FOI MANDADO PRORROGAR O
torios S. A.
Ltda.
N. 501.723 * Sinterite - dClasse N. 527.711 - Te Reviras - classe erpm So.s Limited.
SEGUINTE NOME COMERCIAL
39 - De. 'Borbonite S. A. Indústria 48 - Worth Parfurns.
N..530.999 - Chocolate Renal N.° 505.236 - Sociedade de Er*
da Borracha - Com exclusão de co• classe 4 - Casa Fakiti S.A. Indãsp/oraça'o -Agrico/a Racional de Minera. bertores, rolhas e .molduras para qua- N. 527.716 - Barclay £1 Co. - irias e Comércio.
classe 48 - Lanman a Kentp BarcIay
Seara Ltda. - De Sociedade
dros.
N. 531.008 - Casimiras Anglotil fação
de Exploração Agrícola Racional do
Na, 503.339
Frita - Classe 17 & Co..'Incorperated.
a-classe
23
Irdstrias
Gasparian
Alimentação Seara Ltda.
Lapis . N. 527.924 - G.E.S.A. - classe S. A.
D3 Indústrias Brasileiras
12 - General Electric S.A.
Frita Johansen S A,
W.° 526.488 - Imobiliaria São
N. 531.026 - Fig. ode Corrente Luiz
41 - De Companhia União dos ReliS.A. - De Imobiliária São Luiz
N. 527.925 - G.E.S.A. -- classe
Inclinada - classe 22 - J. & P. S. Anônima.
N. 503.769 a- Caboclo - Classe 8 -- General Electric S.A. .
Lindted,
nadares Açúcar e C.cfe* - RetificanN. 527.963 - Sofa Cama Drago Corda
N. o\ 531.116 - Atro
Classe 38
FORAM PRORRAGADOS OS '
do se a data para 6.9.52.
- classe 40 ,- indústrias Reunidas Gouvea
da Oliveira S.A. RepresenSEGUINTES T1TULOS
N. 505.293 - Benefostafo - Clas- Sofã Cama Draga StA.
tacões ImpOrtacão Exportação..
se 2 - De Empresa de Produtsis QuiN.° 448.439 - Mainho
N. 528.073 - São Nicolau - elas
micos e Fertilizantes Ltda.
N.° 531:452 - Cachopa - Classe
N. 505.516 - Plastar - classe 31 se 36 -- . Casa São Nicolau Socie- 46 - De Produtos Químicos Fontotiaa (lasse 41 - De The Rio de Janeiro
- Plastar S.A. CCII1étei0 e Irdstria dade Anónima Indústria e Comércio. S.A - Retificando-se a data para Flour Mills And Granarias, Limited.
N.° 515.089 - Loja Borbonite N. 528.362 a- PI/ataca - classe 8 9-4-52.
de Materiais e Produtos Piá:ecos.
N. 507.965 - Galvão - classe 43 - N. V. Philipi' GfoeilampenfabrieN ° 531.527 - Jeffrey - Classe Classes 4 - 10 - 39 e 28 - De Bora
km.
fi - Da The Jeffrey Manufacturing bonita S.A. Indústria da Borracha
.
- joão Galeão César.
- Retificando-se a data para 20-9-52.
N: 508.604 - Lacaio. Braga Co- N. 528.389 --:- Bar Carioca - clas- Company.
mércio e Indústria Ltda. - classe 46 se 41.42.43 7-- Bar Carioca ImportaN.° 527.5 1n - Biarson
Classe . N.0 526.522 - FarmatiI Celso
dora Ltda.
- para Sabão Real. •
3 - De FarbenfaMoken /layer Akti- Garcia - Classes 1 - 2 - 3 ...a 4
N. 508.a05 - Pachli - classe 44
N. 528.890 - angule Rabia - engesellseheft - Retificando -se a data - 46 e 48 a.- De Drog aan Ltda.
- Costa Penna G• Cia.
classe 42 Societe Anonytne *lufes para 12-5-52 --. Republicado._
N.° 521.114 - Farmasil Libero
N. 508.606 -a Cr-alga - classe Robin Antzenne Maison jules Rabin
Badaro - . Caixas 1 - 2 - 3 4
Foram
prorrogados
seguintes
pedios
•
14 - Costa Peuna G Cia.
- 46 e 48 - De Drogasil Ltda.
•
E-• Ge.
,
" dos de propaganda
-- clasN. 509.224 N. 528.9-46 - VAMP -- 48
N.° 531,219 - A Dominadora
se 41 -- Laticin'os Lima S.A. - Re- .a.- I3ozzano S.A. • Comercia/ IodasN.° 562.179 - LC - Classes I. Classe 33- De Moses Spaelb - Re.
. fria? e . Impoandora.para 16-3-52.
tificandaase a data para
16 e 33 - De
• Landine, Cambada
, • tificando-se a data
a
.N...

S. A. Comércio e Indústria - Cumpra

•

•
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NP 302.12E -a-. Marco Kaliii --" PrlineritO 'de txiOncia n` guardeShell Brrfsil S.A. Petróleo - (Pede
se o processo. •
paru ser anotada na marca Gania nK- Satisfaça exigência.
N.o 334.571 - Telpizov Ind. e Instituto • de Angeli do Brasil
caro 223.916 rí alteração de nome)
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Comércio S.A. - Satisfaça exi- Frodutos 'a'eranellaleOs (no pedido
- Anote-se a alteração.
de . caducidade na marcai. n.°
gência.
Dia 28 de março de 1962
EXPLORAÇÃO DE CONTRATO
NP 355.889 - Arnaldo Andreue-, 1b0.024). - Arquive-se o pedido
DE PATENTES
TRANSI, ERÊNCIA E ALTERAÇÃO
ci - Satisfaça exigência.
de- caducidado. por falta de cumDE NO1VIK DE TITULAR Dia
362.619
Farmácia
São
primento
da exigência publicado
N.o
Purolator Products Inc (pede Joaquim Ltda. - Satisfaça exiFROCESSOS
em 1 de julho de LaA , Faça naivo
para ser averbado na patente
pedido cie -caducidade querendo.
Notificaçao: São convidadas os re- 2.387 modelo de utilidade o con- gência.
NP 375.023 - Laboratórios Carlos . -atioeiro & Irma° no pediquerentes abaixo mencionados a com- trato de sua exploração) - AverGemballa Ltda. - Satisfaça exi- do de transferancia na marca n.o
parecerem a esto DePartamonto ti Sua be-se o contrato de exploração."
191.431)..- Arquive-se o pedido
Johnson & John= (pede para gência.
ue 'efetuarem o pagamento das taxas
de tranaierencia e alteração de nome ser averbado na patente 48.317 .N.0 378.191 Açougue e Mer- por falta de cumprimento de exicearia Arcoverde Ltda. - Satis- gencia guarde-se o processo.
priv. invenção o 'contrato de sua faça
dos ~acionados processos:
exigência.
Fererira Loureiro Oliveira &
Fábrica cie ialf-quinas Sulriocanden- exploração) -- Averbe-se o acôrN.o
378.623 -* Lab. Bemballa Compannia Limitada (no pedido
do
cova
o
parecer
da
Seção.
se Ltda. - (Transferência para o seu
Ltda. - Satisfaça exigência.
de "citaram ue nome na marca
nome da patente mod. ut. 3.956))
N.o 428.041 - Laboratórios Le- n.°
CADUCIDAtE DE MARCAS
Arquive-se o pe- Anote-se a transferência.
petit S.A. - Satisfaça-exigência. dido192.7a1).
de ano 'taça.° que falta dé cumRighetto S Cia. Indústria o ComerLaboratório Pelos' S.A. (no peN.o 442.615 - Saturnino Spi- primento
ae exigencia e guarde-se
cio - (Transferência para o se u no- dido de caducidade na marca Sa- randell e Agnaldo José dos Sano proeeSso.,
me da patente priv. invenção termo lorange n.o 191.736) - Tendo em tos --- Satisfaça exigência.
tauterniann & Co. A. G. (no pe99.835) - Anote-te a transferência. vista que a impetrante da declaNP 449.364 --Monitor Mercan- dido
de translerancia na marca n.o
Dentária Brasileira S.A. - (Trans- ração de caducidade não trouxe til S.A. - Satisfaça exigência.
231.481). -* Arquive-se o -pedido
ferência para o seu nome da patente as provas do "desuso" da marea,
por falta de cumprimento de exiDIVERSOS
priv. invenção termo 324.513) - resolve esta Divisão Jurídica degência.
negar o pedido de caducidade.
Anote-se 'a transferência.
Gráfica Romiti Ltda. (na pediIndústrias de Chocolate Lacta
Apiserum S.A. Produtos DietéGraetz Korarnanditgasellerlaft do .de prorrogação na patente mo(Pode para ser anotada na marca in- S. A. (no pedido de caducidade délo de utilidade n.° 2.173) - ticos e da 'toucador (no pedido de
tranuerencia.na marca n.o ....
ternacional Graetzkommanditgesella na marca Ibis no 69.808) - Con- Prorrogue-se por cinco anos.
ive-se o pedido
273.441). - Arqu
chaft n.° 57.265 proc. 42.870-61) -- siderando:. 1) O legitimo interêsElias
Beleski
(no
pedido
de
se da impetrante . da declaração
.per
falta
de
cumprimento
de exiAnote-se a •alteração.
prorrogação na patente modelo de
Irmãos Bughabqui Ci Cia.,- .(Pede de caducidade deposito têrmo n.o utilidade n.o 2.319) - Prorrogue- gência dando-se em seguida andamento ao processo.
para ser olvidada na marca Juvenil 278.449; 2) os documentos cons- se por cinco anos.
tantes do processo e que 'provam
Vera Cruz n.° 86.749 a _alteração de o desuso da marca; 3) o compleGeralit S.A. Indústria e Comér- Capsu Máq. Indústria de Maquiliame) - Anote-se a alteração da no- to silêncio em que se manteve a cio (no pedido de prorrogação na nas para lieoidas Limitada (no pediao cia tran.5ierencia na patente
me.
titular do registro, notificada aos patente mod. industrial 2.321) - privilegio
de nivençao têrrrio n.°
Comércio e Propaganda Especializa- 25 de outubro de 1955 pela pri- Prorrogue-se por 3 anos.
- Arquive-se o pedido
da S.A. - (Pede para ser anotada na meira vez notificada depois em
Manufatura de Brinquedos Es- 108,33a).
marca Detecid n.° 100.099 a trazida- 11 . de agôsto de 1958 e notificada tréia S.A. (no pedido de pror- de anotação de transferência por
remia e alteração de nome) - Ano- ültimamente aos 20 de janeiro de rogação na patente mod. ind. n.° falta de cu.niammento de exigêntem-se as transferància e a alteração. 1961, a fim de dizer o que fôsse 2.326) - Prorrogue-se por 3 anos. cia dando-se em seguida anda•
Quanto a marca Vergel n.° 97.733 do seu irtterêsse no prazo improrLingner Werke G M 13 H (no pe- mento.
laudas Dubom Limitada (no
-. arquive-se o pedido de transferên- rogável de 60 dias; 4) o parecer dido . de prorrogação na patente
cia por falta do cumprimento de exi- da Seção Legal: resolve esta Di- mod. industrial 2.335) - Prorro- pedido de transferência na marca
termo 21a,19a). .- Arquive-se o
gência publicado em 24-8-61. Quanto visão Jurídica declarar caduco o gue-se por 3 anos.
F. Conte & Cia. (no pedido de Pedicio co anotação por falta cie
a marca Zefir 102.816 - Arqui- registro 194.447 (prorrogação do
prorrogação na patente "Rod. uti- cumprimento de anemia.
ve-se o pedido de anotação de trans- registro 09.808).
lidade n.° 2.338) - Prorrogue-se N, 0 398.401 - Monitor Mercanferência -por falta do cumprimento da
alarrilkNciAs
por cinco anos.
- til a.a.. - Sutis/aça as duas exiexigência publicada a 1-9-61. Quago
São Paulo Alpargatas S.A. (no gOnelas.
a marca Fiel n.° 69.705 é convidaFurukawa Masashi (no pedido
N.° 396.553 - -Sul Brasileira de
do Indústria de Camisas Cortefiel Li- de restauração na patente 1.652) pedido de prorrogação , na patente mod. ind. 2.370) - Prorrogue- Comercio importação e Exportamitada a compareçar a este Departa- - Cumpra a exigência.
ção S.A. - satisfaça exigência.
Indústrias Máquina D'Andrea se por três anos.
mento a fim de dizer se pediu a pua'.
Cia. Industrial ,de Conservas
rogação do reg. 69.705. Quanto a S.A. (no pedido da restauração
NOTIFICAÇÃO • •
marca Fiel n.° 98.469 é couvidadu. na patente 44.001) - Satisfaça Alimentícias Cica (no pedido de
prorrogação na patente moda InÉ Convidado Sociedade Anônima
IndKstria de Camisas Cortefiel Ltda. exigência.
Aktiebolaget Electrolux (no pe- dustrial 2.386) • - Prorrogue-se Restaurantes cie 'autismo internaa comparecer a este Departamento a
cionai a CUlaparecer a este Deparfim do dizer se pediu a prorrogação dido de caducidade na marca Co- por três anos.
do reg. 98.469. Quanto a marca Pra- luz n.o 173.031) Satisfaça mi- Scripto Inc. (no pedido de pror- tamanco a 11 lacte tomar comiarogação na patente modelo indus- cimento ao peamo' de eaducluade
cinha n.° 97.478 é convidado Lindol- gênda.
Caterpillar of Australia Pty Ltd trial 2.390) . Prrogue-se por 3 nas maecaa lacto iao 140.503 fo Lourenço da Éilva a comparecer a
Liao n.9 1b2.403 - Lido n. 9 1a4.583
êste Departamento a fim do dizer se (no pedido de averbação de con- anos.
pediu a prorrogação do reg. 97.478. trato na marca n.o 175.482) Morivalde Lôbo da Costa Junior - requencio por Lino '1'honie VieiSatisfaça exigência.
(no pedido de prorrogação na pa- tez aenbro do prazo improrrogavel
Têxtil Soavone S.A. - (Pede para
Osmar Amaral (junto a marca
ser anotada na marca Talisrnan ama- n.o 182.622) - Satisfaça exigên- tente modelo de utilidade 2.790). de 60 dias. .
.- Prorrogue-se por 5 anos.
'rer 91.663 a transferência e alteração cia.
EXPLDIENTE DA SEÇÃO
do nome) - Anotam-se se transferênE' convidado Karl Engallard a Pirelli S.A. Companhia IndusDE RECÉWÇAO INc ORMAÇÃO •
cia e alteração.
trial
Brasileira
(no
pedido
de
concompaTecer a este eDpartamento
E EXPEDIÇA0
Jacques Cia. Ltda. - (Transfa- a fim de dizer se consta a libe- trato de exploração na -patente
da
marca
Mai-rência para o seu nome
ração na marca por parte de Age- modêlo de utilidade 3.072). Dia 28 de março de 1902 palita ri.° 88.652) .- Anote-se a de do Banco do Brasil S.A. no Torno sem efeito o despacho puArquivamento de processos
transferência.
registro internacional n. o 41.133 blicado aos 14 de dezembro de 1981,
Jenny Oleeen Nielsen - (Transfe- marca Ulcusin.
visto que a patente de modêlo de
Ficam os processos abaixo menrência para o seu nome da marca CaNP 117.029 --- Cia. Brasileira utilidade está em nome Pirelli cionados arquivados:
cique n.° 153.555) - Anote-se a de Electricidade Siemens Schuc- S.A. Companhia Industrial BraDivisão Jurídica

transferência.

kelt S.A. - Preste esclarecimen- sileira.

.

Ordene Indústria Comércio e Pla- tos sôlne -a liberação do registro
Pirelli Coeietá Per Mon! (no
nejamentos S.A. - (Transferência
httertiacm, t) errs. nome de pedido de prorrcgação na patente
para o seu nomo da marca Corani1 SiTneri,3 ,.,•.:fd.çao fei- modê1O de utilidade 3.070. L„o 250.023) --. Anote-se e tramite- ta pela Agede do 1.J..tli(A) do Bra- Prorrogue-se por cinco anos.
macia.
sil S.A.
Giz Piratininga Comércio e In1.1n1lock Serviços da Reparações (Sie:naus Sc.huckertwerke Aktien- dústria
tno pedido de restauração
(Transferência para o seu liame da gesellschalt (no pedido de transna
patente
privilégio de invanção
• '-rutrca Unilock n.° 243.344) - Ano- ferência da marca Tezed Urino
- Nada há que deferir.
139.577) - Preste esclarecimen- .53.917).
te-se a transferéncia."
Israel Frenkiel Goldknopf - tos em relação a liberação do re- I Galli Indústria de Móveis S.A.
;T;nsfertncia para o seu nome da gistro internacional 33.89 por (n0 pedido de alteração nas marparte da Agede do Banco do Bra- cas 145.520 -145.521). --Arquimarca Gibbon's n.° 255.905)
ve-se o Pedid0 pet: falta de CUMall S.A.).
Anote-se a transferência.

N.°, 76.043 - Pontes S.A. Industria ie Moveas Artisticos.
N. o 80.460 - Adelino limado
Ferreira Soares.
N.°. 112.008 ••--- Fábrica de Bonecas Kely Limitada.
•
MARCAS
N.° 350.162 -- Indústrias QuiN.o 352 419 - A. P. Luz &
Companhia.
N. o 356.291 - Instituto "Morumbi de Psiquiatria Limitada.
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caracterizado pelo fato de traelé .uma posição inoperantç,
N.4 36.291 -/-?Ina4tuto Moruin - N2173.806 - :Soc. • àe.ItSdná-1 mento
tar a chapa com uma so:ução aquosa
através
de
uma
faixa
atuante
e
além
Derivados
e
trias
Quirnicas
Anexas
'hl de' Psiquiatria Lá-mita-da.
da mesma na mesma dieenao atra- tendo de 1% aã% de via ácido miN. o 356.822 - bobrami Soc. Velagua Limtada.,
vés de um estágio de não funciona- neral, e de 1% a 15%, em pêeo, de
N. o 374.797 - Rudykater Imó- mento, e arranjo-, de restauração re- par-óxido de hidrogénio.
Brasileira de Montagens e Máqui:veis Limitada.
Seguem-se as pontos de números
nas Industriaisn Limitada.
silientes para a dita alavanca de teN. o 376.843 - Barros Ortiz
cla, oferecendo alma resistência coas 2 a 5. .
r.T. Õ 356.856 - Indústria de Artante ao movimento da 'alavanca de
tefatos de Borracha Vespa Limi- Arduine Limitada.
N. o 377.061 - Hell Gaivão de tecla, earac:erizarlo por arrsanjas efeTERMO N9 90988 ,
tada.
tivas para causar depois da dita alaN. o 357.423 - Valery Perfumes MOura Lacerda.
De
5
cie dezembro de MO
vanca de tecla ter passado através
N.o 377.610 - Georg Kelin .
do Brasil S.A.
estágio
de
funcionamento,.
do
seu
International
Busine.ss Machines
N. o 377.611 - Aimoré Silva
•
N. o 357.424 - Vaiery Perfumes
- aumento na dita resistência para Corporation.
• Antunas.
movimento da alavanca.
do Brasil S.A. ' Estado; Unidos da América.
N. o' 377.808 - Thiers Barcellos
Seguem-se os pontos de n.° 2 aa4.
N.° 357.643 - Opoterápica NesTitulo: Perfurador de fita controCout'aho.
lado por máquina de escrever,
pa Limitada.
N.° 377.821 Pavilhão ComerN. o 358.136 - Danvid Gleicher.
Pontos Característicos.
• - TÈRMO N. o 83.480
N.°339.191 - Companhia Tex- cial de Máquinas Supertec Limi1 - Aparelho de máquina de
tada.
til São Martinho.
De 5 de dezembro de a1.255
eacrever tendo um carro móvel, um
N.° 377.800 - Forsil FornecedoN.° 360.023 - indústria QuímiVidros Corning Brasil S. A.
arranjo controlado por teclado para
ra Silk Screen Umitada
Arouica 1-ioge 1 Limitada.
imprimir caracteres selecionadoa sõEstado da São Paulo.
N 0 61046 Irmãos Alrazet Li- férn-sa os processos. Ficara os proPrenso e sistema de en- bre uma Ultra de cópia. - caaregada
casam acima mencionados argui- saiTitulo;
apitada.
ar artigos quebráveis. pelo dito carro, um mecanismo de
, ados
N. o 361.077 - A Svaiter.
"1 - Proceso de ensalar artigos quebráveis com o objetivo -de destruir tróle de uma tecla de retarno de
N. o 331.242 - Testimetal " Li. -aúna) de
os que sejam defeituosos, caracterimitada.
Privilégios dê :nvenção
zado por submeter 03 artigos sabida- carro para reataurar o carro para
N.° 361.364 - José Fernandes
mente não defeituoros e ondas aonó- uma posição marginal esquerda, cirde Oliveira Fayet.
ras de diferentes frequências e cie cuito de contrôla de perfurador inURMO
N.O
111.860
N. o 361.367 -- Indústria e - Padiferentes intensidade; da com, até . cluindo magnetos perfuradores no:nificação Centenário Limitada.
• Dè 17 de julho de 1959
se estabelecer a escala de frequki- malmente operável: em resposta oa
e intensidades, de som em que malmente operáveis em resposta os
N.° 301.876 - Poreat S.A. FáRequerente: David Harold Bor- cias
êles se que brem e aquela em que mecanismo de impressão de cariar
brica de Condutores Elétricos.
wichit-- • Rio de Janeá-o. (GB).
Mas, não se quebrem, 'determinar, escolhido para perfurar dadas corN. o 361.682 - Paschoai Mazzi."Aperfeiçoamentos em dispo:Uia escala de frequência respandentes representando designaN . 0 365.210 --- indústria de Dis- vo para levantar e abaixar me- igualmente,
e intenzidades de som na qual 03 ar- ções para uma filha de registro, e
micas D'Avila. Limitada.
chas em queimadores de fogarei- tigos sabidamente defeituosos podem tuna fita de programa tendo uma
coluna correspondendo a cada colucos de Pano Yara Limitada.
ros ou fogões a querosene same- ser destruido-, e, em Sn'llit13,
ter grupos de artigos não escahidos na no dito carro móvel, incluindo
. N.° 367.266 - Laboratório de lhantes".
à ultima escala citada da frequncia.s arranjos de 'leitura cia dita fita de
Biologia Clinica S.A.
Pontos
característicos
e intensidades cie som para destruir programa em uma coluna corresN.° 370.333 --; nuiústria de Maos artigos defeituosos de tais pondente a coluna do carro que está
las Dikcson Limitada.
1, Aperfeçoamentos em dispo- apenas,
sendo impressa, caracterizado por
._
grupos.
N.° 372.056 - Campos -Eliseoa t. sitivo para levantar e abaixar meSeguem-se os 'pontas de números conter um mecanismo de perfurador
para evitar a operaçlo do dito perArtes Gráficas e Publicidade Lirni- chas em queimadores. de fogarei- 2 a. • 6.
furador durante a operação cie im•
ros ou fogões a queroSene e temetada.
pres-ão de caracteres, o dito mecanisN. o 192.731 - Viúva Serôes & Hiantes, caracterizado por ser o
mo compreendendo arranjos de inTERMO N.° 88.953
dito que:mador constituido, de
Filho 'Limitada
terrupção para o circuito perfurador
N. o 213.523 - Arthur Gomes duas ' peças cilíndricas, trabalhanDe 4 de junho de 1936
operáveis quando condicionados para
do rotativamente uma dentro da Scripto a
dos Santos.
interromper o dito circuito de controle do perfurador, e arranjo que
N.° 316.696 - Indústria de outra. Uni total de '7 pontos.
Estados Unidos da América.
Titulo: Caneta esfero,grafica retrá- responde a operação- do dito arranjo
Equipamentos Magnéticos Magnide interrupeão do circuito do perfutil,
1nan do Brasil Limitada.
rador quando um sinal predetermina.
TP.,--Z1110 N. o 62.143
N. o 341.352 - Sociedade Editodo é captado na dita fita deprogra,.
Pontos Característicos
De
25
de
fevereiro
de
1953
ra Alterosa Limitada.
1 - Uma caneta esferográfica ma,
.
Warner
Larnbert
Pharmaceutical
os pontos de numeras
N. o 343.459 - Torrefação e Moa- Company.
portátil caracterizada por comp:Nesn- 2 aSeguem-se
5.
der uni cilindro, unia unidade de
geni de Café Babalu Limitada. .
E'taclas 'Unidos da América..
N.° 318.822 - Companhia. Vila Titulo: Aperfeiçoamentos' em ou re ponta esférica e reservatório inaluiTERMO W 94.048
da nodito cilindro para movimento
•
Gaivão de Administracão Comer- laitvos à preparação de relaxin.
deslisante entre posições retráida e
cio e Indústria.
'
Em reeumo, reivindicam-se como projetada,
,
De
3 de maio de 1957
a dita unidade sendo resiN. o 351.953 - Fábrica de Fubã. pontas. e caracteres constitutivos da 'lentamente biasada para a posição
Mariano
de Paoll - França.
nvençao.
e Bebidaa Campo Grande Limitaaa
retraída, no dito cilindro, um memTitulo: Cabeça de corte de apare, 1 - Aperfeiçoamentos
em ou rala- bro de êmbolo dispo-to sare a ex,da.
para barbear a seco - Priv légio
N. o 302.675 - Dino Manetti & i tivos à preparação de relaxin, que tremidade trazeira da dita unidade, lho
compreendem uru procerso para pre- dentro do dito cilindro e estendendo- de Invenção. .
Filhos Limitada.
paração de relaxin de elevada pureza
1" - Cabeça de 'corte gue têm um
da extremidade de tapo do cilinN.° 362.923 - Nicolau Poulls. I com bom rendimento; esse processo se
fixo, um pente móvel, animado
N.O 362.930 - J. M. Monteiro caracterizado por compre.ander a ex- dro,- um ombro anular estendendo- pente
se para dentro formado dentro do com um mov:mento lon gitudinal de
Soares Engeiiharia e Construções. tração de ovárica de animais grávi- dito cilindro adjacente, a dita extre- vai-e-vem em relação ao ponto fixo.
N. o 362.963 - Albert Nissimoff. dos com ácido aquoso, adição de tal midade de tapo, uma a:svanca de caracte:izada pelo fato do ponto fixo
à mistura da extração, .separação do
. N. 0
de mola carregada pelo ter uns dentes separados por uns enta.362.974 - Dorninato da Cos- material insoluvel; adie.ão de ácido travamento
ta Pacheco.
dito membro de êmbolo e restrita
•
tricloroacético ao extrato, recupera- pelo dito cilindro a uma posição alin- lhos, tendo estes dentes e estes entaN. o 363.954 - Importadora e ção de precipitado que se forma, ex- hada com relação ao dito membro lhos umas ahnensOes que são um u'Exportadora Irmãos SantOro Li- trá.0 de re:oxin do dito precipita- de êmbolo quando a dita unidade es- quem) muleplo do diâmetro médio doa
witada. e_
do, com acetona .aquosa e precipita- tá em porieão retrida, mas biasado pelos a cortar, sendo estes dentes aliás_
. N. o 364.284 - Barão Indústria çãO de relaxin purificado do extra- dro e a dita unidade- de trava era mu:to deados pa.a permitirem rapar
to resultante pelo aumento da sua posição projetada por depressão do muit perto -e sendo rig'elos dev:do ao
e Comércio Limitada.
concentração de acetona.
para engajar o dito ombro de afiai- fato da chapa metálica em cuia borda
N.° 369.272 - Milton & Varadito membro de êmbolo a arranjo são olhados estes dentes, ser curvada,
dy.
para liberar a dita alavanca de tra- sensivelmente em ângulo reto numa'
N. o 369.178 - Frical Indústria
TZUVIO INT.9 '79.991
va do dito ombro de cilindro.
que se Prolonga longitudinalmene Comércio S.A.
Seguem-se os pontos de -números zona
De 6 de junho de 1955
te as proximidade . da referida borda
N.° 370.068 - Abel Correiade
2
à
6.
• International Business Machines
do ponto fixo, sendo a parte desta
Mello. ' •
.
chapa metálica que se prolonga 'para
N.° 370.370 - Editora Club doé Corporation.
além da zona curva tomada egicla por
Estados Unidos =da América.
Artistas Imitada.
T5R.1VID0 N. 90.052
meio duma peça sóbre a qual apoia,
N. o 370.573 - Rádio Nacional Titulo: Aperfeiçoamentos em ou
De 22 de outubro de 1856
desl.zando os dentes cortantes do penEmprêsa Incorporada ao Patri- relativos a teclado de máquinas de
Food Machinery And Chemical Cor te móvel sóbre á face inferior dos
escrever.
mônio Nacional.
.
poration.
dentes do ponto fixa, sendo previstos
N.° 370.881a - Importadora JePontos Característicos
Estados Unidos da América.
me:os para assegtirar a rig'd?s destes
reissati Limitada.
Tittulo: Processo quunico de graUm. mecanismo de barra de tipos
' N.° 372.086 - Companhia His- tendo uma alavanca de tecla para nular chapas de "offset de zinco. 1 dentes cortantes do pente móvel.
pano Brasileira de Administração atuar, a mesma, arranjo:, suportando 1 - Um processo de- granular, qui- !, Seguem-se -oa pontos de números 2
de "offet" de 1 a 8.
de Bens.
a dita alavanca de tecla para movi- micamentechapas
•
•

mr•

•
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"TBRMO N• 94.402
De 16 de maio de 1957

United States Of America (septe-L
sentada por United 'States AtcmiC
Energy COInMiSSian — Estados Unidos da América.
Titulo: Recuperação de uraneo de
zninérios contendo baixo teor de ur?nio. s— Privilégio de Invenção.
1 9 — Um processo de aumentar a
eoncentraçao relativa de urânio em u'a
mistura de alumínio, ferro e manto
caracterizado por fazer a cloração
.misture, aquecer a mistura elorada
para vaporiza-la, levar os vapores 3
contacto com um cloreto de metal, alcalino fundido para depositar, quantitatvamente o:urânio nele, e separar o
tirinio do cloreto de metal alcalino.
Seguem-se os pontos de números 2
a 18 .
'IP.,RMO N9

94.579

De 27 de maio de 1957
Merck fi Co., Inc. — Estados Unidos da América.
Titulo: Processo de preparação ot:
derivados de ácidos 5-oxo-liexanolcos
,4-di-substittdclos. — Privilégio ,ele
Invenção.
1 9 — Processo de preparaçao
derivados de ácidos 5-oxo-baxanoic.os

TÊRMO N9 94.854
sua outra extremidade projetante
direção da dita extremidads projetatut
De 6 de junho de 1957
e assim provento mov:mento de pivoP. Hoffmann — La Roche 8 Cie. tamento lateral composto da dita alaS.A. — Suíça.
vanca de travamento com deslocamenTitulo: «Processo para a preparavo to da dita alavanca paralelo ao comde derivados de xantenoe. Privite- pranento da dita porção de perna de
glo de Invenção.
pivô.
Seguem-se os pontos de' números 2
• Reivindicações
a 7.
1') Processo para a preparação de.
novos derivados de xanteno, caracte&.
TERMO N9 96.479
eado pelo fato de que se faz kreag&
urna xantona ou uma' tioxantonu, que
De 19 de ageesto de 1947
podem ser substituídas por agrupameue
§eripto, Inc. (Estados Unidos da
tos alcoilos, aralcollos, arilos, alcoxi,
aralcoxi, ariloxl, a/coiltio, ariltio, *haló- AM:rica).
Títu.o: • Mecanismo de lápis progeno ç/ou por agrupamentos. protegi- pulsor" (rriv. Inv.).
dos acilos, omino, hidroxilos e/ou car• Pontos Característicos
boxilos, com uni composto organome1 Eui um lápis meeânico, um
tálico não arotnático encerrando , um
agrupamento amaino terciário- e cujo tubo guia, um membro de embreae um membro propulsor disposegrupamentO organometálico contém gem
no alto tubo guia,
mais de 2 - átomos de carbono, em caso oto deslisavelmente
dito membro propulsor sendo cade uma reação a partir de uma tio- racterizado por compreender uma
xantorea eventualmente substitteda, ou porção de Insto estendendo-se para
com um composto dirnetilarrinopropil—. diante para disposição desligável dendietilaminopropil—, ou piperidinopropil- tro do dito membro de embreagem e
metálico em caso de uma reação a tendo um ombro voltado para trás
para frente s45bre aquêle e
oartir de uma xantona eventualmente formado
membro angular formado nava
substituída, de que se hidrolisa o pro- um
trás daquele e voltado para diante e
duto de ração, de que se elimina Cs para fora, o dito membro de emagrupamentos protetores eventualmemt
presentes e de que,- se necessário fôr.
se trata com uni agente de desidrata

kão.

4,4-dl-substituídos, caracterizado por
Seguem-se os'pontos de números 2
converter um ester do ác:do 4-4aril-1 a 7.
aralcoil-5-oxo-hexanolco na correspondente 4-4aril-44ara1call-1,3-ciclo-hexano
(Dona na presença de um catalisador
=MO N9 96.406

básico.
Seguem-se os pontos de números 2
a 5.

ItáMO N , 96,323
D9 de agdsto de 1957

mento para guardar talheres, carne-.
terIndo pe!.., fato de urna tampa.
geral p-..-.ssionar uma mola colocada
obre a tampa do último da serie
de "pratos colocados uns sôbre as uue
tros, em andares, de molde a oferecer resistência para o fechamento
da citada tampa ao fundo-base, por
todo /inne. (Um total de 4 pontos).
Tk.RMO /V 98.491
De 1 de novembro de 2957
Requerente: CIBA Bociété Anonyme. BasilAia, Suíça.
r-xuito,s. Característicos:
:Proccess0
para preparar novos compostos heterociclicos" (Privilégio de Inrene

ção) .

Pontos Característicos
1 9 — Processo para a fabricação

de p ovoe compostos heterocklicos,
caracterizado pelo fato de se fazer
reagir um 3:4-:11.ialógeno-piridazi4ia
com uma etileno diamina secundaria-terciária, sendo quaisquer íubstituintes no grupo animo secundário

e terciário grupos alcolla ou aralcol-.
la substVaddos ou inzubstituidos,

se desejado, converter nas piperazo-(e)-peridavinas resultantes qualquer
substituinte, na maneira usual, ou
substitu f -!i, por hidrogénio e/ou produzir os sais das mesmas. (Um total
breagem tendo orelhas formadas na- de 9 pontos).
quele intermediário ao seu eemprirnénto para descansar sôbre o omTtamo N9 99.004
bro voltado para trás na dita porção
de fuáis do .membro propulsor e tenBe
5
de dezembro de "1957
do uma porção de braço flexível
Olin Math:eson Chemical Corpoestendendo-se para trás, das ditas
orelhas para o dito ombro angualdo, ration (Estados Unidos da América)/
Título: S(rtese de esteróicie —
a - face interna do dito tu ins de gula
mantendo a disa porção , de braço (Priv. Inv.).
19 Um proJesso „para preparar unz
flexível para dentro, disposta em encontro com o dito ombro- angulado e, estedide hidroxilado da sere do 3assim, ficando o dito membro, de cato-delta 1, 4-pregnadieno, caracembreagem na dita porção de fuste terizado por submeter une esteróide

•
De 13 de agósto de 1957 •
Scripto, Inc. — Estados Unidos da
América.
do membro de propulsão para moviTitulo: Instrumento de Escrever re- mento dom o mezoo der.tro do dito
Privilégio de Invençâu.•
tractil.
tubo guia, exceto adjacente ao
tremo dianteiro do tubo guia onde
1Nont os Característicos
o tubo R. via forluPdo nara nerrrilir
1 9 — Em um instrumento de escre- O deslocamento para fora da dita
porção de braço flexível pelo dito
ver do tipo tendo um elemento de ombro
angulado, para libertar o dita
escrita alojado dentr de um tubo para memb-o
pronulsor para movimento
movimento desl:zando entre posições separado. (Seguem-se os pclatos
e
projetadas
com
arranjo
paretraídas
números 2 à (1).

'Requerentes Be.njamln Franklin Gas•
saway e Joseph Allen Hull Uregon
— Estados Unidos da América do
•
Norte,
Pontos característicos de «Bicos ou
13oca:s Ministradores Elásticos».
ra travar liberavelmente o dito elemento de escrita em posições projetadas,
Priviliode Invenção.

hidroxilado da série 3-ceto-delta 4.
pregneno à ação de enzimas de Bacteriam cyclo-aryttons na presença de
oxigénio e recu p era^ão de esterdido
deshidrogenado resultante. ( Seguemse os pontos de números 2 à 8).
TERIv10 N9 93.274

De 17 de dezembro do 1957
•
Requerente: Ciba Société Anonyine,
Basiléia, Siica.
Ponto caracteristico: "Processo para a fabricarâo de novas cicloalcano.
nas substituitlas" (Privilégio cie In.

TERMO N9 98.095 .
De 30 de outubro de 1957
19 — Um leckal ou tico ministrado: elemento de escrever montado no dito
Owens-Corning Piberglas Corpara- venção) .
eu de descarga, operável entre uma tubo, e unia alavanca de soltura alo- tion
(Estados Unijdos da América).
posição aberta e uma posiçáo fechada, [tida pivotalmente dentro do dito gramPontos característicos
Titulo: Colar de' enrolamento para
caracterizada por compreender: um po de bolso por fora do dito tubo para acondicionamento de fios de vidro
19
—
Processo
para a fabricação do
par de elementos obturadores mutua- soltar o dito dispositivo de trava.
19 Um aparelho para puxar fi- cie.loalcanonas, disubstituidas
na pomente correspondentes, dispostos face a
bras
devidr2,
fazer
com
elas
uma
liequon-se os pontos de números 2
sição-3,
caracterizado
peto
fato
de se
nha
ou
fio
e
reunir
o
fio
num
noveface e tendo margens periféricas coime a 4.
fazer reagir uma 2-cicloalcoilidenoPontos Característicos

o , aperfeiçoamento caracterizado por
tua grampo para bolso para o dito

cidentes. com no mínimo um dos

tos elementos obturadores constituido
por tua copo de sucção elástico comTERMO I•1* 96.410
pressivel; lana saia pendendo dos eleDe 13 de agõsto de 1957
mentos obturadores corespondentes: benScripto, Inc. — Estados Unidos da
/10 as margens periféricas laterais doa
elementos. obturadores correspondentes América.
relativamente rígidos e mantendo-se em
Título: «Dispositivo retentor para
rOntacto vedatório e • sendo as mar- instrumentos de escrever retracteis». —

gens periféricas extremas normalmente Privilégio de Invenção.
espaçadas entre si para definirem uma
' Pontos Característicos
passagem ininistradora longitudinal, de
ponta a ponta: entre os elementos oh19
Uma alavanca de travamento
turadoree, através da dita saia e em para operação em um instrumento para
-oncordânc.a com a aludida posição escrever retráctil, para controlar
aberta, sendo as margens periféricas projeção e retração de um elemento
-tremas, em uma extremidade idos re- de escrita no mesmo, a dita alavanca
feridos elementos obturadores , corres.
_ trava:net:ao sendo caracterizada
apndentes, , unidas-por uma .delgada por ser formada *com porções de per.nembrana imperfurada, podendo ser na
. ,de pivô loco de travamerÉo,
.Qjrip?cla por pressão diglal. externa- dita porção de bloco de travamcnto
mente aplicada., produzindo a: deforma- sendo ligada ,,laferalmente adjacente . a
ea* o 'das mencionadas margen g periféri- unia extrerd.dade da dita porção de
•. .s laterais opostas.
perna de pivô 'e dita prção de prma
Um total de 3 postos.
de pivô sendo estreitada adjacente á

lo enrolado sôbre um tubo flexível, cicloa:canona com um éster reativo de
um alcanol, contendo um grupp tunie
no ou uns substituinte conversível num
grupo amaino, na presença de um agente de condensação capaz de substituir um grupo meti/eito e onde no
composto resultante um substituinte
conversível nuns cçrupo omino ser asfortemente. em contacto com e supor- sim
convertido e, se desejado, a dutarem. assim uniformemente. a
superfície interna do tubo 'flexível. pla ligação ser hidrogenada em qual(seguem--m os pontos de números quer fase desejada da reação. Um
total de 9 pontos.
2 h 6). •

suportada Wire um mandril rotativo, caracterizado por ser a su p erf ície do mandril rotativo feita de uma
pluralidade , de segmentos móveis em
relação ao 'mandril. e que formam
uma superfície cilíndrica substancialmente contínua, para entrarem. uni-

42011I

12:RMO N9 98.198
De 19 de novembro de 1953
Requerente: Agnaldo 'P.:floco, Niterói, Estado do Rio cie Janeiro.
Pontos Característicos: "Nôvo mo&Ui de •porta-marmitas térmico provido de compartimento para guardar talheres". (111..rdéio de. Utilidade).
e,e:
•

'mamo 1419 99.272
De 17 de dezembro de 1957
Requerente: CIBA Société Anonyme, Basiléia, Suíça.
Ponto Característico: 'Processe para a fabricaeo de novas pirlmido(4:5 - Betal -ewinoxalinas'' 'Privlb-

gb de Tenção,.
' Pontos Característicos
Pontos Çartzcteristicos,
1 9 Processo para a fabricação de
19 — Nôvo modelo de porta-mar- piri
nildo-(4:5-beta) -quinoxallnas catirites térmico provido de compartiracterizado pelo fato de se tratar dl-

,

'1250 Terça-fe:ra 3
•

• °---Pir=

- 0
,
hdro-im ido4:5-eL) qu:nina,11nas 10-pubseituidas, as quais contém,
!na posiçEo-2 ou er-inzubseitune'n redue
'zivel;• ligado • clup.ameno. ou nes
formas -tautomez_cae, cem agerd,es
adiantes ' e 'de. l'e.:1U0 C, se cle•aeja'do, -os resultantes coareo,toS 5-acitcos 'tom agentes"' ceprzee de convere•
'ter um subrtituinte . na podo-2 e
ou -4, e-ou • coas eaen'ts
. •
tuintes, -e, se de_e;:ecio, om derra•cão e, se- desejado. aeene3 onidantes,
- ou onde os mate:dele- ire. pr.:ida sro
tratados -corá agentes de reduçdo e,
eimultânetunente,- co-, - n eerd,es teia
,que Convertem os; subetituintes presentes ou peodueldea na' ro0-2
!ntes
ou . -1, e, se cler.e?odd. co
oxide n tes. (Uni , to‘n 1 de. 15 pontos) .
.1 • •
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um tratamento enodai com utilização
de patodoa cia': chtunbo; c) submetem
Os cabos a. um banho de níquel preto
pelo 'método eletro-galvânico; e dl
passar os cabos 'dos talharas em unia
polia de feltro Com pedra-poine
pós a fim de retira: o nique.1 preto desperte lisas; ficando pathincie,s ou oaddadas as- partes baixas do alto relavo
do desenho ornenientel dos_ referidos
cabos..
• •
TERMO N9 99.812 .
• be• yr de janeiro de 1958
. Requerente: tes Laboratoires Français de Chirriloãerapla Paris, França.Pontos' característico: "Processo para a preparação de derivados de etiocolana" (privilégio de Invenção) .

•

•

t 5 e e-

rotura, o etilcnocetal cíclico de 2 —
acetil — 7 -- metned -- 1 --- 2 -3 — 4 — 4a — 5 — 8 = 9 -- 10 -10a — decaldrofenantreno obtido
sendo então lalekolisado em meio
Ecirlo, quer à :redução por meio -de
po:ãssio e de elorão ,amônio em
ameniaco liquido e à baixa temperatura, após o que , se transforma o
produto ,da-redução, por , meio de hldrclise, e m 2 — acetil — 7 -- 'metexi I —2-3-4-- 4a — 910 ,— 10a octaldrofenantrene, se
torna acetalisar éste 'último em .etilenoelicel, se submete o catai cíclico
obtido à' redação • por meio • de Mio
e de um álcool em amoníaco líquido
e à baixa temperatura, e se - hidrolisa
o produto de redução em melo acido. Seguem-se os ponto,' de números 2 a, 3.
•
TarRMO N9 100.261
De 6 de fevereiro de 1958
.
•Sou':hern Leeestuff Corpoeation
(Estados Unidcs da ' América) .
Titulo: "Processo :para produzir garantes negros de tina para tingiroma;
to direto" (Priv.. Inv.)

t !. I •

•

tinantes para a secagem de couro por
encOlamento, misturas constituídas por
amilo respectivamente seus derivados
não gelatin:zados e derivados celulci.
sicos respectivamente polissacaridicos
hicliosoláveis a trio.
Uni total de 2„pontos.
TÉRMO N 9 102.548 o
de 21' de maio de 1958
Depositante: 13ristol LabOratories
Inc.
"
'' Pontos Característicos de: "Processo
de extração de antibióticos",
-

Pontos Característicos
19 — Processo de extração de an.tib:óào.- caracterizado pelo fato de se
extrair uma solução aquosa diluida de
canamicina, em pH *alcalino, com iuu
volunicmenor de um alcanol inferior
hidro-im.iscivel, contendo, por moi de
canamicina, na -dita solução aquosa, de
ti ma dez mols de um elemento escolhido do grupo, que: consiste de aldeia
dos . alifaticos, insubstituidos, contendo
de quatro a dez átomos de carbono mclusive e aldeídos aromáticos: de se separar a fase alcoólica e, subsequentemente, extrair a canamicina na dita
solução alcóolica de canamicina em pH
ácido em um volume menor de ácido
'aquoso e de se. separar a solução aqoosa concentrada de canamicina; assim
obtida. — -Um total de 10 pontos.

TERMO N9 99;298 • Pontos Característicos
De 17 'de dezembro de 1957
Processo
para
a
preparação
de
1
9
.
•Robert ‘ z Hae.3 Company (Estados
derivados de etiocolana, • particularUnidos cla rAiné:icei .
- Título: Preparaetio de 2,3 — diclo- mente da 3-alia-hirlroxl: etioce:ano
11-ona e de seus é.eteres, caracterizawisobutiratos • (Prti. Inv,)
do pelo fato de se -reduzir a_ função
•
Pontos caréc27bticos
earbordlada em 17 de .3-alfa-hidroxi
1 t) Uni precesso para preparar etiocolano 11,17-adiona com o hidrato
hidrassena, na presenea de um hiuni sal -de metal alcalino de ácido de
Pontos Característicos
2,3-di-cloro-ise-butierce ceoardedzado dróxido de uns metal alcalino, elaboseio de. Meti:eu° glicol,
pela reação de urna iniáuea de um rando-se no.ponto
1
9
processo para produzir
de ebulição do dis- corantes trin
1209 e o
éster de a:colia inferior do ácido 2,3- atreurna
negros de tina de tingimentemperatura
compreendida
endi-cloeo-lso-bitiricor áeua e um hidródireto caracterizado poe tratar um
se extrair, após acidifica- to
xido de lacte l a'c elino encoe c:kca de solvente,ede
composto 'escolhido no grupo .q euconç
e
diluição
com
água,
com
éter,
209 e 50(., C, per um tempo de cérea de eliminar por eistalização no éter unia Si g:e do di-benzantrona, iSocloro-di3 horas e cérea .de '20 minutos, sendo fraa:ão insolúvel,
• cloro-iso-di-benza.ntroacompanha o -benzantrona;
o hidróxido coirnadamente cotei- -produto proeurad.
. fluoe-di-benzantrona, e Luor-isoiso:ar ,a 3-alfa-. na,
valente ao c'..e-ador este: 'e -formando' hictroxi etiocolamo 11-mia
ecom unia solução áciz
e seracilar, di-benzantrona
cérea dç E% a 20 da, cl'sa•da mistura
dosultárico de concentração de 75% a
.e isolar o "sal resulte.nte, abaixo . de segundo os peocessos.eonhecidos. Um 103%, e um nitrato, numa temperatura
sua tenneeratura- de deromnosi-ão:- — total de 4. pontos.
entre 0°C e- . 759C; diluir com agua,
• Seguem-se -os pontos de nánieros
filtrar e lavar até 'ficar isento do áciTARMO 1\19 102.652
2 à 5.
do.- Eegueraase os pontos de nt'un.eros
,
TER-MO N . 10'3 .201 de
24 de maio de 1958
2 à 5.
De 4 de fevereiro de 1958
Depositante: Bristol . Laboratgries
•
•TERMO V 9 9E.726
Inc., sociedade anónima norte-americaSociété "Ànonyme Dite: Polyplastic
100.270
T'LltMO
N9
De 13 de janeiro de 1958
(França) .,
na, industrial, organizada sob as leis
De 6 de fevereiro de 1953
do Estado de Nova York, estabeleci-.Requerente: Ciba Seedété Anonytne, Titulo: Processo, de aperfeiçoar as
propriedades de iun 'polímero. (Pai- .Requerente: Las Labo:atoires• Fran- do cm . Syracuse, Estado de Nova- York,
Sesileire . Saíra.
de Invenção) .
Pontw Característico: "Processo pa- "vilégio
19 — rime:essa para melhorar as çais de ChindoUierapie, paria França IS:todos Un'dos cia América do Norte;
ra a fábricaeão d3 novos compestos propriedade
Pontos Característicos de Processo
de uni polímero carac- Ponto característico: "Processo de
Cation-Ativos, contendo g.upcs arai- terizado por submeter*
tun polímero Preparação de derivados trissubstitui- paia aumentar a efic:ência da nutri(Privilégio
de
Invenç.lo)
day
à arilo de ozônio Mima temperatura dos de etiocolana" (Privilégio de In- ção de animais (privilégio de Inven•
,
infero: a 1309C, de modo o; fixar, qui- venção).
ção).
- Pontos Carac`esscs
micamente, sôbre &c, .funções lábeis:
Pontos
Característicos
1 9 — Processo para a fabricação de decompor, depois,. as citadas •funrões
Pontos Característicos
novos- compostos cat:on-ativa, con- na presença de uma quantidades de
19 — Processe de preparação de deProcess.o
para aumentar a efitendo grupos 'ean„da, caracterizado pe- carga compreendida entre O e 252 rivados Cissubstituidos cie etiocolana,
lo fato de se fazer uni produto
00 partes de particularmente da 3-alla-rieetoxi 17- ciência da nutrição de animais,' caracpartas,
em
piso,
para
1.
acilação, o qual é derivado de 1 pro.ozonizado. Seguem-se os hidroxi etiocolano 11- ona, em suas terizado pelo fato de se preparar uma
porção molectiar • de uma polamLna policiamento
duas formas estereoiseanaras a 3-alfa pré nintura dilu:da de canamicina.. conpontos
de
números
2 a- 14. a •
e 1 proporrEo molecular de um ácido
-acgoxi 17-alfa-hidroxi etioeblano 11- tcndo unia forma de Canamictna e um
carboxilien enfático de alto salso moona e a 3-a:fa-acetoxi 17-beta-hidra- diluente não tóxico e se incorporar a
lecular, 'especialmente uni ácido graxl etiocolano 11- mia, caracterizado dita pré-mistura em água ou ração de
.
• • TERMO N9 100.597
xo, contendo 12 a 18 átomos de carpelo fato de se submeter o 20-dihidro— Um .total de 5 pontos.
De 12 dr, fevereiro de 1958
o bono, ou uru crivado funcional de
peróxido da 3-a1fa-acetoxi pre,gnano
tal ácido ca,rboxilico, con ::efolo o dito P. Hoffmann — La Rache St Cie. 11,20-diona à ação do calôr . ou aos
•
• produto de, nenen°, preferivelmente, S. A. — Stnça.
talos ultra-violeta ou à ação conjunta
•
_•
TERMO .N9 102:741
grupos hidroxialcoila, com uréia e. se
destas- duas formas de energia,- no
Titulo:
"Processo
para
a.
preparaJesejacio. o produto assim obtido .ser ção de um derivado de dodecaidro- seio de um dissolvente, tal COMO mode
29. de maio de 1958 . .
• convertido com uni 4cldo ou tom agen- fenantreno" e— privilégio de inven- tanol, de se separar da mistura reate quaterniaante no sal corresponden- ção.
cosnal a 3-alfa-acetoxi-pregnano
Requerente: Les Laboratoires Frante. Um total .de 7 pontos.
Mona por cristalização, eliminar as çais de Chimiotlierapie, Paris França.
- R eivindica
ç5et
frações ácidas, depois, as fraceks ce- :Pontos característicos de "Processo
la Processo para a" preparação de tônicas reagem com o reagente T e se
TreleiVf0 N9 99.793
2 — acetil — 7 — oxo — 1 2 — Isolar a 3-alfa-arretoxi 17-alfa-hidroxi de preparação de um ácido poiilecize'nafta2eno" (Privilegio de invenção): .
3 — 4 — 4a •L-• 4b — 5 — 6 — 7 — etiocolano 11-mia e o, 3-a-fa-acetoxi
De 16 de janeiro de 1953
17-beta-hidroxi atiocolano •i; sona, per
9
—
10
10a
—
elodecaldrofenanPontos Caracterisrv:o3
Requerente: Hercu:es S. A. Fábri- treno, caracterizado pelo fato de que croznatografia. Uni total de 6 pons.
ca de Tenienes.
19
—
se faz reagir 1 — vinil — O — meProcesso de preparação de um
Pentes Catacteristicos: • "Processo toxi — 3,4 — diidronaftaleno com
Ácido poIihidronaftaleno carboxilico sade Patiner Indelevelmente cabos
metil — vinil — cetona, de que - se
TÊ1-2M0 N° 102.479
turado, a :ober, o ácido 5 be..'.a lodroxl•
Talheres Inoxidáveis e Semenhantes, isomedisa, em meio ácido, o 2 —
8-oxo 1,44°, alfa alla-liexuh:clro- - Ornamentodos em Alto Relévoil (Pri- acetil — 7 — metoxl — 1 2 —3
der 19 de maio cie 1958
naftaleno 1 beta'-carbazilico rackinico
vilégio de invenção). d
— 9 — 10 — 10a — heiaidrof manDepositante: Bobine Fettchemie G. por_ redução seletiva do ácido 5.8 —
treno — formado a fim de obter o
Pontos Caractcrístcos
ri:rixa 1,4,49, alfa 5,8,8°, alfa-hexabi2 — acetil . — 7 — metoxi — 1 — 2 m. b. H., firma alemã.
Proces.ao de patinar inde:evelmente
3 — 4 — 9 — 10 — hexaldrofe- Pontos Faractiristicos: «Aglutinan- dronaftaleno I — beta carb.:xiltco,'escabos de talheres inoxidáveis e seme- nantreno, de que se cetalisa êste úl- tes para a secagem de couro por eu- "recter:zado pelo` tato. ..de , se fazer t edulhantes, ornamsntades em alto relê- timo por meio de etilencglicol e da colamento': (Privilégslo de invenção). zir uma suspensão -na água do ftc:do,
caracteriZado pelas :seguintes f a- que se submete o etilenocetal, cícli5,8-dioxo-1,4,4 9, alfa, 5,1",8°. alfa-hexaa tieSenaraxar os talhered, após co de 2 — acedi — 7 ,— metoxi —
• Pontos Característicos
t
hidronaftale.r.o • 1 beta corbox:lico cozo
a respectiva- eonfecaão, por métodos 1 — 2 — 3 — 4 — 9 — 10 — 'mama
• eletrolitleoa-catódiCoi: b submeter os drofenantreno obtido vier à rzdtt- 19 — Processo para a secagem' d.: o •borolric1;•éto de st5c1:0, na • presença ,-respectivos . cabos , a tratamento cató- ção por meio de litio e de álcool em couro por encolamento caracterizado de iiin c "agente tornpão , e de add:,
dico em 'ácido sulfurico, seguindo-se amoníaco líquido e baixaà,
tempe- pelo fato de se empregarem como tigki- temperatura bnixa. sob 'azoto e se iso,
•

•

•

;
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hidrolizáveiG, tendo um radical vinil
lar o ácido 5 beta-klildroxi 8--oxo
alfa, 5,8a, alfa-herahidronafta- terminal. — Seguem-se os p;11tOS
imo 1 beta carboxi/ico por actdificação números 2 e 15.
e purifica-10 por lavagem .CJ:14 égua.
— Um total de 7 pontos.
TERMO N9 103.73t
TERMO N 9 102.783

De 8 de outubro de 1958
Bendiz West nghouse A.utomotive
• Ar Brake Company.

de 30-54958
Regtierente: 1bs1 — Indústria Brasileira de Acumuladores Ltda. -- Modelo de (h...lidada: "Uma Nova Caixa de
bateria elétrica".
Pontos Característicos
10 — Uma nova caixa de bateria
elétrica, caracterizada numa caixa prismática dt base retangular, cwas paredes são constatadas essencialmente de
inalaria, plástico transparente, sotidá:Jo
seu fundo a unia pluralidade ne taren.
les prismáticos truncados, com seçars
paralelas a base, também. produzidos
de marerial plástico transparente. Segue o 2 9 ponto.

TERMO N . 102.830
de 3 de junho de 19'33
Vequcrente: Ciba Societé knotivale.
taai laa Suíça.
Ponto caracterIstiw: AProc: pv, pura
e ia/a/cação de novos ésteres' 112mi:égua de inv•nção).
Pontos caracteristicis
19 — Processo para á fabricaaao de
ésterce metil:cos de ácido 18-0 i'acaaatam ranzoili resarpaan e &ar das.
carnal ( azado pelo fato de se est2rificar o rcserpato metilico com um icloo
benzétco. o qual está substaaalo
um Grepo acilamino ou um radual ton-

(Es.ados Unidos da América)
Titulo: "Vaivua controlada por
carga para molas de ar para vai-

culos'".

Pontes Característicos
19 D:spasitivos da contraCe para regular e 13.-esr ..0 de ar dentro de urna

ue ar paia valoulo, paar manter

a .armaço ao veiculo- numa di-tância pr..-dete.minada acima do aao
-do veículo. compreendendo urna val-

vua niveladora, tendo uma caixa

Ur-lan ada para ser montada sôbre
a.mação, p.ov_da de uma abertura de
entasaa, ap:opiracia para. ser supr da
com ar coinp.un.c.o, e disp_slt-vos de
vál.1 a localizadores, para cantrolar a
pasaaa,^em de ar comprimido para o
Sia mola de ar, sendo os citados aisp sitivos de válvula a.ivadcs por urna
alavanca oscilante que real:ande ao
movimento relativo entre a .armaç:o
e o e xo, caracse r zados por dispas.-

tivos que incluem :ma peça móvel
em direções cpestas pa.a 1.gar, padtivamente. e dasligar, positivamenta. a
citada alavanca e GS dispositiv.a da
válvula, sendo es movan:ntos da citada peca centroladoa por um dspoLvo de luessão flUda qt1:3 é supr cio
de ar comprimido — Saguem-ae os
panam de númar.s 2 a 6.
TERMO N9 105.745
De 8 de ou ubro de 1158

Depositante: The Chemstrand Corverslvel num tal grupo e se converter p-rat.w, Lrrna industrial e comercial

as b.$.cs resultantes em seus :48 os nor.e-amarieana. estabelecida em
D:catu-. Alabama. Estados Unidos da
sais usultantes nas bases twes.
América do Note.
Um total de 11 prados.
Pont.:.s caracteristicas Aparêlho
TËRMO Ne 104.471
de 14 de gacto de lqaa
Atthur C. Bana — Estadob Ur.:ew
da k‘inerica.
Titub: Bico de mamadeira. (PTYv.
Inv.
1* — Bico de mamadeira compreondera.o uma extrata:dada ôca alindam.dora, uma base bolbosa diata ia e uma
aarte de Nação na extremidade inte-

rior ok base adaptada para tnootat st,
bre a mamadeira, caracterizada pelo
facc, dc incluir UM par de casta; iateVit.:: ocas que se projeta repara tola.
,e que se estancam, em lados oposto- do
bico desde a base até a enrenV.d4de
armentaaora e nue definem passagens
Intimas entre a dita base e a dita .ex
trenddade a I) alentadora. — Seguem-se
os pontos de nameros 2 a 6.

1-

a:1
TERMO Nq 105.969
gana doa blocos são providas, de na
xrdnimo uni saliente (secundãrt0 ou
De 20 de outubro de 1958
/A nna) disposto dentro da cavidade
Requerente: Alpaina Corrêa, Rio de do bloco, caracterizado pelo fato de
Jancir,e.
serem tais, as posições e dita
Pontos característicos da Invenção sõea dos salientes secundários, PM
de astribuidor de Ar Adaptável a i relação às posições e dimensões dai
Ventiladores. Exaustores e Semelhan- salientes primários, que, em um atar
tes",
de blocos unidos ou montados, a face.
1 9) Distribuido de ar adaptável a ou as faces laterais de no aattilmã
ventiladores. axau,tores e s-melnan- um saliente primário de um bloca
tes, caraetrizado por ser c.m.ti.ulde ficará ou ficarão grampeadas ema
par um b_cal faavel por encaixe ou tra a ou as faces laterais de no Míparafuso,, na armaç..to que p.otege as nimo um saa iênte secundário do baios
pás de ventilação, bocal esse cuja adjacente. Um total de 16 pontas.
pareed dianteira e forrana por uma
pluralidade de palhetas articuladas a
hastes comandada,' por botões da
=MO N9 107,808
manobra e que atravessam as beiDe
7 de janeiro de J19511
radas do bocal. — Uni t:tal de 3
pontos.
Generale Thermique — procedei
Brota (Franca).
Titulo: Queimador com amara
combustão rotativa
TERMO N9 108.092
19 Um queimador caracterizada
De 27 da outubro de 1958
Peto fato de com preender: uma (liThe G:odyer Tire & Bubber Com- mara de combustão montada iam
girar dentro do corpo do queimador;
pany.
disncsitivos tiara acionar dita rimara
(Estados Lindos da América)
Titulo: Correia e processo e má- e disrosIt ivos para lannar u'a
tura coalbustivel sôbre a parede In.
qu na para fabacar a masnia.
1 9 — Uni pr-ceaso para fabaicaa terna da reinada câmara Seetiema
co:reias dentadas proje adas para en- se os ronues de números 2 a 15.
grenare.a com c acionaram enganagene, caraetarizatia par compreendar
TÊntio N9 109.786
3:3 fases da; iniciar-se uma Laça°
dentada. colccaado-se uma folaha de
De 15 da abria de 199
buraca:a vulean ataca por_m, nãO
Pierro Esponja S. A. (aléxice),.
vu:eanizada sdir..e a superfície de uma
Tiiul^: Procuro de reducan de mimatriz equancla com ranhuras foimaduras de dentts es,t1a •:adca e. da- nério de ferro, (Priv. Inv.).
p.is. compairnir-sa a porracna para
Pontos característicos
dentro das ranhuras, de modo a molla Ura processo de reduzia :ninar!,
dar dentes em um lad3 da fõlha e,
ene°, aplicar-se urna camada da re- de ferro numa eamiaaa de reage
sist5ncla. à tensaa à parte dentada para produzir forro-espanja ecreote..
no lado oposto Uquele eia qu e SC-4 rizado por nreaquecer uma corrente
moldados cs dentes e, f nalmente. vul- de gás ia:autor pré-formado, comcarVzar-se a correia. — ,S.eguena -se rrost". nrincinalmente, de monóxid,
de carbono e hareganio: preacne.
números 2 a' 18.
os punt.s
cer, unaradamante, uma corrente de
ar: misturar, c ontinuamente, a corrente de ar aqueciáo e . a Corunte.
TERMO No 105.390
ama:Mate de gas redutor fora da ci.
De 4 de novembro de 195a
tada e5m . ra de rea .. ::.o. na propor..
•

'

00 de 0.1 a 0,25 oarte, em ce.r...reA.
cht ar flor parte de Os- redutOr pare,
(Estados- Unidos da Amér:ca).,
Medidor de Flivd s Para' Apl cações
levar uma parte de w4 s redutir, corTéxte s (Fr vilégio de Invenção).
Ti ido: f'Artigos em forma de copo resrorai n nte ao ar adicionado a ser
ouctrle. de. a aumen' g r a tomneratura
e processo d f rmar os mesmos".
Pent:s Característicos •
Bend'z Av:ation Cerporatien.

Pont:s Caracteristicos
19 Um aalga meta/ em forma
de capo compreandando unia Inça ei
tendo ama parede lateral-Undrica,
circunfeferanaks I re nte continua e
unia base em farina de disco ligada
:Magra:marte à dita parede tater:ala
caracetr:zado 'por uma inserção 4r1
forma da d'sca f 3 ta de um metal da
odores do material filamentar. — ferante de e dia cata peça cilíndrica,
Um total de 19 pontes.
em contata com a superfície intema
da d ita base em fo-ma de disco e te.
tida denta° da d:ta peça cilindriaa
Tr3M0 N9 105.831
que se sobrepõe ra dita :nserção. —
por uma parte da dita parede lateral
De 13 de outubro de 1982
Seguem-se os pontas de números 2 a
19 — Aparêlho para tratamento de
material filamentar. earac edzado
por orinipreander. combinad.s: me:us
para avan-ar o mtedal ao lango de
uma senda ou caminho, e meios, a..s caldos aos meias avançadares, para
injetar um agente calefatarnas porções do retarda. material que estvarran em con'ato com os mais avan-

12.
lasus Ruía Cast 113.
fiscos".
Título: "Um album para

TERMO N 9 107.931
Pont:4 Cart.cteristicos
De
16 de janeiro de 1559
19 — Um album para et-nos, do
Requeren:e: Godfred Kirk Cht:s.
que compreende um aonabo e
'
TWMO No 1c4.349 •
duas capas, das quais, pelo` menos tiansen, em BIllund, Dinamarca,
unia é art:culada ao lombo, caracter.p :aitos característicos de: "AperDe 19 de agbato de 1962
zada por incluir, pelo menu, um gru- feiçoamentos em conjuntos e blocos
Phill'ps Petroletun Cr.mpany.
pa de capas de dscos pala os respec- de construção de Brinquedo". din.
tivzs discos, tup vp:ctas e presas, en- vilégio de invenção'.
tratado.? Unalos da Amér ca).
Titulo: Fluido para .perfuração de tre si, esfalonadament,e, apresentanPontos cxracterísttcos
po'-s.
do cada' uma dela unia orla peri1 9 — Uru fluid: de perfuração. ca- férica, a descoberto, junto a abertura
Um
jógo ou conjunto de cons10
racterizado por .onter uma quantida- da rriesIrla, para receber uma inseri- trução de brinnuedo, compreendendo
de irtni'na, mas suficierde para rocia- do 'dent i ficedora do disco contindo unia pluralidade de , blocos, abertos
zir. substrucia`raente, a velocidade de: ra capa a . disco, ficando o cltaao numa de suas faces e destinados a
f i 'traçlo c'tpoo fluid , de tie9'n a.' rapa de capas da .disco enc-stado serem unidos entre si, por meio flp
eãr,. cl, uni polimero pr:parado par, contra o lado interno de uma d-ts salientes que se projetam das faaea
pai m ed iaa cad de um comp-sto n tro- ci tadas capas do album e preso na de fundo dos referidos bigamia a:
g -n . do
vin 1-subs i tui- me ma ne!.a bas e que fica em rareto qual. alguns dos blocos são providas,
ao e uni co - m - n nmero ^sco'h'do den- cantai° com a citada capa de albuni. de no mínimo um saliente (prima-1
tra campastes carb'xilicos e seus — Seguem-se os pontos números 2 a ; rio ou macho) na face de fundo,
percureores p rodutores de carboidIaat 2/.
¡oposta à face aberta, enquanto aV.

da miseida tiara 9 aaa a 12329G; e
panar, a citada mistura atravéa de
um /ei to de talnar'o de ferro nara reduzir o minario a ferro-esponia.
Seatiain-aa oa pontos de números(
2 a 4.
Tsztmo N o 139.974
De 4 do setembro de 195o

Pavest
Cia. Ltda. — S.S.o Pante,
Privilégio de invenção — para —
Anerfeicoamento em continente de
sabonete, prp21 e similares, para paredes-. .
Aperfeiçcamento em continente
de sabonete, papel e similares, para
paredes. carne s-e/azado ror uma moldura na abartura do continente, de
dimen.saes suficientes para encobrir
a amais ° do cnntinente com a Na
rede. Semi e o pinto 2.
TERMO N 9 112.6
Da 25 de agasto de 1a5a
Requerente: Ferdinand Seliober.

Petrópolir, r..e.':e.da do Rio.

Pontos caracierislicog
/a Aperfeiçoamentos em chave da
mercúrio, composta da uma arapaaa
vazia de ar, liermaliaamen'e tetba.
da, de preferência de vidro, a qual
contem ani ^orno de Imersão de ama
Ieda/ ferromaanat ico a que] tem ri
sair Interl-r um tubo, de preferèneta

vidro, e em ambas os extremos
molas espiral'Á ,do's flus de contata
é. uma certa rantidade de merederte,
de
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caaacterizadri pelcufato do que os- doia aMIEMO' N9 77.21_
• TERMO- aro .107.230
da que a um corpo paralelepipédico,
filas de contato. se
colocadoai
Da 17 de. janeiro de 195a
preferivelmente .de plástico, são imDe ,10 de &iam/libro de:1958
em uni mesmo ladoacham
da ampala
e tate
plantadas, ri g idamente, duas tgulhas,
um dos fios de contato é Isolado até
Paul Lowinger
Estado da. Chia
Requerente: Paul Hora
Estado com orifícios em nivcis defesados,
unia certa altura na parte que ficai nu oura .
da Guanabara,.
no ínterim da ampôla. Um total de
Privilégio de incençao • — para — Priv. de " invenção: "Um: dispositivo sendo que, Pelo oposto, o mencionado.
2 pontes,
NOVO acendedor elétrico para . cigar- rotor para orientação de antenas de corpo se apresenta centralmente provido de haste usual. com
plana
ros, charutos e outros,
.
.
TV".
. para fiução do conjunto lace
à máquina.
•.Pontota
earuterísticos
dc
cosick-,
Doutos earácteristicos
sendo que o plano perpenTERMO N9 75.22
dicular a {-, 1 face forma co mo plano
le . Navo acanalcclor de cigarros, cha19 Um dispositivo rotor para orienDe 13 de setembro de 1954
rufes e entrosa caracterizado por sei tação de antenas de TV, incluindo determina pelas mencionadas agr.constituiu por uni fio . de . resistên- um conjunto orientador e propulsor, lhas, angulo de 90°,ou menor que este,
Camélia radica Camps S. A. - eia, ligando .a urna fonte de baixa caracterizado' mim chassi em esqua- no primeiro caso em se tratando de
para uôvo dispa:ativo mecânico , para tensão, que poda ser o secundário de dro, provido de duas cantoneiras que maquinas de costura com a lançamáquinas de capsular •garraiii.a.
rim transfarmador, unia resistência suportam- inclinadamente um painel deira lateral e no outro para máquiadequada ou a•, ligação direta com a de. vidro, centralmente perfurado, por nas com a referida lançadeira no senPontos caraCteristicos
'fonte de baixa tensão_ de um recep- onde passa a extremidade de uma tido transversal. — Segue o ponto 2.
tor • de rádio ou televisão, sendo o agulha, que gira em tada a "circun-- •
1 9 Novo dispositivo mecânico para conjunto descrito, montado em urna ferência de um mostrador, do' painel:
capsular garrafas, caracterizado pot caixa de formato e dimensões ada- em que na base : dêsse chassi se
TERMO N° 119.916
ser constituído por um cilindro mo- quaclaa. Segue o ponto 2. • •
adapta um tubo reservatório .de óleo.
De 6 de junho- rio 1960
langitudinalmente em uma g,u1a,
abastecido por um orifício vedado
e provido "de orifício inferior; a.enpar uma porca, que é fixado pelo seu
Vigorelli do Brasil S.A. Máquinas
TÉRIVI0 Nç' 103.857
alo que dentro do dito cilindro, cona
fundo, contra tuna placa vertical do de Costure — São Paulo.
tornando o citado orifício se dispõe
chassi,
por
meio
de
tinia
porca
raPrivilégio de Invenção para Novo
De 21 de julho de 1958
uma massa de borracha ou de masada centralmente, comunicando 'asmecânico destinado a auterial equiaatlente; .sendo que, ainda,
Montecatini, Socleta Generale per sim o interior do tubo com um tubo dispositivo
de largura em costura Zig Zag.
dentro de dito cilindro pode correr L'Industria Mineraria e Chimica
condutor; e em que esta . porca é mento
1°) "Novo dispostivo mecânico desuni êmbolo, acionado por uma haste
• alongada e cônica, provida de rosca,
vertical; sendo que., ainda, dito ciPrivilégio de invenção para: Com- para receber outra porca • q ue aperta tinado a aumento de largura em coslindro é suspenso elasticamente da posições termophasticas para a pro a extremidade do tubo condutor con- tura Zig Zag", apresentando a mia;
estrutura da. maquina e • é provido dução de discos de vitrola e processo tra a extremidade da porca alonga- quina cabeça tsual, om eixo princide limitador de curso. Um total de de preparar discos- •
da e cônica. .(Um total de 10 pon- pal que através de eixo vertical, piovido de engrenagens cônicas em suas
tos).
2 pontos..
Pontos
característicos
extremidades movimenta um outro
•
eixo horizontal, o qual pode ser tamlo Para a produção de discos de
bém vertical portador de carne que
vitrola, uma composição termoplás• TERMO N° 103.337
TERMO N°110.852'
determina, de -acôrdo com alavanca
tica moldável, caracterizado por comDe 24 de junho de 1958
Dé 2 de junho de 1959
preender um polímero cristalino -de
externa a extensão do ponto da cosuma olefina em mistura com um
Privilégio de I n venção para a ex- tura, caracterizado pelo feto de que
Tecnotextil S.A. Aceissarios Ten- estabilizante para o incarno. (Um tração do níquel, cobalto. magnesio e no último eixo, junto ao mencionado
• total de 12 pontos).
teis — São Paulo.
seus derivados, partindo de seus mi- cante, poderá ser diSpasto outro cante,
Privilégio de invenção para: -nerios silicatados e escorias metalitr- com perfil on bordas com• configuração_desejadr. carne êsse intereambiágicas.
Guarda urdume para tear de juta.
TEMPO N9 104..479
Arykocrner Guerreiro ,--- Estado da vel por outro -ou conjunto de outros,
De 14 de agôsto de 1958
sendo que contra as bordas do mesmo
Guanabara.
Pontos característicos
Privilégio de invenção. ; para: Ma1° — Um processo de obteneão de atua colete disposto na extremidade
teria], em tira continua modificado Níq uel, cobalto e magnesio ou seus de fiaste artict.lada em sua parte me1° Guarda-ur dume para tear . de
juta, caracterizado por um par de e sua fabricaçã o.
derivados partindo de rochas ou pro- diana e ligada pela extremidade
Clupak Inc.
Estados Unidos da dutos que os contenham, caracteri- oposta a um tirante disposto sob a
suportes laterais fixos, interligados
por uma Série horizontal de ro l e- América.
peia ativação do exotermismo base da máquina. — Um total de 4
l o Um lençol contínuo não-encres- zado
tas laterais, - saibre os quais correm pado
da nrópria reação no ataque, e inte- pontos.
estiracei
ou
elástico
de
material
os fios de urdaime, .e ainda por tanração química desses produtos com
tas lâminas trancveraais quantos fo- fibroso, caracterizado pelo fato do ácidos ou sais ácidos, em soluções eslençol
contínuo
ter
sido
mecanicarem os intervalos entre os citados
MIMO N° 124.779
pessadas ( p asta) em temperaturas
roletas; e sendo as ditas lâminas mente encolhido numa direção trans- gradativamente crescentes. até as viDe 7 de dezembro de 1960
cobertas por ganchos, pendentes dos versal à linha central longitudinal. zinhas dos 300C. — Segue um total
próprios fios do urdume; "- e- senda (Um total de 63 pontos).
Vi gorelli do Brasil S.A. Máquinas
de 6 pontos.
ainda os Met-anos suportes laaarais
de Costura — São Paulo.
as
transversais,
l
ligados por dois sht
Moda° . de Utilidade para DisposiTERMO No 104.606
livres de rotação em thrno de si
tivos_
para Uniões planas ou angulaTIiRMO
N°
118.086
próprios, eixos - êste.s providos, a inDe 22 de agôsto de 1958
res
de
superfícies constitutivas de .
tervalos, de braços pendentes ar"Um aparelho reformador de calDe 24 de nitro dê 1960
móveis.
queados, interligados .por placas h0- çados"
%atontais, estas atravessadas supeVigorelli do Brasil S.A. Máquinas
Patente: Modêlo de utilidade.
-ReivincliocuMs
rior e ortogonalmente por barras
Requerente; Fernando dos Santos de Costura — São Paulo..
1°) "Dispositivo para Uniões planes
rtnasvensais, tantas quantas forem Carrancho.
Privilégio de Invenção para Anel
ou angulares de superfícies constituas lâminas já citadas. (Uni total
Elástico de Encosto.
Pontos característicos
tivas de móveis". caracterizado pelo
de 3 pontos),
Reivindicações
fato de ser constiluido por duas-pla19 Una aparelho enformadõr de
calçados, caracteriza por consista:
1°) "Anel Elástico de Encosto" cas metálints, fixas por parafusos à
TERMO N9 103.644
num suporte solidário a uma base, constituindo de anel completo. de certa distância das bordas das supertendo sua extremidade superior di- secção transversal circular, quadraria fletes a ser reunidas, placas essas
De 9 de julho de 1958 vergente, formando dois braços re- ou outra qualmier conveniente, carac- que para o lado das ciladas bordas
curvados, nas extremidades dos quais terizado pelo frio de que tal anel se apresentam abas Perpendiculares tts
Requerente: Simmonds Aeroces.so- são , fixadas duas lonroarinas
encaixa, por • pressão, a sulco da plrcas e. COM bordas" livres voltadas
ries Limited — Inglaterra. .
Cais que suportam inferiormente duas mesma forma- praticado em eixos, para o lado -dos parafusos, ficando
(Um
total
'de
3
pontos).
sapatas
,
Invenção: "Ferramenta para cor •
restando metade da secçção, aproxi- tais abas inclinadas em relação às
bordas das superfícies e prestando-se
tar ou desbastar e proaes.so pela famadamente, acima da • stinerfiele
bricação da mesma",
eixo 3 servindo tal anel de encosto as merrioradas abra de guias para
Ta.RIVIO Na 104.848:
para órgãos mecânicos, tais como pn- a' introdução de uma terceira peça
Relatada nções
De 24 de julho de 1958
liasm engrenagens e outros, os' qtris metálica, trapezoidal, com abas nos
•
lados não paralelos e que servem para
Nome: Augustin Martinez Latorre apresentam flange ou bucha que re- a reunia° das demais pertencentes as
cobre a parte externa do anel. -la Processo para fazer um ele- — São Paulo — Capital.'
duas placas iniciais. — Segue o
mento de corte compreendendo o
Invento: "Nôvo coniunto automá- Segue o ponto 2. •
ponto 2.
corte de unia chapa de metal tem- tico e manual de pro.:ecão de raios
peravel em sentido tranavereaa à `luminosos antiofuscante" para: —
TERMO , N° 119.338
direção desejada de corte a
Modêlo de utilidade.
do metal para formar urna
TERMO N° 124.778
mação do
De
1 de junho de 1960
aresta em cada corte abaixo do plaPontos característicos
De
7
de dezembro de 1060
no geral de uma face da chapa.
-Vigorai - do Brasil S.A. -Máquina.
I* Nôvo conjunto automático e de
caracterizado peso fato de que na
Costura
—
São
Paulo.
Vigorelli
do Brasil S.A. : Máquinas
produção de cada aresta uma parte manual de projeção de raios lumiPrivilégio de Invenção para Aper- de Cos`ura — São Paulo.- •
nosos
antiofuecantes,
caracterizado
da chapa é primeiramente deformafeiçonmentos..ern-ou relativos a agulha
de Utilidade para Fechadura
da sôbra um dos seus lados e uma por ser acionado automaticamente dupla para máquina de costcra.
União cm ângulo reto de sua
para
pela
luz
solar
e
por
ralos
lum'nosos
depois
cisalhasução desta parte é
perfícies. constitutivis de móveis,
Reivindica çoes
da para formar a dita aresta na e. também, porque produz autprnaticamente
ou
manualmente
raios
lue.
mantendo-se
a
dita
2 a Écivindicaçôes
parte restant
e. outros. . 1°) "Aperfeiçoamentos em Ou rela•
parte em ralar:ao ao d't, r) ntano subs- minosos antiofnacantes
1°)
"Fechadura para a União, em
a agulha dupla para máquine
tancialmente_ invariável durante o cl- (Sea,ueni rnaiz trés apontos earacte- tivos
de costura?, caracterizados pelo fato ângulo reto, de superficles constitudativos)
de
17
poz4o6).
•
(Um
lotai
aditamento.
•

Tár4a-feirà". 3.
.

•
Uvas dc móveis", constituída por
corpo e trava, cada uma dispdta a
certa distância das bordas das superfícies aa serem. reunidas, sendo o
corpo formado por placa com bordas
ou abas voltadrs contra a superfície
correspondente e dotadas de dentes
que a penetram parcialmente, e a fiXação promovida por parafusos, caracterizada pelo fato de que trl corpo
apresenta, centralmente, rebaixo circular, com abertura de mesma fórma,
apoiando-se no rebaixo disso que,
através de rebites, se fixa e um outro
disco interno. este provido de apêndice ou fancho lateral, estando ambos os discos dotados de fenda diametral, , enquanto que a trave se
apresenta na forint de peça em "U",
com ramos rebatidos e fixados tt muperficio correspondente, e tal peça,
nas laterais, apresenta aberturas correspondentes, passivels de serem atravessadrs pelo gancho mencionado. —
Segue o ponto 2.

•
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neto metálico ou de um ferrocianeto damente vertical, seja durante o ira- no 'em Posição por meio de mo qus.
metálico sôbre a cloro-3 fenotlazina. balho, - seja durante o repouso da eu- dro adequado, de contórno.
— Seguem-se " suais quatro pontos corado-ira. — Segue o ponto 2.
. Um total de 4 pontos.
característicos.

TERMO N° 100.811 .
Depositada cm: 6-3-1953.
• Título: "Novo mecanismo do. fixação de espelhos portrdores de Interruptores e similares".
Requerentes: Alberto Carlos Gama
Camargo e Paulo Coimbra.
Rçivindicam-se, como elemenloa
constitutivos da novidade, o conteúdo
dos seguintes pontos característicos:
1 0 ) — "Novo mecanismo de fixação. dcespelhos portadores de interruptores e similares", espelhos esses
dotados de dois orifícios atravessados
por parafusos. caracterizados pelo fato
de que tais parafusos atravessam peças metálicas em forma de placas dobrrdas aproximadamente' em •
com uma das extremidades apoiada
contra a face Interna do espelho e a
TERMO N° 129.302 •
oposta ligada por tirantes elásticos à
outra peça correspondente, estando
De 29 de maio de 1961
tais tirantes solidários às sapatas dis• Requerente: Mário Evaristo Stasi- postas pelos lados externos das peguerllni — Rio Grande do Sul.
sas. — Segue o ponto 2.
Invenção: . "Chapa de Cocção- para
fogões a gás em geral" — Modelo de
Utilidade.
TERMO N° 101.392
Refulndlcacões
De 31 ele março de 1953
— Chapa de cocção prra fogões
Société des Usines Chimiques
a gás em geral, caracterizada por uma Rhône-Poulene França.
chapa quadrada de ferro fundido ou
Pontos característicos de "Apor:eloutro material adequado, provido de
quatro pés tronco-cónicos e de UMb çormento no processo de preparação
pluralidade de hastes do mesmo ma- de antibióticos".
Aperfeiçoamento no processo de
terial e que. partindo da periferia da
chapa, convergem para um circulo preparuçáo da espiramicine Il e da
central situado em plano paralelo co espiramtrina 111 ou mistura de amda chapa e a mela altura, entre esta bas, caracterizado pelo fato de se reao as extremidades dos pés. — Um lizar a fermentação de `.!S" ambofaciens" em um melo hrbitual comtotal de 4 pontos.
pleõo ou sintético ou em um meio
contendo espiramicina 1 em presença
de radicais adiantes (tais como am
De 16 dcagosto de 1954
,derivado do ácido acético ou do ácido
Gennrro Paulinbo. — São Paulo.
proptônico). Privilégio de Invenção para Nova
Máquina de Lavar Roupa.
TERMO N° 102.174
Pontos Característicos
- alo s de 1953
De 5 de m
1° Nova máquina de Irvar roupa,
caracterizada por um recipiente proRequerente: Societa Farmaccuties
vido de dois pequenos tannues infe- Italia.
riores. que têm comunierção —c- om o
Pontos et racteristicos: "Processo
exterior por meio de orificios ou tupara a obtenção de 'ácido 1,4 DiDcabos. — Uni total de 4 pontos.
feilquinico". — Privilégio dealnvenção.
— Processo para a obtenção de
TERMO' N° 93.994
ácido 1,4 dicafeilquincio, de vegetais
De 3 deabril de 1957
nos quais é encontrado, caracterizado
Requerente: Huberto de Marchl neto fato de ferver-se as partes aereas
de tais plantas durante várias horas
• Gherini — São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamento em ou re- era tgua. separando um licor claro
'lacionado com reuecedores resfriado- Po r decoração, tratando dito licor de
decoração com um excesso de uma
res para ambientes.
solução aquosa de sais de bário ou
• Reivindicação
chumbo, separando o precipitado re1° Aperfeiçoamento em ou relacio- sultante, acidificando o precipitado
nado com aquecedores resfriadores úmidos com ácido (Acido sulfurico
rcético) e separando o
,pare ambientes. caracterizado peto nade°
Segue o
faie; de uma dss p aredes laterais do ácido 1.4 dicafeilquinico.
caixa — de metal ou outro ~retal ponto 2.
que se preste — Ser disposta com (infidos em número adequado, para InTERMO N° 104.249
gresso no apr relho, por aspiração. do
ar ambiente. — Um total de 7 pouDepositado em: 5-8-1058.
los. Requerente: Arno . S.A. Industrio e
Comércio — São Piloto.
TERMO N° 99.797
Pontos Caraeteristicos de: "Novo
suporte para espalbadores de cera,
De 16 de janeiro de 1953
elétricos, aplisáveis em enceradeiras
Société dos Usines rhimiques elétricas" — Privilégio de Invenção.
Rhône-Poulenc França.
1°) "Novo suporte para espalhaPontos característicos
"Pet.ce,,so mento de cerr, elétri sos aplicáveis em
de preparação de novo (l crivade da fe- enceradeiras elétricas", caracteriza-se
- notiazina".
por ser o espalliador fixado no cabo
1° • — Peocessa do preptiração rIn da enceradeira por meio de um sueiano-3 fenotirzina, caracterizado pelo porte giratório quepermite o aparelho
fato de comportar a açao de uri c! • nservar a UM labsigÃo eproxima-

TERMO N.° 105.891
De 16 de outubro do 1958
Osmar Martiniano de 'foliando —
Estado da Guanabara.
Modelode Utilidade para — Modelo de Porti esciiva e dentrificio.•
. 1.°) Um modelo de porta-eseóva e
pasta dentifrício, 'caracterizado pelo
fato de ser constituído por uma peça
formada, no próprio corpo de em
azulejo de revestimento de paredes,
provido de dois. suportes, um superior, formado por uma parede inclinada para fora e provido de .quatro
orifícios praticados no fundo do suporte, um pouco inclinado par fora.
para colocação das escôvas em sentido vertical.
Segue o ponto n.° 2.
•
TERMO N. 109.351
De 25 de março de 1959
August.Peukert — Rio de Janeiro
• Estado da Guanabara.
"Dispositivo para tornar invioláveis contadores automáticos de garrafas" — Privilégio do Invenção.
, Pontos característicos
1.°) — Dispositivo para tornar invioláveis contadores automáticos de
garafas, caracterizado por uma cobertura gim recobre • tóda a face anterior do Contador, fixando-se nata,
ou no seu suporte, por meio de um
dispositivo adaptado para receber
um silo ou lacre de chumbo, que se
romperá se o dispositivo fôr deslocado; pis:. urna aba superior e urna
parede inferior, coolcadas na parte
posterior do dispositivo, que iinpedem retirada da garrafa, antes de
passar pelo contador; por um visor
dotado de vidro ou outro material
transparente colocado na face anterior do dispositivo e coincidindo com
o mostrador do contador automático.
Segue o ponto si.° 2. •

TERMO N. 57.903
De 27 de junho (te- 1051
•
Alexandre Figueiro Feriu:mies —
Siia Paulo.
Privilégio de Invenção para
Aperfeiçoamentos em saltos para sapatos.
Pontos carcatertsticos

1.°) Aperfeiçoamentos em saltos
para sapatos, caracterizados pelo
fato de cada um dos saltos se: formado por uma placa de couro, de
pequena espessura, presa no sapato
por ,meios adequados, sendo a dita
soasea provida, na sua face livre, 'de
unia placa de alumínio de formato
igual, à qual é présa, por meio tle
parafusos„ uma placa i g ualmente de
alumínio, dotada de três ou mais cortes setni-ciaculares, cuja face interna é prosTda de trecho alargado que
acompanha a cofiguração do corte.
Um total de 3 pontos.
TERMO N. 58.123
Depositado em 16 de julho de 1951
Req uerente: Dado Ilário Corti —
Sito Paulo (Capital).
- Pontos' caracteris ticos de "Novo
disposição em quadros".
1.°) "Nova disposição em quadros", caracterizado pela superposição de vários elementos em qualquer •
número e constituídos de falhas ou
chapas de qualquer' material, sendo
que cada elemento tem recortado a
configuração ou configurações ou
mesmo outras representações desejadas, sendo pintadas ou coloridas
por qualquer meio para a representação da respectiva parte,- e a parte
periférica de 'cada elemento forma
a nsoldura,ae o elemento que serve
de fundo pode ter ou não parles se.
cortadas.
Um total de 4 pontos.

TERNIO N. 58.157
TERMO N. 112.840 •
.
De 18 de julho- de 1051
De 27 de agôsto ' de 1959
Dans Drobitsch — São Paulo.
Requerentes: Mater" Squassoni
Moda° de Utilidade para — NU°
e . Crispim Fernandes dos Santos prctetar para a visão dos condutopara — Alodêlo de Utilidade.
res de veículos.
São Paulo — Capital.
"Pontos característicos"

Em resumo, reivindicam para o
presente pedido de patente de modélo de utilidade de um nôvo tipo de
interruptor automático para caixa
dágua, os seguintes pontos caracte.
riscos:
1.") "Nôvo tipo de interuptor ma g
-néticoaumá parcixdágua"s
caracterizado por ter seus contactos
atraídos por írna permanente e por
ser construido de duas peças móveis.

Segue-se o ponto . na 2.
TERISIO N.° 57.353
De 14 de maio de 1951
Sociedade Industrial Silpa Ltda. —
São Paulo.
Niodêlo de UtiliCa., saat — Le •
treiro desarmável.

Pontos caractertsticos

1.°) Nôvo p rotetor para i visão
dos -condutores de veículos, fixado
à face interna do p arabrisas do
veiculo, caracterizado pelo fato de
ser constituído por urna placa afona
Sacia, de material trans parente adequado qualquer, que pode apresentar'
p ropriedades filtraates da luz, seno que, próximo a unia de suis cai tremidades, a dita placa é p rosida de
um orifício atravessado por unia
ventosa de borracha, ru jo estreita.
mento noã permite -que escape do
eitsdo orificia sendo que a meneio
nada placa é dotada, ainda, em quase tôda a sua extensão, a U.latir da
extremidade p rovida do ventosa,
na
sua borda 'superior, de unm dobra
adumado. Segue o ponto n.°

'armo N. 58.313
De. .30 de "julho .de 1951
1.°) Letreiro - desamável, caracte"Modélo de Brinco" — M o de:tia de
rizado pelo fato de Ser formado por Utilidade.
uma oluralidade de barras de perfil
asuélia Dias SOmbugaro
São
em "U", com abas. -laterais, de- com- Paulo.
primentos e dimensões adequados
formando assim conateta lon g itudiliviaindicacnes
nal, sendo as barras separada s por
1.°) Modelo de brinco. caracterl.
meio (16 espaçadores de perfil ratsn- zado
pelo fato de ser a presilha,
guiar inseridos sob as ditas abas,
feita de metal de seessiin circular.
sendo o conjuntosmontade e mann- curvada
em arco Umas pouco maior
Pontos característicos

'
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que um semi-circulo, prolongando- tores de entrada de oorrente. achana
to dai em dois lados retos xple SC doam o dito foco luminoso locailzaprojetam para direções convergentes do detrás de um cliché removivel
e cujos extremidades, deixando en- transhicido que tem impresso um
tre si um vão menor que o vão maior anúncio, ficando o dito clich3 enentre a parte curva. são viradas para
direções opostas, nelas se flanado os
corpos ornamentais.
Segue o ponto n.° 2.
—
TERMO N .. 58.803
De 22 de agósto de 1951
Privilégio de- Invenção - para
NU° dispositivo em autoro • seis eveículos semelhantes, para efetuar
o -seu levantamento e permite Iodalo com pneumáticos vasios sem danificá-los.

Reivindicações
1. 0) "Nevo dispositieo em nutronóveia e velealos semelhantes, para

efetuar seu levantamento eutornatico e permitir rodá-lo com pneumá-

ticos vasios, sem dantfica-tos. Coneterizado por cilindros fechados superiormente providos fie aorbolos dotados este de -coletes numa das extremidades sendo ditos eilirairos fixados em posição vertical no c:ias.
sis ou em outra parte efaiveniente
do veículo, em nKinero adetonido, ficando cada cilindro com
'eu ;p ieror em comeilieação, na parte superior e inferior e por meio tia tubulações,-corn válvulas acionadas por
alavancas que podem p or dita, totb
loções em comuoica e ão com urna cá
oura de compressão do motor ou
com o eaterior:
Um -total de 5 pontos.
TERMO N. 18.252
De 7 de março de 1955 .
Caterpillar Tractor Company —
E a..ados Unidos da, ltuérica.
Privilégio de Invenção para —
Transmissões de mudança ',ale velocidade.
Revindicações
1.°) Urna transmissão de mudanças
de velocidades compreendendo um
eixo de entrada espaçado radialmente para com -a mesma C paralelo
com a ~sim, caracterizado por dois
eixos intermediários dispo;vs paralelamente para om o eixo de saida e
equidistantes do mesmo, cada um de
todos os ditos eixos levara-to enarcnaa,eits que engatam com engrena
gens de outros dos ditos eixos para
'inclusão na rodagem de farça de diversas' relações de velocida(es.
Una total de 4 pontos.
TERMO N.° 79.248
I) 2 de maio de 1935
Ernesto Straubinger, Osvaldo Heetoe Cacuri, Manuei Iluzo e Pedro Doe
eantezeiler — Argentina.
Pontos caracteristicos da invenção de "Dispositivo Luminoso de
publicidade" (Patente de Invenção).
1:1 Dispositivo luminoso de puidicidade, caracterizado por com p arte de um circuite elétrico pie com
preende ti ninai de fins de entrada
da corrente elétrica aos godo está
ligado, em redivaeão, pe.() me p os um
circuito parcial que com p reende um
Interruptor automático f ormado por
um par bimetálico que um em lado
está ligado a 'um dos fios t.te entrada e que possue um contátor móvel
capaz de fechar o dito eircuPm nor.
ciai com outro contato fixo, achando-se o dito p ar bimetálico na zona
de influancla térmica de onin reaisnula elétrica colos Imole estão ligados aos fios de entrada da carente, no passo que o contato fi xo está
ligado a um dombornes de uma tampada elétrica e o -entro borne• da
mesma esta ligado a um dos condu-

_

tas ou cadeias transportadoras, parcialmeoLe alinhadas, para descarre-

garem os grupos oe fósforos amibados das réguas na primeira das fitas

e introduzirem êstes grupos de fós-

costado à superfície posterior de uma foros nas caixas respectivas translâmina transpartente e espelhante.

Um total de 4 poutos.

TP,RMO N. 79.856
De 30 de maio de 1956

portadas pela segunda das fitas

transportadoras
Uni total da 86 pontos.
• ••

TÉRMO N. 84.297

De 19 de janeiro de 1956

WIlliasu Donald Maclean e Dick
Afro Vezzani — São Paulo.
Cieiro! —` Canadá.
Privilégio de invenção para —
Privilégio de Invenção — "AperProcesso de Galvanoplastia -ta Alu- feiçoamentos em fusíveis".
mínio e suas ligas.
Pontos característicos
Pontos Característicos
1.°) Ap erfeiçoamentos em fasiveis,1
1.°) UM procesos de gaivauáplos- caracterizados por btxna placa de base,
tia em artigos da alumínio ou de na qual não previstos contactos de
liga a base de alumínio, que IIICILli encaixe que recebem os contactos
as fases de formação prévia de uma portadores do fio fusível nu de um
película anódica saibre a superficia cartucho fusível, montados em um
do artigo, modificando-se em segui- enao puxador adequado, destacável.
da a referida película anódien. e fiUm total de 3 pontes.

nalmente depositaudo elect roliticamente um metal de revestimento
sóbre a superfície modificada, - earacTERMO 14. 85.507
teriaado pelo fato da renrid fase
De 27 de março de 1956
de modificação ser efetuada ,aibine- •
tendo-se o artiao à ação de u:na soAmerican Ca n Company — Estalução aquosa que consiste no hidró- dos Unidos da América.
aido de sódio e no silicato de sódio.
Privilégio de Invenção para —
Lm total de 7 pontos.
A p erfeleoamentos em ou relativos ao
processo para produção de um revestimento brilhante e ao produto
82.481
TERMO
resultante.
1.°) A p erfeiçoamento ens ou relaDe- .14 de outubro de 1955
tivo ao processo de produção contiS. A., F.F.A.. S.P.A. Fahriche nua de um revestimento brilhante
Fiammiferied Affini — Itália.
sôbre uma tela destocável que se
Privilégio de Invençlb para —
caracteriza por compaander a aplicaquina automática para a main/fatu- ção de uma composição quente funra continua de fósforos do tipo de dida que contém. pelo 'menos 10%,
era e coloração dos mesmos oaa em p5so de prafina inierocristalina,
caixas.
a dita tela, trazendo a su p erfíci e Ye1.") Il4áquina automática para a vestida de- tela revestida resultante
manufatdea contínua de fósforos do em contato com um apóio de super
tipo de cara e colocação dos mesmos Ude brilhante lisa, enquanto a dita
nas caleas, caracteriaada p elo feto composição está num estado p lástide compreender uma série da tambo co q uente, solidificação da dita com
-res de alimentaçãe de fio parafina- posição enquanto em contato com o
do independentes entre si e- Podendo dito apoio p ara produzir um revesticada um dèles., (toando esgotada a mento solidificado brilhante e entân
sua provisão de fio, ser •sulistititido a efetuação de se p aração relativa do
durante o funcionamento da máqui- dito apoio e da tela revestida — uni
na sem pertubar o funcionamento total de 15 pontos.
dos .outros tambores de alimentação:
um tambor desbohinador comum
pelo qual pesam todos-os fios oro-,
TERMO N° 66.801
venientes dos tambores de alimentação. tendo tanto os tambores de ali-'
De 24 de maio ele 1956
mentação como o cilindro deshobinaFábrica de Pastas Geloo Ltda. a—
A nr movimentos continuos; una disposi t ivo de avanço comum a Iodos Estado da Guanabara.
os fios dotado de Movimento inter1VIodélo de utilidade pua: Não ° e
mitente; uni dispositivo de corte si- original mode° de pasta para capeamultâneo
de
todos
os
fios:
uma
sua
mento ele catálogos, a/buns e

eessao de réguas. continua, :rano
portadoras dos 'pavios, formando um enalogos.
transportador sem fim e dotadas de
Pontos earaca.ri.sticos
fiadas de orifícios destinados a receber as extremidades dos fios que
são feitos avançar intermitentemente pelo dispositivo de. avanço, eston.
do vara Use fim os orifícios oaruni•
dos de meios glásticos le reten-ão
dos fios, sendo o movimento- das
réguas diante do dispositivo de corte
io'ermitente e sincronizado com o
dispositivo de avanço e com o funcionamento do dispositivo de corta
de maneira que o corte se verifique
com as réguas parados e depois de
as extremidades dos fios terem sido
já introduzidas igualmente com as
réguas paradas nos orificlos das
mesmas réguas, podendo o transportralor das réguas porta-pavios coope
rar com meios de tratamento dos p avios em sucessão ao l ongo -do seu
percurso e compreendendo uma tina
para umedecer as extremidades dos
pavios•No te e formação das cabeças; uni dispositivo de escavas para
eliminar o excesso de,água dos navios: um dis p ositivo para a formoção das cabeças dos fósforos; um dim
positivo de inversão das réguas e
uma cámara de secagem, e duas fia

1 — Neivo e oziginal modelo de
para capeanaento de catálogos,

pasta

livros, albuns e análogos,' caracterizodo pelo fato de ser provido, na parte interna da lombada, de um o lâmina
delgada ai fixada po- cola e éoleretes,
cuja Iânfna é provido de sulcos longitudinais paralelos, como calha. —
Um total de 3 pontos.

- Abril -'de- 1962- •
v'ertical, em cuja base tem ins.
talado o combnstor, •dimenslonada de
forma a evitar o contacto do Ioga com
suas paredes e circundada concentricamente por uma camisa a qual forma
ema câmara por onde passa o ar impelido por um ventilador; um tubo cana
dutor dos gases da combustão, elivolto
concentricamente por um segundo tubo
esse maior diâmetro, em contacto com
a câmara de ar e provido de aberturas
para a saída do ar super-aquecido;
uma válvula de três vias, incorpo-ada
saa ext-emidade do tubo dos gases de
combustão e que .dirige asses mesmos
gases para o ar Evre ou adicionandmos
ao ar aquecido; unia válvula defletora
regulavel que desvia uma parte da
comente de ar fornecida pelo ventila.
dor para o combusfor. — Segue o
poeto 2.
'

"•

,

TERMO N° 90.432
De 7 de novembro de 1956
Escobar S.A. Indstria e Comércio
— São Paulo.
Paviléolo de invenção para: Aperfeiçoamentos em uniões rápidas des.
montáveis para tubulação.
•

Pontos característicos
1 — AperfeiçoarnenMs em uniões

rápidas desmontáveis, alo tipo descrito no pedido de patente têrmo 66.562,
caractmazada pelo fato de que a união
coostitu'da por Ma luva que apresenta uma das extrenodades alargado
esféricemente e provida de rosca ex.- terna deOinada a recebe- um anel,
também esférico: sendo que, internamente, a luva e o anel açresentam ca•
naletas circundantes, nas quais se alo,
Iam etuar& eões elásticas. de seção cir-

cular; se-do que, ainda, o elemento de
tubtdocão a ser emoregado nesta uidão,
apresenta uma saliancia semi-esférica
extrema.'— Segue o ponto 2,
'FARM° lal° 90.634
De 19 de novembro de 1956

Sutoris S.A. Indústria e Comarcid
So Paulo.
do Calçados
Privilégio de invencão para; Nova
embalagem Para calçados:

Pontos :característicos
1 Nova etribalagem para calçador, caracterizada por ser constituída
por uma caixa alongado, tubular, fechada em uma das extremidades e provida de tampa articulada na outra,
fachada por um fecho correcrço sèznienvolvente, sendointernamente cai-aixe uma peça tuxa, disonsta eto- e•-e
bular de ra fOreo; ligeiramente saliente
sentido da tampa. — Sego:: o ponto 2.
TERMO N9 90.959
Eiermoitado em 5 de dezembro de 1956
Renoerente: Giusti to Cia. Ltda. —
oan
•
Pootos carneteri f ticos de: AperfelcoameMon e m segm e ntos de anel —
invetiaão.
Pr t vi l é nl a
Fmr,,R mentos em segmerra
1—
tas de arnel ca,erar'eads pelo fato de
CPC/.•41,••••^N.• s e r amotituido de uni
fe.-ma irônica,
P"n.
trli'" 10
cuias aftoo- :•"1 - 4-o. rio elvegapia 3 se
fam de cada &atamento

TERMO N , .89.891
Depositado em: 15 de outubro de 1956
Requerente: Paulo Dreyer — LIseteira — Estado de São Paulo.
Pontos característicos de: Nave gerador de ar quente e óleo combustível
-- Privilégio de invenção.
gerador de ar quente a
— Nõvo
éJeo combustível, caracterizado esseno
cialmente por comp-eender (quando
produz alta temperatura com' um volume de ar relativo) uma fornalha cl- 1 se sobrepor a outro Easilar. :Aterann-
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.10-se, dando formz.tção a uma vertia-.
:j eira mola que age seja sabre o piano
horizontal, como ao longa do eixo
vertical;, pelo fato de cada segmento
iser perfeitamente cirdular, porém excentricos entre si. — Sague o ponta 2.

'rÊ1:1M0 N° 93.625
de 12 de abril de. 1957
Alemanha.
Georg ' Robel 6 Co.
Privilégio de inVenção para: Máquina esme-ilhadora retiticadora da cabeça ou boleto de trichos.
1 — Máquina esmeriladora retificadura da cabeça ou boleto de bilhas,
com o corpo esmerilhador trabalhando
pelo lado de frente, que acompanha rt
forma cio boleto do trilho 'de ácôrda
com rolos que desenriçam sôbre o bojeto, caracterizada pelo fè to' quo atm:Ws do eixo esineriludcr ôca (121 se
'estende até 'a superfície a e •-meri l ar um
dispositivo apalpador 7 e . 81 nelo qual
o desvio da posição da superficie a esmerilar relativamente à reta (51 é
transmitido para um d , spositivo indicador (9 e 10) . — Um total de 3
• pontas .
TÊRMO N. o 94.439
De 20 de maio de 1057
- Uni nôvo tipo de máquina para
raspar soalhos.
Reauerente: José Delgallo
São Paulo.
Patente de modelo de utilidade.
•
Pontos característicos de:
1. 0 ) Um nôvo tipo de máoulna
para raspar soalhos, caracterizado
por seu corpo cilindrico vertical
ser constituído de duas parte: a
ssuperior tubular e a inferior em
duas reações, excêntricas
e coliga,

das entre si..
Um total de 8 Pontos.

TÊRMO N . o 94.494
, De 22 de maio de 1957

Privilégio de Invenção para —
Um nova tinta. _
Buclzman Laboratories Inc -Estados Unidos da América.
1. 0 Urna nova tinta, caracterizado por compreender um barato
de bano com banto com um tner
„de bano compreendido entre.
aproximadamente 52.4 e 68,8 por
cento, em peso.
Um total de 16 pontos.
TERMO N. 0 94.658 De 17 de maio de 1957 ,•
Pormica & Dessi Limitada -São Paulo.
Modelo de Utilidade para -Novas disposições construtivas na
fabricação de caleadow.
Reivindicações.
•
Assim descrito o invento são os
seguintes seus pontos caracterisIicos:
1.°) Novas disposições construtivas na fabricação de calçado.
caracterizada por ser formado do
urna só peça todo o conjunto' de
solado e laterais sendo essa peca
.dotada na sua parte posterior de
recortes que permitem a formao
da região correspondente ao calcanhar.
Segue o ponto 2.

-,

f •.1

TERMO N. 0 95.141
Depasitada. em 24-6-1957 •

4

Requerente: E:anelas() Canhos
(Jau) — Estado/de São -Paulo.
Pontos característicos de: Dispositivo para . fixação sola,preásão
constante de c3nico de registros
para distribuição de líquidos.'
1. 0 ) Dis p ositivo para fixação
sob presaão canotante de Cônico
dos registros para distribuição de
liquido, em que 'na extremidade
do março cônico rotativa, oposto
àquela' em que se monta seu cabo
de . manejo, caracteriza-se por
apresentar dito macho cônico uma
projeção axial, em forma fie segmento cilindrico, e com .menor
diâmetro que a peça principal, e
esta projeção axial é reco.vacia
ponta e internamente roscada; . o
dispositivo propriamente dito .é
formado por duas calotas perfuradas centralmente,- as quais se
justapõem e dentro de ambas se
aloja u'a mola de repulsão,atuan
te contra as duas calotas: a calota de menor diâmetro tem orifício maior e é montada na projeção axial do macho cônico e a parede da mesma fá-la permanecer
encostada e permanentemente-fixada a parede externa do terminal alojador do 'macho cônico; a
calota de maior di-metro tem a
sua aba que é envolvente da aba
da calota menor e . a calota-de tamanho maior e que tem furo mais
reduzido; é f : xada ao tôpo da projeção' . axial- por meio dum parafuso; as adjacências do orifício
dessta calota maior re prendem
entre o tôopo da referida projeção axial e o parafuso; a mola
alojada em ambas as calotas envolve parcialmente determinada
porção da projeção axial.
Segue o ponto 2;
TERMO N.° 97.028
De 12 de setembro de 1957
Privilégio de Invenção — para
Instalaçãp em cuja sentina está
provido um dispositivo esguicha'.
dor para lavagem das partes inferiores do corpo do utilizador.
1. 0 Instalação sanitária na sentina da qual ea:á provido um dispositivo esguinchador para lavagem das partes inferiores do corpo do utilizador, caracterizado
pelo fato de que o dispositivo esninchador (2) apr& anta um tubo
(3) que está disposto deslocava/mente em um cilindro (5) abastecível com água sob pressão, disposto na rantina -(1) e tubo esse
que aprezenta em Uma das suas
extremidades um cabeçote esguiahrdor (4) e o qual. ao-ser o cilindro abastecido com água sob
pressão, é deslocado por essa água.
de maneira a robreo.vançar do cilindro e a penetrar no interior da
sentina, com o que o cabeçote es--.
fmichador pasaa a ocupar.a posia.5.0 de lavagem (4), após o que a
ã a;ua, por efeito da sua pressão,
abre um órgão retentor (9. 10'
p rovido na outra extremidade do
tubo, flui através do tubo sendo
e-guichada, pelo menos parcialmente, para cima pelo cabeçote esgoiahador.
Um total de 23 pontos.
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TÊRMO N. o 97.158
. TERMO N.° 98.359
de 8 de novembro de 1957
De 2D de agôsto de 1957
Roberto Pereira -Peasoa _— Sãü Pontos característicos do: Patente
• de .modelo de utilidade,
Paulo.
"Um ruivo epo ee almofada de pretPolidor manual para móve Is e são
para lubrificar mancais de eixes
objetos em geral — Modelo
ferroviários".
utilidade.. . : Requerente: Gine, Grilli o Ulintl•
Grilli.
Póritos Característicos
Estado de São Paulo,
1. 0 ) Polidor manual para mó1. 0 Um n6vo tipo de almofada de
vel:: e objetos em- geral, apresen- pressão
para lubrificar mancais de
tando carcaça metálica ou de ou- eixos ferroviários, caracterizado par
tro material conveniente provida constituir-se de duas peças tubulare.
lateralmente de cabo inclinado, formadas por tiras, equidistantes, de
este dotado de interruptor elétri- aço, viradas em aros o rebitadas pelas
co que se intercala a condutor de suas extremidades, cujos pinos ou rabienergia para motor interno, à tes prendem, tambés as capas inter
carcaça, caracterizado pelo fato nas e externas do lonas, feltros e sede que 'junto' a tal interruptor se melhantes, unindo os doia tubos gniencontra disposta alavoaca que za de binóculos, providos frontalmente
determina, quando acionada, o de orelhas têxteis extratoras.
acoplamento entre polia troncoUm total de 2 pontos.
c5nica e-coroa, esta solidária a
base contra a qual se encaixa esTERMO N.° 98.138
cova.
Seguem os pontos 2 e.7.
do 31 de .outubro de 1957
•
.

•

•

Anthero Machado, Anthero Machado Junior, Maria Nazareth ' Machado
Gazzotti e Cecilia Machado Salomão
de 30 de setemíro de 1957
— São Paulo.
Privilegio de inVençâo — Nôvo
Joachim Schnabel Kuelin
Sã.) motor a explosão.
Paulo.
Pontos característicos
Pr:vilégio de invenção Para — No1. 0 NU° motor de explosão, cava válvula.
racterizado' pelo fato de cada par de
Pontos característicea
pistões, que se movimentam' internamente em cilindros, ter as suas bielas,
1.0 Nova válvul a, caracterizada solidárias,
por um corpo prismático de secção braços de pelas axtremidades, a dois
-manivela, interligados por
quadrada, provido do pescoço interior I
afilado e rosqueado externamente e pequeno eixo, provido este centralmendotado de vazamento longltudinal, em te de roda dentada, e os mesmos bradiversos degraus, dos quais, no mais ços sendo ancorados, pala outra extreinferior, se apóia, mediante mola ade- midade, s paredes da caixa, por meio
quada, o dispositivo de segurança, de pequenos prolongamentos -em L; • e
formado por pequeno bloco, com va-1 rendo as rodas dentadas do cada dois
de pistões ,acopladas radialmenzarnento longitudinal, e dotado de pares
a uma roda dentada central do
aba lateral saliente, bloco este ros- te
eixo de tomada de fôrça do conjunto.
queedo internamente, Com intercalaçãa
Um total de 2 pontos.
de disco flexível, a !Uivo bloco, provido este de prolongamento em . , hasta
vertical, e . sendo dotado de conduto
• TERMO N.° 98.217
irterno com derivações laterais lupe
de 23 de outubro de 1957
riores, e sendo ainda previsto um anel
Antonio Espier Pico -- 'São Paulo,
de analista nele encaixado superiormente.
Regulador automático de tensão de
Um total de 5 pontos.
carga para baterias em autos em geral — modelo de utilidade.
Pontos característicos
TERMO N.° 97.49-3
0
1.
Regulador
automático de tende 3 de outubro de 1957
são de carga para baterias em autos
Requerente: Antonio Juan Bautis- em geral, apresentando chassis ou bata Gheraldo.
se com bornes expostas para a ligaBuenos Aires, na República ,Argen- ção "do conjunto do dínamo e bateria,
tina,
caracterizado pelo fato de•que .se apresenta com conjunto de três "relida" enPontos característicos
cobertos poi: capa transparente fixada
"Aperfeiçoamentos em discos para ao mencionado chassis, sendo o- priorados e outros implementos agrícolas gam da voltagem de carga e os demais
de discos múltiplos" — privilégio de moiro dos "velais" destinado a regulainvenção,
para interrupção da passagem da cor,
Em res o, reivindicam-se 'como ' rente e d.e intensidade de carga quanpontos e caracteres constitutivos da
Um total de 3 pontos.
invenção:

TERMO N.° 97.409

1.0 Aperfeiçoamentos em discos paTERMO N.° 98.326
ro arados e . outros implementos rizricolas de discos múltiplos,
de 7 de novembro de -1957
zados pelo fato de que os referidos
Privilégio de invenção: — "Aperfeldiscos apresentam sedam sua face inçoamentos
introduzidas em apaielhoa•
terna ou- côncava, uma ou mais superfíceis salientes concêntricas ao eixo para projetar anúncios luminosos ou
.
virtual do disco; constituindo 'ditas filmes animados";
superfícies salientes dispositivos capa- Requerente:— • Sezenando Costa. •
zes de obrigar, durante o trabalho do —Pernambuco.
• disco,. o correto revolvimento da ter- !
Pontos característicos
• I 1.° Aperfeiçoa mentos introduzidos ra .
Uca total de 6 pontos.
ern aparelho para projetar anúncios

_
1256 Terça-feira 3
luminosos ou filmes animado., que sai
caracteriza por ser constituído de um
pequeno móvel em tamanho e forrnaui
variáveis, onde através de um vidro
despolido, são exibidos por meio de
diafilrnes cria projeção luminosa e ai-1,

DIÁRIO OF101AL (Seçã.o III)

canelura horizontal cai tôda extenSi J, e, na sua metade Inferior, caio]duradamente em tôda extensão, frizos horizontais regularmente espaça-

MAIO N. • 102.-20
.

De 1 de abril cie 213511
Guilherme Mattner.
I
Rio G:ande do Sul.
Modelo de utilidade.
Corda de cisai coberta de celofa-

"
-. - Abril de 1962
I
tom:miado-se uma eane/ura entre
as espiras.
Um total de 4 pontoe.

dos entre si; havendo, no temo, centralizada emolduramente uma tampa
• TERMO N.o 102.813
quadrangular embutida; sendo o Paitos iluminadas. transparentes e opa-:. nel de controle verticalmente fixado ne.
De 2 de Junho de 1958
cas em poses periódicas ou em filmes! era _Irada extensão horizontal paste1 — Corda de cisai coberta cem cePontos característicos de:
animados, textos e ilustrações caracte- aior do tapo; havendo, outrossim, lofane, caracterizada, mais, por desurna reentrância em tbda extensão tinar-se para moveis em geral. — Patente de invenção para:
rística.
horizontal dianteira do corpo-base; Um total de 4 pontos.
Uni total de 4 pontos.
Aperfeiçoamentos em .aparelhos
tudo substancialmente conforme mosrespiratórios de circuito aberto.
trado e descrito-no presente relata- Requerente — Otto Peita de La
rio e desenhos.
TERMO N.° 93.730
N. o 102.323
Roca — Estado de São Paulo.
De 25 de novembro de 1957
Pontos característicos de:
1. 0) Aperfeiçoamentos em apa•
=140 N. o 100.155
relhos respiratórios de circuito
. Compangnie de Pont A, Mousson.
Patente de invenção para:
França.
Um comutador ou interruptor aberto, particularmente para
De 3 de febereiro de 1958
elétrico a Mercúrio, , para estabe- iraersões sabmarinas, onde se elePrivilégio de invenção para Proceslecer .e ou interromper ligações tua a inclusão de um descompresso e aparelbb para formar um encaiPatente de Modelo de utilidade.
xe na extremidade de uni tubo dai
elétricas
com tempo determinado sor com diafragma que atua sóTítulo: Novo trioeêlo de botão, dl- ou pré-estabelecido.
bre uma válvula de. alimentação
resultante.
ferenciador ou identificador de regiado ar e pressão, cuja saída tem
Requerente
—
Hans
Joachim
Pontos Característicos
troa de agua quente e fria.
lugar num conducto de alimentaVogel
—
Estado
de
Eão
Paulo.
1 — Processo para formar um en- Requerente; Artefatos de Metal
1. 0 ) Um comutador ou inter- ção de ar distInto do conducto de
caixe na extremidade de um tubo Deca S. A.
ruptor
elétrico a mercúrio para compressão conectado à câmara
de materia termoplastka, dito proEstado de São Paulo.
estabelecer com exatidão e ou in- do diafragma do descompressor,
cesso sendo caracterizado porque
terromper ligações elétricas com caracterizados porque a saída do
consiste em após se ter aquecido a
Característicos
extremidade do tubo para torná-ia
tempo determinado ou pré-esta- conducto de alimentação do ar é
•
males vee, provocar progressivamente
belecido, caracterizado por conas- orientada e disposta de modo que
1 — Novo modelo de botão, dife- tituir-se de um tubo de vidro ou o jôrro de ar que alimenta é disua expansão radial no interior de
um molde tendo a forma do encaixe renciador ou identificador de regis- semelhante, incolor ou não e trans- rigido em sentido oposto ao da
desejado e coaxial ao tubo, subme- tros de agua quente, e fria, caracteri- lúcido ou não, retorcido em forma corrente de ar de expiração do
tendo, de uma parte. a uma ação me- zado essencialmente por ser constituusuário no conducto de compencânica positiva da expansão, a tota- Ido de duas peças ou elementos dis- de um "8" e provido no ponto de sação, de modo que não se produlidade do contorno interno da borda tintos: um interno de plástico e ou- sua interseção ou cruzamento de za, na origem de uma inspiração,
de extremidade do tubo e, de outra tro externo metálico, o botão propa- um eixo transversal -montado em nenhuma sõbre-pressão na câmaparte e simultaneamente, à ação de emente dito, sendo o primeiro de braçadeira que envolve as duas ra
do descompressor, porém que
um fluido sob pres,:ão, uma zona da formato genérico cilindrico Oco, pro- secções do tubo e nas quais o dito
superficie interna do tubo, adjacente vido na parte superior de um rebai- eixo não atravessa, mas de onde acentue a depressão no interior de
a esta borda, o compartimento desta xo periférico circundante e com sua parte, em forma de duas pontas. dita câmara.
Uni total de 6 pontos.
zona crescendo segundo uma lei pre- face superior convexa portadora da
Um total de 5 pontos.
determinada em função da expansão letra ou sinal correspondente ao reradial da dita borda de extremidade. gistro; pelo fato ainda deste elemento ser obtido por incrustação de piasUne total de 13 pontos.
TERMO N. o 103.092
TÊRMO N.o 102.483
tico sabre o proprio corpo da letra
ou sinal, já previaxnente moldado.
Dep.
em fl de maio de 1968
Pontos característicos de:
Um total de 3 pontos.
TERMO N. 95.773
Titulo:
Novas disposições em cal
Patente de .modélo de utilidade relacionadas
De 2 de junho de 1957'
a fontes luminosas,
para:
TaRMO N. ? 100.198
Um nôvo modélo de albeta para chafarizes e outros.
Neo Rex do Brasil Ltda
Requerente — Rene Jorge
natação.
Estado de São Paulo.
De 4 de fevereiro de 1.45.3
Requerente — Otto Felts de La, São Paulo.
Modêlo de utilidade.
— Estado de São Paulo.
Reivindicações
Serafim Cardoso Pereira de Almei- Roca
1. 0) Um nôvo modelo de alheta' 1. 0 Novas disposições em ou
Para Dispositivo de Alarme Con- da. — Estado da Guanabara
para natação, caracterizado pelo relacionadas a fontes luminosas,
tra Rotibos.
Modélo de utilidade.
fato de ser dotado na zona ex- chafarizes
e outros', caracteriza1 — Dispositivo de alarme contra
trema do bordo anterior da dita das essencialmente
Um descanso para bicicleta.
roubos, caracterizado por compreen. pelo fato, do
alheta,
de
três
o
umais
válvulas
der centro elétrico constituiao de
propriamente
da fonte,
Corpo
de escape água, consistentes ent rer constituído pordito
Reivindicações
caixa que encerra, eai seu interior.
três,
umas aberturas indiretas, orienta-' quatro ou mais peçasduas,
transformador ao qual se segue remetálicas,
Pontos caracteristicos e essenciais das no sentido transversal, entre
tificador de corrente que alimenta
ou estampadas, polidas
bateria a que se encontra ligado o que se reivindicam.
os nervos longitudinais e compos- repuzadas
e
anodizadas,
de • formato genéricircuito elétrico de alarme percorriiadas retrá- co ..hemisferoldal
— « Uni descanso para bicicleta" tas de umas semi-al:
ou de prato;
do por corrente de repou:o, isto é, — caracterizado
teis na face superior da pala, co- pelo
por
uma
haste
de
fato ainda das extremidades
circuito alimentado continuamente e ferro redondo, cuja extremidade in- incidindo obliquamente com a
que por abertura de qualquer conta- ferior é dobrada, para servir de apoio abertura que se comunica com n periféricas destas péças que são
to ou interrupção de condutor, derepuzadas e curvas em sentido
termina a abertura do circuito com do descanso ao solo ea - cuja extremi- Interior de umas bolsas tubulares contrário serem providas em tôda
o consequente acionamento do dispo- dade superior é achatada e provi- situadas na face Inferior da a sua volta, de uma pluralidade
da de uni orifício, nó qual, median- alheta.
sitivo dp alarme propriamente dito. te
de orlai-Cios. distribuídos equidisum pino articula-3e uma braça- Um total de 3 pontos.
con etante de campainha ou sirene. deira
de ferro chato; Um total de
tantemente; Pelo fato ainda das
Um total de 5 pontos.
3 pontos.
conexões intermediárias, que se—
' param e intercalam as péças heTÉRD,10
N.o
102.611
naisfercidals acima reivindicadas;
TERMO. N.9 100.048
TERMO N.° 101.270
De 22 de maio de 1958
verem também metálicas e repuDe 30 de janeiro de 19ã8
José Vieira da Conceição — Es- xadas, de formato genérico de uni
De 27 de março de 1958
copo com a base voltada para
Aperfeiçoamentos ene máquina de
tado
da >Guanabara.
_.
lavar roupa.
E. T. Du Pont de Nemours And . Modéio de utilidade para — Um cima.
Company.
General Bletric Company.
aparelho recuperador do fio fie Um total de 3 pontos.
lâminas de barbear.
Unidos
da
América.
Estados
Unidos
da
América,
p iado.;
Reivindicações
TMMO N.° 103.130
Linhas para cozer.
O que a requerente reivindica conio novo é:
Em
resumo
reivindicado
como
De 12 de junho de 1958
Pontos Caracterattsos
pontos característicos da inven- Automático: Walk Contról
1, — Novo moaêlo de máquina de
lavar roupa; caracterizado por uni
1 — Uma linha para cozer, cens; ção.
Estado da Guanabara:,
morlélo industrial déeae artigo con- tante,
do preferência, de filamentos 1. 0 Aparelho recuperador do fio
forme acima descrito e ilustrado nos ou floras
de
lâminas
de
barbear,
caracteriPrivilégio
de invenção para —
sintética,. Leu seu todo, cadesenhos anexos, aprasentandoaa, racterizado
facilmente alon- zado pelo fato de ser oonstituido Protetor de alimentação para mápor
,
ser
visto de frente,, verticalmente. qua- á vel na temperatura e nas condi- por dois rólos cavados em espiral quinas :circul ares de malharia.
drarigular e composta de corpo-base gções
usadas na passa- de modo a formar-se em cada uru
1..!) • Protetor de aliments.ção
painel superior. de conteeee; gem :anormalmente
espo
-: fetrtr t eía prensagem.
dêles. uni filete em 'relévo • qüe para 'máquinas circulares de 1312,-corpo-base ern,•sua.
aprese
Um total de 3 pentoe.
contorna em tõsja sua extensão Asaria, constituído de %abra IneiáÀ.
par te
te dianteira superior; uma barra-

Têrça-feira 3
•
.lica • a que chega, um , condutor elétrico ligado a polo conectado con, venientemente a lâmpada e resteiêncla dispazta em cério, estando
um dos poios da lâmpada ligado
a urna lâmina normalmente daspoaa a certa distânç:a da referida caixa, esta ligada. à "terra" caracterizado pciu :tatu de qae de
um dos topos da caixa °Margem
duas lâminas de, afa.stamento regulável e por entre as quais é intercalado o fio de alimentação da
máquina, devidamente alinhado
por guia-fio; dizpostos abaixo e
acima das citadas lâminas, estancio as citadas lâmina', fixadas . a
um . Luporte giratório em eixo portador de mola cujos ramos se as'sentam respectivamente contra a
parede interna da caixa e uma
aba superior de urna peça em
forma do cavalee articulada ao
mesmo eixo que o suporte, das lâminas êste apresentando- um
-apêndice infer:or no qual re prende um dos ramoa de urna segunda
mola, cuja extremidade restante
me encontra fixada ao mencionado
cavalete.
Um total de 4 pontos.
•
TÉRMO N.° 103.333

Lie 23 de junho de 1958
Fivel C. Branner e Gerald. J.
allola — Ettados ;Unidos da América.
Privilégio de invenção para —
Um produto fibroso.
1. 0 Um produto obsorvente fibroso. como artigo manufaturavel, que compreende fibras cardadas, fortemente encrespadas de
celuloses regenerada, estando as
referidaY fibras diepoatas de ma•
neira substancialmente uniforme e
em paralelismo, sendo o comprimento de ditas fibras cie peio menos 1/2 polegada aproximadamente; tendo as referidas fibras
um "denler" dc aprosamaaamente
1 a 9, com um número de ondulações por polegada super= a 9.0
vezes a raiz quadrada do recíproco
, do "denier", e posaainde o rafe, rido artigo um volume entre as fibras de 0,5 psig/polegada cubica,
de pelo menos 1.75 polegadas
•
cubicas.
•
Um total de 7 pontos.
TÉRIVIO N.° 104,635
De 23 de agastà de 1958
•
Westinghouse Brake & Signal
Co. Ltd. Inglaterra..
—
Privilégio de Invenção para —
•Aperfeiçoamentos relativos a apae
relhos controladores da vigilância
para veículos ferroviários automotores..
P011iJS Característicos
1. 0 Aparelho contro:ador da vigilância para veículos ferroviários
•automotoree e da eepécie onde um
reservatório regulador é cerregado alternadamente, atuando a
pressão no mesmo. se deass oa a
cair demasiadamente, no sentido
de proinover urna seqüência progressiva regulada de operações de
emergência, carta' ari aa ,'s por serem providos uns 1 . 27k. . •Srio eecunclário (16), não ligsdo com o
•re.servatório regulador (11), e uma

•

Abril de 1962 1257
DIÁRIO OF10!AL (Seção III)
1
1!
i't
válvula (18)- dsposta - de modo a siva de operações de emergência, I rente; para aparelho y elétricos is;- t
alsrlr em obediência à queda- da caracterizado por see.r provido um ' geral, notadamente torneiras ea •
preasãi no reservatório regulador' mate (15) que •obcdeee à pressão tricas, caracterizada essencialme: abaixo de um predeterminado no reServatório regulador (11) I te pelo fato, do orifício central (
baixo valor a fim da dar saída a atingir um predeterminado alto espelho ou placa, ter instalas
fluído do reze.r gatório secundário valor para efetuar a mudança de urna guarnição de borracha (/
com velocidade ccntrolada, atuan- um estado de carregamento em isolante .e amortecedora, com fr
do a saída do fluído no sentido de que o carregamento do •eservató- central (5:, para passagem do
dar inicio à - eeqüancia, regulada rio prossegue • automaticamente, elétrico; pelo fato ainda de
de operações de emergência que para um eztado de decerrevt- guarnição, ser de formato pre:
proasegue sob , o contrôle da pree.- mento em que o re-ervatório des- rencialmente circular, sendo
aão recrutara no reservatório ee- carrega com velocidade' contro- reges periféricas de ambas
cundario e começa com um aviso lada
suas faces, curvilineas e coma que, enquanto a saída de fluído
gentes, pa r a a linha central
Um total de 5-pontos.'
peça,. ao nivel da qual é ela pi cont:nua, é seguido da aplicação
_\* vida, de um rebaixo ou canair
automática dos freio e depois dum
intervalo definido de tempo.
TÉRMO N. o 104,643
circundante (7), cujo diamei.
Um total de' 7 pontos...
do orifício central do- espe l a I
De 25 de agristo de 1958
para poder neste ser encaixado
Pirelli Societé. Per Azioni
Segue o ponto 2.
•
e •
Itália.
TÉRMO N.° 104.636
De 23 de argiszto de 1958
Privilégio de invenção para -TÊMIO N° 105.092
Westinghouse Bralse & Signa' Pneumático para veículos de qualDe 9 :de setembro de 1953
quer espécie, constituído por uma
Co. Ltd. • — Inglaterra.
banda de rodagem separada da ltomuln Carrara — São Paulo.
Privilégio de invenção para — carcaça, e portanto intercambiáInvenção para Privilégio
Aperfeiçoamentes relativos a apa- vel. e por um pneu apto a suporde' descarga conjt_gada com. tr
gistro de' vedrção.
re:hes controladores da vigilância tá-la.
para veículos ferroviários automolieioindicações
Pontos
Característicos
.
tores.
.
de descarga conjugar •
1
1
"Válvula
0
•1.° Pneumático para veículos
registro de redução" constitub'
Pontos Característicos
de qualquer espécie, constituído com
de corne único. Int
, por uma - banda de rodagem se- preferivelmente
d:,lado de tam p a formar,
1. 0 Aparelho controlador da vi- parada da carcaça e partantc, in- ralmente
Por uma nu duas peças fixas por p
gilância para veículos ferroviários tercamblavel, e por um pneu apto rafusos.
caracterizada p eio fato c'
automotores e cia espécie em que a suportá-la, Caracterizado nears que no sentido
transversa: e COI1V(.1'
um rerervatório regulador . é car- fato de que a benda de rodagem, cntemen t e afrs'adas se - encontrarregado e descarregado :alternada- de -ronda de anel, contem uma arn ti corne duas parede.
mente, atuando a pressão no mes- madura constituída por tona úni- Providas de pluralidrde dcorifteir,
mo, se deixada a cair demasiada- ca camada . de cordonel snetWico convenientemente csone^dos e remir,
mente, no sentido de - promover rn apos t o em hélice, com as e-p*ras as or^is cont ,“et-rn grelhas formadr
uma seqüência Progressiva- de dispostas em direção substancial- por pIrcas r'óveis, innlmen t e perfu
operações de emergência, 'caracte- mente paralela ao equador, eitua- rrd-s, nadando ocorrer ou não a cair
rizado por serem - provido:, urna da na parta interna da banda de ciOnein • das aberturas. — Um totat
•
de 3 pontos.
válvula (151 acionada e:atro-Mag- rodagem.
neticamente a qual, conforme ela • Um , total de 7 pontos.
está ou não na . posti.ção excitada,'
eztabelece ou interrompe a comu•'MIMO S105.038
nicação do reservatório (11) 'com
10 de setembro de 1958
•
fie
•
TÉRMO N. o 105.005
uma fonte de carregamento, .um
-iletentin Mitielft
Salvado^
interruptor de preE.si-10 (16) obeDe 5•de watembro de 1058
e Leonardo C:0%mm) — Estado
decendo a um prédeterminado
r tácio Pantaleão Guanabarr.
alto valor da pressão no _reserva- Humberto Ana
a:a Paulo.
Privilé g io •cle Invenção para Aper
tórin regulador, a fim de, acionar Gugliano — Co
Privilégio de invenção • para — feironmentos em base para ferro*
os seus contatos, uminterruptor
para_nasser muna:
cancelador (24 até 27). acionável Noa torneira.
1. Aocrfeirnatnenlos Nem base pai?'
à mão ou diretamente ou por inPontos Característicos
NI-o nave nas= ronon. cernetcriir
termédio de contrôles de marcha
1. 0 Nova torneira,, caracterizada d os por serem constlioldon por vou,
exis,tentes. a fim de acionar
sromrte dotado de um rr
acuo contatos, e um circuito de por um corpo eubular, provida _de bordonu
n'g na covedve totalment,,
conservarão de e tnado a manter a prolongamento roe.nuea do exter- n••• n•-t o •nue
-no-rit o A ^r o n part ,, de tu..
namente
e
de
reisca
i
válvula de ' acionamento, eletronterna na ex- dos lados, ten d o rindo n base. em
magnético na posição excitada em tremidade °nesta, sendo no inte- soa n-rtr
uma t a lim:1.
obediência ao acionamento de um rior rio referido prolongamenta a ela no* ra"afusos, interinodo.s.•
os previ-ta uma parede trensversal. en o -..'embas.
dos referidos jogos -de • contat
e -tamno. -uma ei.
até o momento de ser acionado o com - orifício central dotado de rorde
-mater hr refratário'. — Uns
aede, na n. ual aasanta de fera para total . de 3 ponte.
outro jôgo de contratos.
dentro. • urna bucha de vedação,
Um total de 5 pontos.
•
previstas na extremidade de vma
=10' N° 105.303
longa haste, sendo Isteralmente
ao corpo, previsto um bico de saíTP. -nsitada em 13 de setembro
TÉRMO N.0.104.637
da de água.
de 1958.
De 23 de agristo de 1958
Um total de 5 pontoa.
Patente de: Modéln ‘le
Signal
Westing,house Brake
Titulo: "Novas "dii • msiPties cons
Co. Ltd: -- Inglaterra.
trutivcs em ta ,- 1, nres rotativos, par.
TÉRMO
N.
o
105.015
processos eletro'Plers".
• Privi'égio de Invenção- para -Reo,,prenfe Cia. Eletroorttrica d
Aperfeiçoamentos relativos a apa- Dep. em 5 de setembro de 1958
relhos controladores da vigilância
Patente de modêlo de , trialidade, Tlrn ql "E' ,-oimbra". -- São Paulo,
Tleivindicam-se, cotim elemento
para veículos ferroviários automotitulo: Nova disposição em es- ^onstilutives da novid,de, o contetíd
tores:.
pelhos ou placas de tomadas de dos s!'''UllIfe3 pontos carecteristiems
corrente, para aparelhos elétricos
1°) ‘"Novas disnosi c ães construtiva
Pontos Característicos
em geral, notaclamente torneiras em ta m bores rotativos nara processo
eletro l lticos". earacterizarl as neto tat•
1. 0 Aparelho controlador da vi- elétricas..
rne asse...Sacias a sim dos t onos d
gilância pára veículos ferroviários
Requerente: Alvaro Coelho da de
tambor se en?ontrr en o rena ff em on
automotores e da . espécie tendo Silva — São Paulo.
sune r tormente é renplteN'a a uma ou
um reservatório regulador cuja
tra li n'ada a eiro de redutor acinnad,
Característicos
pressão, se deixada a' cair demapor motor, c on fo r mando éste e anon
siadamente, • atua no sentido de
1. 0 ) Nova disposição em espe- conjunto sol idário a uma estralar,
promover uma seqiiência progres- lhos ou placas de tomadas de cor- fixa do tambor. — Segue o ponto 2.
•
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TERMO N° 105.315

Le 19 de setembrO de 19;t8
Lrudelitio Freitas — São.s-Paulo.
Privilégià- de Invenção para 5:tráf.
Automático para calar de descarga.
•

Po. atos Curaeteristecos

1 0 Sifão 'automá t ico liara catita de
descargo, formado por uma tubtile-,
ção recurvada íon sertical, que se'
continim por pequeno trecho bomconjugada tubuloção des.-Jorge, aberta superiormente. caracterizado pelo fato de e dita tubulação
de descarga ser provida de 'aba anelar
contornante de sua extremidade superior, da qual partem duas colunas
verticais. diametrrimente opostas, em
s cujos extrenildades l ivres superiores
encaixa-se, por orelhas laterais, uma
p/aca plana horizontal, fixada Por
lota/
borboletas ou similares. —
de 3 pontos.
' TERMO N' 105.311
• De. 18 de setembro de 1958
Oetavio Pagliusi — São Paulo.
Catador de Café para Privilégio de
Pontos Característicos

•

mesma fonte da fluido, caracterizado rafo de eia combinação com um mopelo fato de con.ilatir em dividir o. tor de combustão interna, um radiafluxo primário em. pelo menos, dois' dor prra refrigerante . liquido Par&
fluxos por introdução •éste fluxo
resfriar o motor. um veutitalor aciomorto numa câmara de divisão com- nado pelo meter para irapulsionar
Preenderido , pelo menos dois orifí- para fora através do radiador, -um
cios de saída de mesmo, diâmetro e tubo de distrihukão de exaustão, ran:
da mesma disposição com relação ao silencioso ligado Com o tubo de disorifício de. emissão, e em dirigir, tribuição, compreender uma sarda de
através de duas, canalizações do exaustão ligado com o silencioso,
dita
mesmo diâinetro, do mesma compri- anda compreendendo um. tubo esmento e do mesmo 'perfil, os dois fit- tendendo:se para cima ens frente ao'
xos secundários, dai resultantes. tom radiador e no percurso do ar movido.
seja diretamente nos bocais ou ou- através do radiador pelo dito ventitros pontos de utilização; quer seja, lador, orar pluralida d e 'de Pequenas
cada um deles, a outra -?mara de di- aberturas no dito tubo no latiu
do
visão compreendeuito esta tembern. tubo nr-is de perto adjacente ao rapelo menor . dois orifícios de salda diador, a área total de todas as ditas
do mesmo di?metro e da mesma dis- aberturas excedendo a área do corte
posição com relaoão ao orifício de transversal dotubo. — Um total de 9
admissão, e' em dirimir os quatro pontos.
•
fluxos ternários. dai resultantes, quer
.ou
outros
faeja diretamente aos cocais
pontos de utilização, .quer seje, cada
TERMO N° 109,082
um dêles, r outra cama 'a de divisou,
De
24
de outobro de 1958
O q ue permite obter oito fluxos quaternários tendo rigorosamente a
Requerente: RmiLio Gonzales Dica
mesma pressão e a Mesma varão; e
— São Paulo.
assim por diante.*
Título: "Fecho autoinátieo para
•

TERMO N° '105.797
De 10 de outubro de 1958
Walter M. Cha ffer e Walter L.
Norris — Rstudos Unidos da America.
Privilégio de Invenção para Salda
de exr ustão a ,prova de centelhas e
chamas.

1°) — Catador de Café, caraeteri.
zado pelo fato dernresentar-se coni
peneira cita-ai:r com coacavidade voltada para o centro, onde se encontra
abertura qual
à
corresponde calha ou
Reioindicacdes
bica inferior, penetra essa disposta
sóbre as obrdas dc poça tubular que .1 8. Salda de exaustão á prova oe
!
inferiormente se apresenta afastada
das bordas de einiara inferior, tam- centelhas e chamas, caracterizada pelo
•
bém circular. sendo que o espaço entre ambas é dotado do fécho formado
por lona ou similar sanforada, estando a c?mara inferior ligada a
corpo de ventilador, curo:anta que a
mencionada peneira, em 'sua parte
elevada se apresenta com _uma segunda abertura. esto ligado a uma
biea de descarga. — Um total
•
de 3 pontos.
TERMO N° 105.3,38
De 19 de setembro de 1953
Carrier Corporation — Estados Unidos da Araérisa.
Privilégio de Invenção para Coajuntos de Válvulrs para compressores.
Um comoressor alternativo,
contendo NTIV conjunto de válvulas.
caracteriesdo nor mim ora'n da válvula
que tom uni circulo Interior de furos
mis o atravessam, um circulo interior desherhs ras e um r ireulo exterior deabertoras. os referidos círculos
inte rior e exterior deabertoras ficando do mesmo ledo do preto da
VAivn7P. VS44110,4. 115 locadirmin g dentro
tio nralo, nars os círculos ioleterI se e exterior deobertorns, uma ar.,po rfio ie sn o ler de veda-iin loralized:
entro os círculos exterior e inferior
• ahertoros, uma prliveira válvula
tesolo ,11-ellio AllnItfr a Uma nade
1i/fes4oe CVIT`V2%; o referido assento
semi n adantrdo p.ra cobrir o circulo
intarior mie fero, uma sedunda vál.
vo ls tendo iim . assentoanular e uma
iniorior torva ada pto-la Para
•
cobri' a efr-u fea Interior de aberturas.
— Um total de 9 pontos.
TIP.11110 N* 1P5.587
De 1- de outubro • de 1958
Frauca.
AAtred Marins C.4.a.h4nd
Privilég io de loveiação para Praeesso e dispositivo para obter fluxos
iguais em pressão e vazão a partir
de uma mesma fonte de fluido.- •
Processo . para obter fluxos- iguais
em pressão • razão a partir de uma

;
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vida 'de noi . eixo ou roldana nu se5
interior, do- qual p arle Para O exterior 41111a raça em formato execntrieo,
conjugado a ova- eixo e que por 'sua
rez 1-mbém , mantem o lerniinal da
alavanca de comando; sob o executeis-o ;nassa oiti Varo -dobrado, cujo extreuit-lade posterior vai alcançar o
gancho em mel.r
tua . previsto na
Vilma tia carroceria.
Seghe o
ponto 2.
. MUI() Nr' 106.127
De 27 de outubro de 195S

Requerente: Witold Petlaro Skirmunts
Chile. •
Pontos caraeteristicos de: "Máquina
de lavar roupa', (privilégio de invenção)
•
1° Máquina de lavar roupa,, curat•
terizrda por ser constituida por um
corpo cuja parte. superior consiste de
um tanque 'sim Int .,- respectiva tampa.
ao nassa que a parte Inferior é constituída por em queimador de parafina ou outro comintstivel adequado,carroeerfas de caminhões.
coto cienósi t o de combustível é móvel,
•
sendo ' tine o dt4, 'anime é provido,
Pontos Característicos
ao seu interior' de 1 . 111 disnositivo que
Permite r cir-olacão de água quente
1 0) Fecho automático para es, mi nartír de fisiRO. 4 ,4v-tido-o sair por
rocerias de caminhões" cotas/M.1d° cima do tan q ue através de orifícios..
por uma baste fixa a no tampo da — Um total de 4 pontos.
carroceria e provida na sua extremicirde além da linha horizontal, de
titn gancho em forma de meia lua.
TERMO /%10 106.470
caracterizado easencialmente.por cooDe
7
de novembro . de 1958
ter sobre a tangerina' do lateral da
carrocerla uma chapa dobrada, proAntonio Confia Freire — São Paulo.
Privilégio de invenção para Novo
secador para roupa.
Pontos Caractertsticos

IMPÔSTO DE RENDA

•••n•nn•nn•

\• TERMO N° 106.720

Lei 13,9 3.898 — de 19-5-1961
e
Ordem de Serviço — D1R 61/25'
DIV1.1.1.GAÇA0 N 9 826

Novo secador para roupa, adaptável
às máquinas de lavar, caracterizado
por uni cone Invertido ou funil de
borracha ou outro meteria] flexivel
rdrquado, ligado no seu vértice a um
tubo conectado a uma trompa de
VáC110: tudo substancialmente como
descrito e representado nos desenhos
anexos.

De 14-11-1958
Requerentes: Luiz q ihart, Deur:"
Potteret, e José Olberich Borrei

-

,áSupiementol

PREÇO: Cr$ 15,00 •

VENDA
Seção *de Vendas t Av. Rodrigues Alva, 1
.Agencia I; Ministério da Fazenda
Atende-se ei pedidos pelo Serviço. de ReembOiso Postai

Titulo: "Aperfeiçoamefitos em aparelhos de comando de cilindros à ar
comprimido" (pot. Inv.).
Pontos Característicos

1 0 ) "Aperfeiçoamentos em aparelhos de comando de cilindros h ar- comprimido" — constituldo Por umn
estojo adaptável, pelos meios comuns
ao respectivo cilindro, caracterizando-se por possuir duas entradas de ar.
dispostas inferiormente, por sua vet.
conjugado com uma válvula essa Por.
sua vez provida de uma projeção so.perior' que se Interna no corpo
um pistão Igualmente °adiável ra
sentido lon gitodinal, em cujo interim
acha-se embutido um membro provir
em suas extremidades de meios pai's
obturar oriftems dispostos nas fac..
da referida câmara. câmara esta Vr,
sua vez em conexão com outra er. Mara, porém estannue e disposta v..perlormente; lateralmente tambéi.
poesue passagem em combinação coin
a e?mara -onde se aloja o selenoid.
que é. comandado elétrica mente pr,:s
vedar ou permitir n Passagem do
que comprime ou relaxs'o pistão d.
Coin..ndo de ar comprimido.
o ponto 2.
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MARCAS DE—POSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
sorra a prazo do 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ésse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departarnent.(t
. Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concestião cio registro requerido
Termo n.9 527.277, de 9-2-1962
/31utar Produtos de Borracba Ltda.
São Paulo

Termo n.• 527.271, de * 8-2-1962
Gallaní
Goiás

Termos ns. 527.284 a 527.2'85, de
. 9-2-1962
Indústria de Sabão e Pasta Torrentes
Limitada

BLUES.TAR
. 0=g0L16&7471( Industri .P Brasileira

Terrapienagerk.,_

Ca;SSC 39
-Artigos na classe

Classe 50
Comercial

Termo n.° 527.272, de 8-2-1962
Robert Joseph Schaller
São Paulo

•

.
/ndústr;a-Ett-asileirr;),
•

Classes: 41,42 e43
Titulo de Estabeleamento
T7rtno n.° 527.273,- de 8-2-1962
Eletrônica K. Berka Ltda.
São Paulo

Classes:,8 e 33
.Artigos na classe
Termo n.° 527.279, de 9-2-1962
Çrelhados Minuano Ltda.
São Paulo

MINUANO!
Industria Brasileira

Classe 48
Classe 96
Artigos na classe

Termos as. 527.286 à 527.287, -de9-2-1962
Gregory Industries, Inc.
Estados Unidos da América

I "¡TE R TR O Ai

,Haniburger-Heaven

i

.

Termo n.° 527.278, de 9-2-1962
Indüstria Eletrônica Intertron Ltda.
• São Paulo

NOIree

NELSON
a

Classe 8 •
Classe 11
Artigos da i classe
Tênno n.° 527.288, de 9-2-1962
George Marques Ribei•ro
Rio de Janeiro

aamsse 41

Churrascos, refeições rontas e pastéis

LETRAS SINDICAiT,

Terzno n.° 527.280, de 9-2-1962
Tapeçaria de Galles Ltda.
*
São 'Paulo

DE GALES'. X
Industrio Brasileira
Classe 40
Artigos na classe
Termo n.9 527.281, de 9-2-1962
. Eletrônica limam Ltda.
Raie./ Paulo

Classe 8
Artigos da classe
Termo n.° 527.274, de 8-2-1962
Sandoz S.A. (Sandoz S.A.)
‘Sandoz Ltd . )
Suiça

• /E —R

r jarra ta ft
Classe!
Artigos na classe
Termo n.° 527.275. de 9-2-1962
• Heilmann S.A. Indústria do Vestuário
Paraná

Industria Brasileira

Termo n.• 527.276, de 9-2-1962
IVIaquis — Engenharia e Construções
Limitada •
São Paulo

Termo n.• 527.283, de 9-2-1962
Sérgio Mauro de Araujo Soares e
Ricardo Gonçalves Patrão
Guanabara

15c:, Paulo
Classe

r

capital]
‘•

33

Serviços de engenharia e tonstrugçet

•

o R 57

OICANIZACÃ

O UL VeNDAS Oh i9tto vE19 Ws.

Nome Comercial
Termo n.° 527.290. de 9-2-1962
Orvil Organização de Vendas de
Imóveis Ltda.
—
•
Guanabara

•

Diztritnnte

Nome Comercial
Têrmo a.° 527.293, de 9-2-1962
Terraplanagem Desmonte S .A.
.
Guanabara

Pmsaeli.a
Classe 25
•-Artigos na classe
Termo n.° 527.294, de 9-2-1962
Auto Rumar Ltda.
Guanabara
•

Auto Rurner.Ltdo.
Nome Comercial
Têm() a.° 527.295, de 9-2-1962
Auto Lotação Leblon S.A.
Guanabara

Aqto Lotação
Nome Comercial
Termo n.° 527.296, de 9-2-1962
Kariobra Comércio e Indústria S.A.
Guanabara

Kariobra Comérc.
e Indústria S.
•
Nome Comercial
Têrmo n.° 527.297, de 9:2-1962
rtariobra Comércio e Inciiistria S.A
•
Guanabara

ORGANIZAÇÃO DE VENDAS DC thlenTIS

•Classe 32
Artigos na classe

Q 11 I' S

Termo n.9 527.289, de 9-2-1962
Orvil Organizaçaa de Vendas de
Imóveid Ltda.
Guanabara

Classe 8
Artigos na classe
Termo n.° 527.282, de 9-2-1962
Sérgio Mauro de Araujo Soares e
Ricardo nonçalves Patrão .
easaabara

Classe 23
Artigos na classe

IM

Classe 32
Titulo

•

• HEILMANN'.‘
Industria Brasiletra

Urino a.' 527.292, de 9-2-1962.
Terraplanagem Desmonte S•A.
Guanabara

Ungversitano
• '•
Classe 32
lorMerevisto

Classe 33
Titulo de *Estabelecimento
Termo 12.9 .527.291 de 9-2-1962
MetalKrgica Aghina S.A.
Guanabara

Metalúrgica s
A9liina S.
Nome Comercial

Indústria ,LtrasileirE,..
Classe 16
Artigos na classe
Termo n.° 527.298, de 9-2-1962
Amadeu Susini Ribeiro
Guanabara

_ Instituto Saens Peia
(Pré Kin)!
Classe 33
Tatulo de Estabelecimento

•

P260 Têrça-feira 3
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Abril de 1962

a

• Trino L1. 152.299, de 9-2-1962
•

Antenor Altarniro Braodào
Guanabara

ZOLEGIO .0 f ECIA

.

Termos,ns--: -527.307 à 527:303 de
Terrão n.° '529.320, de 9-2(962
•
9-2-1962
.
, Alberto! Senão Coelho • de Sanwaio
Axquitettira e Construções Ac'rópolis
Junior
Sociedade Anônima
São Paulo
Guanabara

4

Classe 33
Tãtulo.cle Estabelecimento

kAnni):?01:43

•
Termo n.9 527.390 "de 9-2 .196?.'
Maria Moraes Werneck de Castro e
Luis Werneck dC" Castro
Guanabara

Indíjatirie,

(Lb.'

tçAirt0

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 527.302, de f 196.2.-Serviços Teletronix de Mxerims
•
Elétricos Ltda.
Guanabara

(Next* 20104
Classe 8
Titulo de Estabelecimento
Termo n. 9 527.303, ee 9--1962
Cia. Hotel Fazenda ''S:ka Mar' S.A.
Guanabara

81-aniletra

• Claise 25
Classe 50
Artigos na classe

Curso BifliZÀeÉS'ante
• asse 33
Tãtulo de Cstabelecimento
•
Termo n.9 527.301, de 9 2.1962
Orguinilda j. Soeiro
Guanabara •

RAJAH
-Classe 10 •
Artigos na classe

tiiiSiffik0

Cakbel
Indústria 13rasileira
Classe 41
Balas, bombons, bolachas e biscolots
Termo' n.9 527.330, de 9-2-1962
Ulisses Manuel Ferreira
São Paulo

ALMANAQUE
INFANTIL
Termo n. 9 527,314, de 9-2 1962
Rio Gráfica c Eclifôra Ltda.
Guanabara
f

Clases 48
Artigos na , classe
Trmo n.° 527.322, de 9-2 1962
Auto Mecânica Tomas i Fineo Ltda.
São Paulo
.
. HUI

O M ECAN 1CA

•TOMAZ & FINE° LT D A

ilM DAS SEIVAS'

Nome Comercial

Classe 32
Artigos na classe

Termo n.° 527.33, de 9-2-1952
Dowidat — Werke With. Dowldat
.
' Alemanha

Clasess: 12, 28 36, 39 e 49
Titula de Estabelecimento
Termo n.° 527.317, de 9-2-1962
José Cassiano •
São Paulo

FEIRANTES UNIDOS

Do m at
w

Classe 11
Artigos na classe
Termo n.° 527.324, de 9-2-1962
Pawa Revisões e Edições Ltda.
Guanabara
L"SIC" SERVIÇO DE,

SÃO PAULO-

Classe 23
Título de Estabelecimento
-

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo ri.9 527.105, de ()-2 1962
Ludgero Cesar Peneira
Guanabara

Á/Ai gtee
."

Classe 3?
Titulo de Estabelecimento
Termo n.9 527.106, de 4-2 1962
Condomínio do E.dificio Ba.;.elos
Guanabara •

edifício Barceitos
Classe 33
Título de Estabelecleuelbs

Termo n.9 427.3,18. de 9-2-1962
Alberto Se'rrão CA'elho de Sampaio
Junior
São Paulo

801AX

Classe 32
Uma revista de informações comerciais
Termos as. 527.327 à 527.328, de
9-2-1962
The Sherwin-Williams Company
Estados Unidos da América

PRORROGAÇA0

(ndÚst-la

Classe 28
Fitais adesivas
••n11
Termo n.° 527.331, de 9-2 1962
Mirabel Produtos Alimentícios S.A.
São Paulo

Maitobei
indústria Brasileira
Classe 41
Balas, bombons, bolachas e biscoitos
—
Termo n. 9 527.332, de 9-2-1962
Fundição Maran Ltda.
Guanabara

MARAN
Classe 5
Artigos na classe
Termo n.9 527.333, de 9-2-1962
Fundição Maran Ltda.
Guanabara

fUNDIÇÃO
IMARAN
Nome Comercial
Termo n.° 527.334, de 9-2-1962
Huascar Andrade
Guanabara :

?ermo rt, 527.319, de 9-2-1952 .
Alberto Sertão Coelho de Sampaio
Junior
São Paulo

MARABA
Artigos na classe

RE

INDÚSTRIA 13RASILLIBN

Classe 10
Artigos na classe

ND. BRASILEIRA
" Classe 10 .

• L.

INFORMAÇÕES COMERCIAIS

INDÚSTRIA BRASTLEERA

:

Termo n.9 527.329, de 9-2-1962
Mirabel Produtos Alimentícios S.A.
São Paulo

•

Termo n.9 . 527.313, de '4 2-1962
Gráfica c Editara Ltda.
Guanabara

Classe -32
Albuns, almar.aques, revistas e
.
publiCações em geral

PRORROGCÃO

Classe 48
Artigos na classe

Termo n.9 527,321, de 9-2-1962
C. Reid
Guanabara

PR

Termo n.9 527.326, de 9-2-1962
Drogasil Ltda.
São Paulo

FARrAS1

IND. Batt;SSILEIRA

['ermo n.° 527.309, de 9-2-1962
to..nercio de TecidoS . , ---- R. Monteiro
Ser.feciade Ananima
Classe 23
Casemiras,- linhos c ti op:cais

Termo n.° 527.316, ae 9-2-1962
Plastilândia Ltda.
Guanabara

Classes: 33, 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n. 9 527.304, de 4-7-1962
Auto Paris S.A
Guanabara

.

Classe 2
Classe 46
Artigos na dasse

ISUZYLANM
• CONFECÇÕES)
Classes: 33 e 36
Título de Estabelecimento

z

.1 ;

•

''

:

DIÁRIO OFIC:AL ( S etlo

...Têrça-feira 3

t,
Termo n." 527.335, á 9 -24962
Termo n.° 52343, de 9-2-1962
Fioravante Salvador
Confecções ajam Limitada
Guanabara
Santa Catarina

,

III)

Termo n. 9 527.352, de 94-1962
The Goodyear ire,t:112ubber Company
Estados Urraica na América

Abrile 19.S2 -1261

Termo is.° 52; 366, de 9-2-1962
Majer Mayer S.A. Indústrias
Farmaceuticw$
São Paulo

CAFÉ CORINGA
INDOSTHIA
Classe 41
Café em gra°, torrado e moído

......._..._

—

Classe 36
Artigos na classe

Classe 39
Artigos na t.lasse
Termo si.' 527.353, de 9-2-1962
Cesare Bertolala
tália

Termo n.° 527.344, de 9-2-1962
Companhia de Cigarros Sinihu
Rio Grande do Sn/

11•••••

Termo n.° 527.336, de 9.2.1962
G. Germano Benadorfer
São Paulo

CHANCELER

.A M, S E L

CUOBER

7nditstria Brasileira
Classe 45

São P.a:10

DROSSEL,
Inalstr5A Brasileira
Classe 45
Sementcs de batata para plantio

Termo n.° 527.338, de 9-2-1962
G. Germano Berndorfer
Suo Paulo

$CHWALBE;
'Indastria Brasileira

Vanibel

Classe 45
Sementes de batata para plantio
—
Termo n.° 527.339. de 9 2-1962

G. Germano Berndorfer
— São Paulo

13

SE

APOLLO
Indlistria Brasileira.'"
Classe 45
Sementes de batata para plantio
Termo n.9 527.341, de 9-2-1962
Cerealista Cury Ltda.
Minas Gerais

VULCABAE3Y

MONECA

\

36
Calçados
Termo n.° 597.351, de 9:-2 - 3'902
Companhia industrial Brasileira de ".
Calçados Vulcanizados Vulcabrás
sociedade Anónima
São Paulo
Clases

NaL C A NILO_
.

• Classe .36
na na cias,
Alta

Cases 36
- Calçados .

Classe 3
Artigos
na classe
—
Termo n.° 527.365. de 9 -2- 1962
Laboratórios Keto-Weinaco Ltda,
São Paulo

Classe 1
Compostos de .organofôsforo
Termo a.' 527.357, de 9-2-1962
Eni Comercio e IndKstria Limitada
aanabara

[ILD \Ir RM1]e,

Classe 16

Classe 3
Preparaao farmacêutico
.
—a—
e 'Termo n.° 527.369, de 9-2-1962
Dr. José de Lobão Portelada Neta

11:Pearstès..9

PRUntçvc:AÇÂO

Guanabara

,?"

Classe 3
Artigos na elatae
Termo nai 527.370, de 9-24962
M. C. Lorenzo & QA . Ltda.
Guanabara

Classe 25
Gravuras, estampas e fotografias
--;-Fermo n.° 527.364, (Te 9-2 1962—
Clarim — Calçados de Luxo Ltda.
Guanabara

Cases 36
Calçados
'—
•
Termo n.° 527.350, de 9-2-1962
Companhia Industrial Brasileira de
Calçados Vulcanizados Vulcabras
Sociedade Anônima .
Paulo
L. São

VULCAMIRIM

Nr

Tijolos e telhas
Termo n.° -527.358, de 9-2-1962
Raynnuado Bittencourt Machado
Guanabara

I ER)

Classe 1
'Classe 2
'Artigos na classe
Termo n.° 527.349, de 9-2-1962
Companhia Industrial Brasileira de
Calcados Vulcanizados Vulcabrãs
Sociedade Anônima
São Paulo

Termo n.° 527.340, de 9-2-1962
G. Germano Berndorfer
São Paulo

aroz, feijão, milho, mandioca e batata
—Termo n.° 527.342, de 9-2-1962
. Rosna Confecções Ltda.
Quanalaara

PHOSGARD

amaça

de batata para plantio

Zndustria Brasileira
*Classe 41

Classe 48
Artigos na classe Termo n.° 527.355, de 9-2-1962
Monsanto Chemical Ceimpany
Estados Unidos da Aaierica

Classe 41
Balas, bombons, bolachas e biscoitos
Termos. ns . 527.347, de 9-2.1962
9-2-1962
Biofarma Société Anonyme

Classe 45
Sementes

A 52',.C;
5.2150

POSSESSION;:

P—"sileira

2ndtsi st ria Bro 8,110- 17.;"

Akizit'

Termo n.° 527.35a, de 9-24962'
Perhuns Corday, Inc.
Estados Unidos da América

FIGURAS IMORTAIS
Claise 32
ReVistas, livras e publicações em geral
Termo n.° 527.346, de 9-2 1962
Mirabel Produtos Alimentícios S.A.
São Paulo

Classe 3
Artigos na classe
Termo n.° 527.367, de 94- 1962
Laboratório Rio-Quimica Ltda.
Guanabara

Classe 35
Couros preparados

Classe 44
Cigarros
Termo n.' 527 345. de 9-2-1962
Editorial Bruguera Ltda.
Rio de Janeiro

Sementes de batata Para plantio
Termo n.° 527.337, de 9 - 2 - 1962
G. Germano Berndorfer

'frml;stria Bras--ira
-f-4
144JE-n MEYER S.A1
dustrias Parmaceuti,
ca s ..
Sc)
ã Paulo'

(„LAR1
Indústria Brasileira
Classe 36
Artigos na classe
Termo ri.' 527.365, de 9-2-1962
Bolsas Icarai Ltda.
Rio de Jrieiro

iC

RÃ 1

Tljndústri-_, R-Jksileira
Classe 28
Bolsas plástica:

AL
Classe 10
At/ticos na classe
leema 1.n•nn•n

Têm, n.° 527.371, de 9-2-62
Standard Electríca S. A.
Guanabara

/PRORROGAÇÃO,
O MELHOR QUE SE

\ I PODE COMPRAR
Classe 8
Artigos na classe
Termo a.° 527.372, de 9-2-62
SI/va to Pinto
Maranhão

Sat,to Pintora° de
•.
thIDUSTRia
Ciasse 11
Café rol grão, torrado c 'unido

' 1262 Tèrça-feira 3
527.36a .
9 2. -62 - Ross
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•

.

de
••-

-

Térmos na, 527.390 e 527.39Ir dd•: , Tezrthos iiÊ55. 214(4.4 'à 527.403. de
9-2-1962
livraria Valor Lt :a.
Companhia Textil Santa Elizabeth
-* GitanábariMinas Gerais

TFRrl -"•.

GIROLINtiu

c.

Clasix .16
Casse :7 5 .
C:asse 31
Casse- 33
Classe 40
' ie
Artigos

Termo n. 9 527.404, de 9-2-1962_
" Mauro B. Zanetti
São Paulo

-ZANETT!

Termo n. 9 527.335. de 9-2-62
Recondicionadora cl! tambores Ltda
Guanabara

Classe 17
Classe 38
Artivs da classe
Termo n.9 527.393, de. 9-2-1962 .
Calçados Hack S.A. -Indústria e
Comércio
•
• • Novo Hamburgo
AQUAT OCO

- Classe 26
Artigos da classe
_
Termo 11. 9 527.386. de 9-2-62
• Almei .a 3 Cia. Ltda.
.15itnas Gerais

Café Cristal
de ti b ., !

twiFvTP.1 .'s p rAstLEt RA
Classe 36
Calçados em geral
Termo n.9 527.395, de 9-2-1962
Sociedade Mercantil de Imóveis
Limitada
Minas, Gerais

SOC I EDADE MERCANTIL

-- andia

• DE !MOVE IS LIDA.,

Classe 41
Café torrado, moido e em grão
—
Teimo 11. 9 527.387, de 9 2-62
Café e Bar Virgem de Fát s ma Ltda.
Guanabara

Titulo
Termo n. 9 527.388, de 9-2-".
Francisco de Ass:s Rego
Rio Grande do Nort•

Classe 41

"CATASALTAS"
Classe 4
Mineração (minérios em geral)

MINF:RACZO CATAS ALTAS-.LTDA
Nome Comercial
Termos rts: 527.398 à 527.399;•.4e
9-2-1962
Companhia Textil Santa Elizabeth

G

()

INDÚSTRIA BRASiLE11CA
- Classe 23

Classe 36
Artigos na classe

- ectwolta. Vaeott cada

Termos na. 527.400 à 527.401, de
9-2-1962
Unpanhia Textil Santa Elizabeth
Minas Gerais

G IROSAN
INDÚSTRIA BRASILEIRA

4...TRÉS iS

IRA

Termo n.° 527.406, de 9-2-1962
Indústria de Comércio Azevedo Ltda.
Nesta Capita/

cit;ER

•

Clasie 23
Classe 36
Artigos na classe

Bebidas 'Moreira Ltda..
Minas Gerais .

on

•

84.~. _
IMIDAS MOOE8A ima

como•cts • .114•1.1••• n •
No. flareo Cangado rilho. 217
u. r. - M. Ge...
••an 0••a•ch•

Classe 42
Aguardente de- cana
Termo n.9 527.415, de 9-2-62
Sociêté Des Usines Chimigues
Rhône-Poulenc
França

Nernactil
Classe 3
Artigos na classe
Termo n.° 527.416, de 9-2-62
Société Des Us:nes Chimiguef
Rhône-Poulenc
França

ntusolLE IRA

• y

Classe 41
Artigos na classe,

NAUSTR I A BRAS I LE I RA
Classe 41
Artigos na classe
-"
Termo n.9 527.409, de 9-2-1962
Blastatnpa Ltda.
São Paulo

Termo n.° 527.397, de 9-2-1962
Mineração Catas Altas Ltda.
Minas Gerais

Minas Gerais.

Nome Comercial
— _
Termo n.° 527394. de 9-262
"Consal" Conservas Santa Catarina
Ltdn.
.Santa Caatrina

Nome Comercial

L A R t3 O S

Café torrado e moldo

Termo ti.' 527.392, de 9-2-62
Livraria Valor Ltda.
Guanabara

VACO OLÍMPICA LTDA.

Termo ri.9 527.396, de 9-2-1962
Mineração Catas Altas Ltda,
Minas Gerais

DOSE

rrancisco de A8515 tusso
do Morte
PAD Due MEUS - filo Grande

Termo n.9 527.405, de 9-2-1962
Viação Olímpica Ltda.
Santa Catarina

Termo ti.° 527.407, de 9-2-1962
Sobral Representações Ltda.
Nesta Capital

Caie e dâr.
Virgem de Fátima
Classes: 41, 42, 43 e 44

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Artigos na classe

Nome Comercial

-

Termo n.° 527.414, de 9-2-1962

DELICIOSA AGUARDENTE
o§ CANA

INDUS-TR IA E3RAS iLEIRA
Classe 23
Classe 36
Artigos na classe

INDUSTRIA

P4DÚSIR,t BRAstLe
. Classe 41
Artig os •r.a classe -

Ãbril de 1962

Neuleptil
Classe 3
Artigos da classe
Termo n.9 527.417. de 9-2-62 S, ydny Cardoso Pereira
Guanabara
aár •
—
k m
U AlmiranteNegro
Classe 32
Artigos da classe
Termo n.9 527.419, de 9-2-62
Francisco Aguiar Comércio e Indústria
• Maranhão

,JNDÚSIR I A ORAS MI NA.

Classe 23 .
Tecidos em geras
Termo n.9 527.412, de 9-2-1962
Calçados Três Iolie Ltda.
Novo Hamburgo

('TRÈS JOU(
INDÚSTRIA BRASILE I RA
(—
Classe 36
Calçados em geral .
Termo n.° 527.413. de 9-2-1962
Calçados Três !oba Ltda.
, Novo Hamburgo

Classe 5
Artigos za classe
Termo n.* 527.420, de 9-2-62
Instituto Scientifico São Jorge S. A.
. Guanabara

FERRO VITAL

-,:xspi nnerwico S.JOItG6
Janeiro'

Classe 3
Artigos na classe
Teinio n.9 527.421. de 9-2-62
Instituto Scientifico São Jorge. S. A.
Guanabara

/JANDAIA'
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Calçados em geral

Classe 3
Artigos na classe

;

Termo rt.° 527.422, da 9-2-62
Instituto Scientifico São Jorge 5....2‘
Guanabara

Termo ri' 527.472, de 12-2-62
C.B.C., Organização Brasileira de
Construções Limitada
São Paulo

Termo n.° 527.423, de 9-2-62
'Horcll Horizonte Comércio e Indústria
Ltda.
Guanabara
Classe 32
Artigos na classe
Termos ns. 527.424 a 527.461, de
12-2-62
Esfinge S. A.. Comércio e Importação
São Paulo
s
•

ESFINGE
'São Paulo-Capitar
Clase 1
Clase 2
Clases 4
Classe 5
Classe 6
Clases 8
Classe 9
Classe 10
Clases 11
Classe 12
Classe 13
Classe 14
Classe 18
Clases 19
Classe 20
Classe 21
Classe 22
Casse 23
Classe 25
Casse 26
Casse 27
Classe 28
Classe 29
Classe 30
Classe 31
C'-sse 32
Classe 34
C'-"se 35
Classe 36
Classe *37
Classe 39
Classe 41
Classe 42
Classe 43
C lasse 46
Classe 4 7
Classe 48
Classe 49
Artigos na clase
Termos ns. 527.462 a 527.471. de
12-2-62
c',uncrcour S.A.. Indústria e Comércio
São Pauta
S

tndus

PERC°11
tria
Brasileira
Classe 1
Classe 4
Classe 8
• C lasse 12
Classe 14
• • Cassa 1.8
CisF'. 34
Classe 36
Csen 49
Classe 50
Artigos na clase

JOPISO,

V-'
' Classe 36
Artigos na clase

p.a cie janeip

• Termo n° 527.473, de 12-2-62

"-

Industria Brasileira
Classe 1
Artigos na clase
Termo n 527.474, de 27-2-62
Esfinge S. A.. Comércio e Importação
São Paulo

SF INGE
S ao Paulo-Capit

Bêba Petiz
Viva Feliz

Classe 37
Artigos na clase

• Nivaldo Gaspar da Silva •-•
São Paulo

.G

Termo. ri° 527.487, de 12-2-62
Bebidas Petiz IndKstria e Comérde
Limitada
Estado da Guanabara

SPENCE
Industria Brasileira

Classe 33
Titulo

E N

Classe 21
Artigos na clase

Termo n° 527.480, de 12-2-62
R. L. Spence
São Paulo

O.B.C.

1

.

-

Classe 33
Titulo
Termo n° 527.475, de 12-2-62
Esfinge S. A.. Comércio e Impoitação
São Paulo
Classe 33
Titulo

Termo n° 527.481, de 12-2-62
Fundição de Ferro Alaleavel Otnega
S. A.
São Paulo

Classe 43
Artigos na dase
-

Termo a" 527 .488, de 12-2-62
Bebidas Petiz 1-r'Ntstsia e Comércio
Limitada
Estado da Guanabara

O M E G' A'
£ndustria Brasileira

Bebidas 1-eilz
Indústria e Cell . rcio Ltdà.

Classe 10
Artigos na cias.:

Nome Comercial

Termo n° 527.482, de 12-2-62
José Monserrat Pou
Espanha

Tei:rrio n° 527.489, de 12 -242
Walter de Oliveira Parana
São Paulo
• 1REI'AM .a

FILARMONICA.

Indus

Termo a" 527.490, de 12-2-62
Padaria [Hem Novo Limitada
Rio Grande do Sul

Térmo o. 527.483, de 12-2-62
• Parquet Paulista S. A.
Estado da Guanabara

001

5/A.
Nome Comercial

SOCIEDADE C OMERCIAL DE
GENEROS ALIMENTICIOS
ALCUME LTDA.

Classe 47
Artigos na alue
Termo n° 527,478. de 12-2-62
Ribamar, Editora e Financeira Ltda.
São Paulo

Nome Comercial

Termo n° 527486. de 12-2-62
Waehington Pessiia Lacerda
Estado dá Guanabar4

Termo n.° 527 .491, de 12-2-62
E. H. Lafuente. Indústria de Perfumes
e Cosméticos
Cearg

•

Classe 48
Artigos na clase
Termo n° 527.492, de 12-2-62
Marcia Rita Publicidade Limitada
Estado da Guanabara

•

Ediffita

HOLLANDEZA

Rcnica

!Industrie,. Brasileira

Financeira
Ltda.

Classe 25
, Artigos na clase
—
Termo a° 527.479, de 12-2-62
Ribamar, Editora e Financeira Ltda,
São Paulo
Classe 32
Artigos na clase

Classe 41
Artigos na clase

TRIANA

itypásrem ggAsizEIRÁ

s'

Beiém tnovo,
Nasileira

Termo n" 527.484, de 12-2-62
Sociedade Comercial de Generos Alimentidos Alcume .,imitada
São Paulo

RED KIN6 011

:Aras11 eira
Classe 6
Artigos na da....

Classe 11
Artigos na clas,e

Termo n° 527.476, de 12-2-62
Comércio e Indústria de Lubrificantes
"Pennsyloil" Limitada
,
São Paulo

1263 •

Termo n° 527.435. de 12-2-62
José Pinto Soares
Estado da Guanabara

'.1"ermo n° 527.477. de 124-62
Ivy Blusas Limitada
Sâo Patío

,:q0earel/Wir:
74.."
sointmt
\p\sT.CIEtrfrFICO
Classe 3
Artigos da classe

Abril di31962

•DIAR10 OFICIAL (Seção III)

Têrça.7feira 3

t .

t

••

-CM

1J.ÉX
Nome Comercial

MÁRCIA RITA
Cases 32
Artigos na clase
Termo n' 527.493, de 12-26-2
Produtos Para Fumantes Filtrem Ltd, .
São Paulo

FUTFSOL
Classe 44
Artigos na das.

- 1264 Têrça-feira 5
• Termo n° 527.496- de 12- 2-62 Byk-Guldea Lomberg, Chernische
Fabrik G.M.B.H.
Alemanha

Trom"

.DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
527.506 a 527:551, de
12-2-62
Indústria Resegue de Óleos Vegetais
S. A.
São Paulo
Temos as,

INDOL

Classe 3
Artigos na clase

Classe 1,
Classe 2
Classe 3
Cla s se 5
Classe 6
Classe 7
Classe 8
Classe 9
Classe 10
Classe II
Classe 12
Classe 13
Classe 14
Classe 15
Classe 16
Classe 17
Classe 18
Classe 19
Classe 20
Classe 21
Classe 22
Classe 22
Classe 23
Classe 21
Classe 25
Classe 26
Classe 27
Classe 28
Classe 29
Classe 30
Classe 31
Classe 32
Classe 34
Classe 35
Classe 36
Classe 37
Classe 38
Classe 39
Classe 40
Classe 42
Classe 43
Classe 44
Classe 45
Classe 47
Classe 45
Classe 49
Classe 50
Artigos na Classe

Termo n° 527.497, de 12-2-62
Ferrostall A. G:
Alemanha,

Classe "1
Artigos na clase
n° 527.498, de 12-2-62
Ferrostall A. G.
Alemanha
Classe 8
Artigos na clase
Termo n° 527.499, de 12-2-6-2
. Fersostall A. G.
Alemanha
Classe 10
Artigos na clase
Termo n° 527.500, de 12-2-62
Ferrostall A. G.
• Alemanha
Classe 11
Artigos na clase
Termo n° 527.501, de 12.2-62
Ferrostall A. G.
Alemanha
Classe, 16
Artigos na eiase
•-•
Termo a° 527.502, de 12-2-62.
Lucio Urubatan Rebello de Abreu, Alfredo Leal Santos, Jaydes Roza Gomes
Estado da Guanabara

Anuári$J
Classe 32
Artigos na ciase

SEM.Classe 32
.Artigos na clase
Termo n° 527.505, de 12 -2 -62
Indústria Rese'gue de evp,...
S. A.

idNrCdt

a

L—.
Classe 41
Artidos na classe

PRE1 j0 DO NÚMERO

#

Classe 3 Artigos na classe

Çss
W.'9• •

\''

Termo n° 527.553. de 12-2-62
Jean' Joseph. , Alexandre Husson
São Paulo

HUVA
IND. BRASILEIRA*
Classe 6
Artigos na classe
Termo n° 527.556, de 12-2-62
Indústria e Comércio Nakata Ltda.
São Paulo

Classe 36
Artigos na classe
Termo n° 527.562, de 12-2-62
Cosméticos Cientificas Limitada
Estado da Guanabara

Madrugada
Classe 48
Artigos na classe
Termo n° 527.563, de 12-2-62
Indústria e Coalesci° de Bebidas
Pernambucana S. A.
São Paulo

•PERNAMBIMMA

Classe 6
Artigos na classe
Termo n° 527.557, de 12-2-62
Indústria • e Comércio Nakata Ltda.
São Paulo
Classe 21
Artigos na classe
Termo n° 527.559, de 12-2-62
Estamparia Monte Bérico Limitada
São Paulo

Classe 42
Artigos na classe
Termo n° 527.564, de 12-2-62
Indústria e Comércio de Bebidas
Pernambucana S. A.
São Paulo
Classe 42
Artigos na classe
Termo n' 527.565, de 12 - 2 -62
lamapapc

Laticinios Comércio ind'i

iria e Representaçes Limitada
Estado d4 Guanabara

Class7
, Artigos na classe

PC.n DIROJO
(íeníval. Donato de 'uma,
NALÂNEA - Paraíba

c,

/

Móvei e. and 's
Termo n° 527.554, de 12-2-62
Genival Donato de Lima
Psraiba

Termo n° -527.560, de 12 - 2 - 62
Elias Lins dc Melo
Estado da Guanabara
4es::fs.•
'',7s0")11

527.552. de 12-2-62
T. J. A. Silva
Estado da Guanabara

lndústrim
Meses: 1 ti 50
Título
-

Termo 5 527.533,, cie 12 ; 2 -62 Laboratório Pelosi S. A. •
São Paulo

Termo

Termo ti" 527.504, de 12-2-62
O Mundo Gráfico e f.ciitôra S. A.
Estado da Guanabara

Abril de 1962

-

Classes: 5

8*— 11 — 21 — 33
Título

lAtvi
Classe 43
Artigos na classe

pE

Termo n° 527.561, de 12-2-62
Centro Espirita Caminheiro da Verdade
12-2-62
Termo n"' 527.566,
Estado da Guanabara
lamapape Laticínios C•ss:Srcio Incrti
tria e Representa-- Limitada
Estado da Gtisnabara
Classs 42
Artigos na classe
Classe 32
Artigos na classt,
Termo ti" 527.567, de 12-2-62
lamapape Laticínios Comescio IndIC!•
tria e Repressntacões Limitada
• 'Estado da Guanabara
Classe 41
DE HOJE :. CR$ 2,Ckf
Artigos na classe

O .Camortheiro

