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SEÇÃO
ANO XX - N." 66

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE
.
INDUSTRIAL

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 1962

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N.° 350.414 - , Luminosos
Phenix .- classe 8 -- de Mamei
Paes dos Santos - Em face 'MO
198.377.
reg
N. 365.225 - Dancei com você
classe 8 - e Columbia do
Brasil S. A. Indústria e Comercio - Em face do rcg. 259.69.3.
N.° 393.085 - Charme classe 48 - de Charme Perfumaria Indústria-. e -Comércio
Ltda. - Em face do reg. 206.204.
• •° 369.769 - Leo - classe 48
- de Laboratório Leo do Brasil
S. A. - Em face do reg.
178.N408.
.° 379.043 - Flor de Minas classe 42 - de Plinio Guilherme
da Silva - Em face cio reg.
222.677.
N.o 378.642 Tonbras classe 8 - de . Tonbras S. A.
Indústria e Comércio de Apara-lhos - Eletrônicos - Em face do
reg. 231.901 - Republicaod.
• N.° 363.502 - Café Ouro Fine
- classe 41 - de Asscf Jorge
Assef - Em faça do reg. 230.677.

N.o 360.209 - Vamp - Classe ranço S. A.) • - De acôrdo com o
48 - De Bozzano S. A. Comercial, art. 117 n.o 1 do código.
N.° 350.018 - Ao Rodeio de RiIndustrial e Importadora.
beirão
Préto - De A. O P.. Mei368.183
Kasymilon
N.o
Dia 30 de março de 1962
Classe 23 - De Aso.hi Kasei Kogyo refles - De acórcio cora o art. 117
n.° 1 do código.
NOTIFICAÇÃO
Nobushiki Kaisha.
N.o 359.721 - Hotel Rio Bonito
Classe 50
Uma vez decorrido o prazo de -N» 368.507 -- Ideal
- De Lino Lema Souto - De acorrecurso previsto pelo artigo 14 da - De Ideal Construção a Adminis,
do com oart. n.o 117 número 1 do
Lei numero 4.048 de 29-12-61 e traçãó Ltda.,
código.
.Lima
Classe
41
N.°
369.330
mais dez dias--=a-para eventuais
N." 359.872 - . Pabificadora
juntadas cie recursos, e do mesmo - De Ferreira Jorge &
N.o 371.571,- Santa Veridiana Pompéia Chie Ltda. - De acordo
não se tendo valido nenhum ino art. 117 n» 1 do código.teressado, ficam notificados os re- -- Classe 19 = De Sociedade •Agri- com
N.0
360.084 - Casa de Carnes
miá
Santa
Veridiana
Limitada.
querentes abaixo mencionados ,a
N.o 371.801 -- Alvorada- - Clas- Brasil - De Casa de Carnes 13racomparecer a este Departamento
42 - De L. Dyniewiez & Cia. sil Ltda. - De acórdo com o art.
a fim, de efetuarem o pagamento se
117 n.o 1 do código.
da taxa final concernentes à ex- Ltda..
. N.o' 360.316 - Eletrônica Ria
N.°
371.967
Desce
na
Rampa
pedição doa reapectivos certifica- -- Classe 42 - De Pedro Mello &. Branco - De Eletrônica. Rio Brandos dentro do prazo de sessenta Cia. •
co Indústria a Comércio de Rádio
••
dias - na forma • do parágrafo
Classe e Televisão Ltda. - De actirdo
único do artigo 134 'do Código da 8 N.o 373.443 - Ogival
com o art. 117 n. o 1 do código.
De Ogival S. A.
Propriedade Industrial.
NP 379.022 - Casa Rocambole
NP 378.624 - Richter - Classe
FORAM REGISTRADOS OS SE- 3 - De Ormonoterapla do Brasil
Jayme Rodo - De acordo -com
Diversos
GUINTES PEDIDOS DE MARCAS
o art. 117 n.o 1 do vódigo. •
A. •
• N."579.096
Sedai
Classe
N.°
379.617
N.° 278.098 - -- Solco Bale S. A.
N.° 142.231 a-liclios - Classe
Casa Braaileira.
Aguarde-se.
- De Fabrique D'Horlogerie-He- 41 - De Sociedade Distribuidora de Lonas -De Casa Brasileira de
de Alimentos Industrializados Soa Lonas. Ltda.
lios S. A.
N.° 341.576
De aeórclo com o
Metalúrgica
dai
Ltda.
art. 117 n.o 1 do código.
N.o '201.694 - Banbleinatica Atlanta Ltda. - Aguarde-se.
N.o 379.176 - Zalla Lorcazo - - N.° 382.263 - Biarritz - d,
Classe 23 -- De Companhia União
N. 315.832 - • São .Paulo AlClasse 1 - De Guerino Zalla.
Cherian .& Filho Ltda. De pargatas S. A. - Aguardese.
Manufatura de Tecidos.
N.o
382.237
Propan
Classe
N.o 239.181 -- Rainha das Neacardo' com o art. 117 n. 0 1 dg
N.° 348.760 - Indústrias Me-7-- De Dr. Edgard ,de Proença código, excluindose o genera
ge talúrgicas Liebatt S. A. vos - Classe 41 - De Florcntinus a
foca.
Hennemann.
comércio relativo a classe 42
Aguardem-se.
N» 316.282 - Super - Classe - N.0332.259 -. Iter , -- -Classe 6 FOrallt
N.o 348.702 - Indústrias MeDe
lter
Instalações
Técnicas
e
i/Wefer:doS
os
segujwes
50 - De Super Cia. Industrial de Representações S. A.
talúrgicas Liebau S. A. pedidos
de
marcas
•
rintas e Vernizes e Resinas.
Aguardem-se.
N." 324.223 - Pavão -- Classe FORAM :REGISTRADOS 0S - SEN.o 350.221 - Adelino Candidu
N» 2a1.399 - Tevelandia . 48 - De Bigio QUIMICa• Ltda.
GUINTES PEDIDOS DE NOME classe 3 - de Tevelandia Co- Baptista. - Agvarde--se.
N." 349.331 - Copas - Cias
•
COMERCIAL
." 350.737 - NÉlorindo José
mercio e Indústria Ltad. Em
45 - De Companhia Paulista de
Canforto - Aguardem-se.
lace
dos
iegs.
229.021
231.
0a7
N»
350.997
Indústrias
Reuni. Adubos.
NP 359.227 - Engarrafadra
231.028.
Jaragna S. A. - De IndúsN.o 349.939 -- Cise das
trias Reunidas Jaraguá S. A. T - N."' 291.813 - -Supertex. - de Bebidas Ltda. - Aguarde-se.
N.o 359.624 - 1.3emorelra Má16 -De:Metalúrgica Oriente Linu--IDeacordmtig109 classe 10 - de Safir S. A. in- quinas S. A. - Aguade-se. mitada.
: dústria e Comércio Ein face
alar° a de código.
Ni" 330.151 Piada - Classa
N.° 359.625 - Bemoreira Maco reg. 169.045. •
N." 373.7a3 - Liquid
30- De Companhia Prada Más.- Indústrias S. A. - De Liquid CarAguarde-se.
N09: 329.647 -- IIidrome; taloa quinas S.
J
tria e Comercia.
NP 359.897 - Goyana S. A.
• aonie Indnstrias S. A. - De adir- - classe 42 -- de Antona) Alves
N» 357.5a5 -- Brejeiro ,-. Classe
Brasileiras de Late2 do código. cie Lima - Em face eia reg. yIndústrias
41 - Da Arroz Brejeiro S. A. Co- , do com o ara 109
aa Plásticas - Aguarde-se.
252.092..
al»
a74.710
.-Companhia
Namércio e Indústria.
• cional do Comércio de Café ,N.o 332,041 -- Cila .- e.aase j NP 360.237 - A . R. G raeser
Cia.
Aguarde-se.
N» 359.373 - Cloya na Plas!ixam •
Nacional de Comércio de Ca- •36 ---- de Modas C i 'ax Ltda. Estruturais -- Classe 40 j N.° 300.238 • - Amorico Ferte - De acordo com o art. 109
Em' face cio reg. 25a aça.
Mendes - 'Aguarde-se.
Goyana S. A. Indústrias Brasilei- lacro 1 do , -Caia o
'
.0 .350.009 - I eiequenaran -- j . i-eira 368.26ras de Matcriaa plásticas.
Indústria Musical
N» 344..612 - Editora Imprensa casse 41 - de .Ce,:e i
Peri- Rod Lida - Aguarde
p
ulicial
Ltda.
De
Editei-a
Imquernirim
;.Ltda.
-De ac,"nc:0
DIVERSOS
arde*Labora.tórie
prens•:, . Po/lei:11 Ltda. -- De acõr- com 0 . , art .... 95 11.0 5 do códiao ' N." 398.83-1;"Frina éêu tbc'o
Ltda.
N." 367.370 - Elejo 4e souaa ;
109 n.0 .3 . do código.
N.° •350.079
coin
classe l'Aguarde-se'.'
•
Chava-atomo - Classe - Para
340.313 - Hotel Universal 42
de Francisco 1"e..-reira Roan
N.° 373.420
'e t'
Vamp
- De hotel Universal (São Lou- - Em face do reg. Ia3,72d:
lente Limitada - A
P --11.1, 4redzli
etn.-V"
aea..
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
INTERFERÉNCIA

*adi

- As Repartições- Públicas
deverão remeter o expediente
destinado á publicaçãe nos
jornais, .diáriamente, até às
15 horas;, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até
11,30 horas..
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após á saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais 'deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaIáras poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um: ano.
- As assinaturas vencidas
poderão,-".ser suspensas sem
aviso Pré!). io.
Para fadlitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
N.° 373.479 - Indústrias
tildas Irmãos Spina S. A. --Aguarde-se.
•.o • 379.341 - Sociedade Administradora. Agricola e. Comercial São Francisco S. A. -SAGRISA.
-.
Exigências
N.° 211.000 - Xyriakos 'Saar]
& Cia. - Cumpra a 'exigência.
N.o 343.510 -• Cia. Brasileira
de Leite e Café Solúvel Lei Caf
- Cumpra a exigência.
N.o 350.748 - Dance S. A.
Investimentos Crédito e Financiamento - Cumpra a exigênCia.
NP 350.749 - Dance S. A.
Investimentos Crédito e Financiamento - 'Cumpra a exigência.
N.o 352.612 - Camisaria Estrela do Sul Ltda. - Cumpra
a exigência.
N.o 360.010 . - Loide ImobiliáCumpra a exigênria Ltda.
• !a•
„•
Cia. ROtográN.o 379.433
fica • Corbrasil - Cumpra a. exi-.
.
gêncla.
N.Or;372.433 - Cia... RotografIca, Corbrasil - •Cumpra a,
cmgancia.
•
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR-GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE Do seavIço DE PlJELICAÇÕES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO

MURILO FERREIRA ALVES

MAURO MONTEIRO

DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO Ne'

•

Eaçao da pubiloldada do •xpedianto do Dapartamanto
Nacional do Propriodado Industriai do Ministério
dn IndlSatrta Comércio
In:grEESO

nas ioicinas áo Deportai-unto do !a-:prensa Nacic.nal

•

ASSINA ''URAS
fEPABTÍÇES r. PARTICULARES

fornecerão aos assiram/as que
FUNCIONÁMOS

Capital e Interior:
Capital e Interior:
Semestre . . . Cr$
600,00 Semeilre . . . Cr$
430,00
Ano . . . . . . Cr$ 1.200,00 Ano
Cr.
900.00
Exterior:
Exterior:
Ano
C•$ 1.300,00 Ano
Cr. 1.000,00
•

parte superier do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o 'ano em
que findará.
A fim de evitar solução -de

Companhia Bandeirantes de
Automovels Cobauto - 'Recorrendo do despacho que indeferiu
o registro do tèrmo 354.667 marca Cobauto.
indústria Estearica Santa Therezinha - Recorrendo do despacho que indeferiu o registro
marca
od têrrno 355.899

Panquimica
A. - Recornado do despacho que indefsrm
o registro do tèrmo^ 353.947 „marca Lajoict's.
Confecções e Modas Janet
•Ltda. - Recorrendo do despacho que indeferiu o registro do
tèrmo 359.811 - marca Janet.
Ea:EPEDIENTE DA SEÇÃO DE
EXAME FORMAL Dia 29 de março de 1962
EXIGCNCIAS
N.o 387.319 - 387.320 - 387:321
-- 387.322 - -387.324 - Modernplast Ltda. - Cumpra a exigência:
• NP 389.149 - Safar & Cia. Limitada - Cumpra a exigência.
38r.'980 - Laboratórios Ostam S.
Cumpra a exigência.
N.° 397.7'79
. Indústria Textil
Brasileira. Ltda.
Cumpra a exigência. •
N.° 397.318
Eugen Lernberger
-2- Cumpra a• exigência.
Recursos
•
397.819 - S. -A. Fábrica
Companhia Industrial TaUbalé Leite & Alves Industrial de Fu- Recorrendo do despacho que mos - Cumpra a exigência deferiu 'o ,- registro do térnio Prossiga-se com os novas exeni343.991 - marca Canarinho
piares, retificando-se
quanto aos
"
de Malharia Canarinho Ltda.
artigos eu omeda marca.
Sianel Sociedade Nae'ional de
'J.o 397.322 - Me.rcado Moder,:
.no.S.
-• Cumpra ,a exigência.
Estacas e Fundações Ltda.
in-- l Jodlro S. A. InRecorrendo do despglió
deferiu o registro 'do térmo' dústria •e 'Comércio - Cumpra ,' a
exigência.
351.480 - marca Sianel.

- As Repartições Públicat,
cingir-se-ão ás assinatura'.i.
anuais 'renovadas até 28
fevereiro de cada ano e írg,'s
iniciadas, em qualquer 'época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a re:tu essa de valores acompanlia7'
dos de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitam os
usem os interessados .prefè:.
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às •edi•
ções dos' órgãos oficiais só se

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

os solicitarem no :alo da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar,
esta condição no ato da assinatura..
- O custo de cada exemplai.,
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acres4
do de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido;

N.o 397.835 Jodiro S. A. In- tração Ltda. - Cumprp, as duas
dústria e Comércio - Apresente exigências.
procuração - Prossiga-Se com :ex- 1 NP 397.949 - Indústria Gráfica
clusão de fõlhas de:rcOrtiça para, ,13iscar.Ltda. - . Cumpra a eXigêri:isolamentos. (classe 16 .:'28). :•••
eia.
N.9 397.830 -.Jodiro S• A:-In- os N» 197.951 - Agência Nacional
dústria e Comércio.»- Caimrira as .,t/g Despachos Especializados Anduas exigências.
des Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 397. -837 •• Jodiro S: A'. In-.' .. N.os 397.952 - 397.953 - Agêndústria e Comércio - Cumpra
cia • Nacional de Despachos Espeexigência.
•eializados Andes Ltda. - Cumpra
N.os - 397.350 J2as duas exigências.
.397.852 - Mazia Albanesi'bidr- N.o ^ 397.957 - Indústria e Cogetti & Cia. Ltda. - Cumpra a mércio Brasília de Transformadoexigência.
res Ltda. -Cumpra a exigência.
N.° 397.876 - Swingline Inc.
N. 397.958 - Fundirão Sima:r
- Cumpra a exigência.
Ltda.
--• Cumpra a exigência.
.
.
NP 397.887 - Intercontinental
N.os 397.959 -- 397.960 - Bar.
Motéis Corporation - Cumpra a e Café Lusomar Ltda. - Cumpra
exigência.
t
a exigência.
.
N.° 397.905 - Laboratório auiN.9
397.961
Empório
Monudotti .& Cia. - Cumpra às duas
mento Ltda.., Cumpra a exigên:,exigências.
= Prossiga-se considerando-3Q
N.o 397.903 - Bar e Lanches acia
expressão colarau marca de ter,n
Titan Ltda. - Cumpra a exigên- cairo
por tempêro à base de pi
cia.
1-mentãourc.
NP 397.011
I. R. Benoliel Engenharia. Ltda. - Cumpra a exi- •:• N.O 397..963 - Bar e Café Barãó
de Jaguará Ltda. - Cumpra h
gência.
•
.
NPs • .397. 913 - 397914.- ,exigência.
, • ..,J ,
397• 966 - Azulbrás Azuleloa
Tecidos Ouro Verde S. A. - Cum- . N P...
Brasileiros Ltda. - Cumpra a ext.'.
pra'a çxigência.
'N.o 397:915 - Renato Mendonça géncia..'w I
Chita - Cumpra a exigência,
N.o 397.966 - Instituto de BeN.° 307.922 - Importadora Am- leza Encanto Ltda. - Cumpra à
broz Ltda. - Cumpra* exigên- exigência.
cia.
t
.
• .N.° 397.970 - Instituto de 13Q;
• N.o 397.931 - Maria da Concei- leza Cisne Ltda. - Cumpra as
ção Pereira Marques - cumpra a duas exigências.
exigência. •
'N.° 397:977 --'Durval 13orges de
NP 397.946 - Gilberto dos San- Oliveira Cumpra as duas exitos - Cumpra aiexigêncla..
gências'.- NP 397.917 - Emprèsa Estréia
N.o 397.978 - Durval Borges de
Azul Diversões Ltda. - •Cumpra Oliveira - Cumpra a exigência.
a"exigência.
N.° 397.980 - DOMA Berges de
_N.o 397.943 - Organização II. Oliveira - Cumpra as duas ext.
S. de Representações e Adiniiiiis- céncias.

Quinta-feira 5
N.° 398.709
EditOra 111Ca. Limitada - Cumpra a exigência.
N.° 398.110 - Imobiliária Marialva Ltda. - Cumpra a exigência.
NP 398.113 - Robert Bosch
G1VLB/I - Cumpra a exigência.
N. o 390.114 . - Carl Hahn K. G.
- Cumpra a exigência.
N.° 393.115 - Acrópole Comércio e Indústria de Café Ltda. Cumpza a exigência.
N.o 398.120 - Corporação Técnica cie Vendas Coteve Ltda. Cumpra a exigência.
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N.° 398.224 - José Antônio Rangel - Cumpra a exigência.
N.° 398.234 - Vaiam Alves da
Silva - Cumpra a exigência.
N.° 398.236 - Adarnastor Lima
- Cumpr a a exigência.
N. 0 398.243 - Interlivros Imputação e' Consórcio de Livros Ltda. -Cumpra as aduas exigências.
N.° 398.250 - 398.248 398.247 - Ind uso ria Farmacêutica
Quinapar Ltda. - Cumpram as duas
exigências.
N.° 398.254 - Hako Hans Koch
te Saha - Cumpra a exigência.
N.° 398.255 - Cileno Vilela do
Castro - Cumpra a exigência.
N.° 398.256 - Rádio Eldorado
S.A. - Cumpna a_exigência.
Oraria Criscuolo
N.° 398.257
Pappalardo -- Cumpra a exigência.
N. o 398.260 - Associação Beneficente Científico Cultural Antônio LeCumpra as duas exigências.
cario
N.° 398.262 - Balaste Indústria o
Comércio Decorações Ltda. - Cumpra es duas exigências:
N.° 398.264 - Indústria Mecânica Semog Ltda. - Cumpra a exigènda.
N.° . 398.265 - Vaveca Ltda. --Cumpra as, duas exigências.
N.° 395.267 - 398.268
393.269 - 398.270 - Chiksarn
Cumpra a exigência.
Cornpany
N.° 398.277 - S. Pires de Souza
Cumpna a exigência.

ao prossiga-se também LM classe 33,
alfaiataria e cou gidere-se com dizeres
os cartazes em geral reivindicados.
N.° 397.938 - J. M. Fonseca Prossiga-se com exclusão de bolsas,
platinas e suadores para vestidos clahsificação pelo, matéria prima.
N.° 397.956 - Vipei Indústria,
Comércio, Importação e Exportação
Ltda. - Prossiga-se com exclusão doa
artigos grifados -- Classe U.
• N.° 397.962 - Megson Ltdu. indústria e Comércio de Aparelhos Elétricos - Prossiga-se considerando
substituindas as expressões ' partes componentes eb geral por acessórios.
N.° 398.107 - Estamparia e Mecânica Império Ltda. - Prossiga-se
também nas classes 8 - 11 - 21
33 e 39.
N.° 398.117 - 11dIercarnet Mercado Metalúrgico Ltda. - Prossiga-se
considerando torquesa como tanques e
excluam-se níveis classe 8.N . b 398.118 - Sparkler Indústria
e Comércio de Filtros Ltda. - Prossiga-se apenas para os-filtros incluídos_
na classe:
, N.° 393.123 - Indústria e Comercio de Aparelhos Eletrônicos Amikson
Ltda. - Prossiga-se com exclusão de
máquinas de lavar roupa classe 6.
N. 0 398.158 - Izahias Rasv _Prossiga se considerando bacelas como
cabelos.
N. 0 398.163 - Novíssima Publicidade Ltda. - Prossiga-se'com axclusão de publicidade em geral classe 33.
N.° 398.207 - Projet Engenharia
Industrial Ltda. - Prossiga-se na
' classe 25, retificando-se u testais do
depósito e publicação.
N.° 398.245 - Januário Fuoco -Prossiga-se coas exclusão de inata bor.""
rão classe 17.
N.° 398.281 - Comercial Autopalis S.A. - Prossiga-se com exclusão
de embreagens classe 6 e grades clasa
se 11.

N.° 398.121 - Pentagono impresso da Unidade Administrativa Ltda.
- Cumpra A exigência.
N.° 398.124 - Indástria e Comercio de Aparelhos Eletrônicos Amikson
Ltda.
Cumpra a exigência. •
N.° 393.126 -- Visão Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Cumpres
as duas exigências.
N.° 393.127
393.128---- Visão
Esap reendimentos imobiliários Ltda.
- Cum p ra a exiaência,
N. o 398.131 - Couto ta Siqueiia
Ltda. - Cumpra a exigência.
Dr.° 398.134 - Associação de Viajantes Comerciais Primeiro do Outubro
- Cumpra a exiaência.
N.° 398.135 - 395.136
a 98.137 -- Dental Tenak Ltda. -Cumpra a exigência.
N.° 398.139 - Panificadora Líder
dr) Carrão Ltda. - Cum p ra a exi g ência.
.DIVERSOS
N.° 398.140 - Casa Ni p on Ltda.
N. o 391.574 - Gráfica Leone Lago
- Cumpra a exigência.
N.° 398.141 - Tecidos Gere Ltda. Ltda. ,Prossiga-se excluindo cartas.
N. o 397.817 }lavasses Zavem
- Cumpra as duas exigências.
N.° 398.142 - Lanches Tradição Exalo - Prossiga-se com exclusão de
de Portugal Ltda. :7- Cump ra as duas máquinas de cortar e moer carne e legumes .--s Classe h,
exigências.
N. o 398:143 - Joel Farreira -dos 1r, .N 397.823 --a Mercado Moderno
S. A Prossiga -se com ' exclusão de
Santos - Cumpra a exigência.
N.° 393.145
Orientadora Cano cortinas aa-aat Classe 34a- enfeites de
tábil Fator S.A. - Cumpra a axiais-s- franja, do lã para- chatas 1- Cle'sse 24.
N.° 397.824 - Mercado Moderno
aia.
;
•
S.A. - Prossiga-se com exclusão de
N.° 398.14a
S.P./.N.I. Sacies suadeiras para vestidos classificação
ciado do Promoção de Inventos e Na„
Matéria prima',
' geiclos Ltda. - Cumpra a exiaencia, peia'
N.° 397.839 - Eletro Indústria
uigo, as duas exigências.
Walita S.A.. - Prossiga-se com exN.° 398.149 - Expresso sao• jor- clusão de engrenagens para eixo de
g e L tda - Cumpra a exigência.n
comando das válvulas e vara eixo da
N.° 393.159 - Curtume Francouro manivelas - Classe 6_
Leia. - Cumpra as duas exigências.
N.° 397.841 - Metro Indstria
N.° 398.160 - Atice Ltda. • Gano Walita S.A. - Prossiga-se com exasbilidade a Assuntos Fiscais - Cum- cisão de- normo g ralos e teeniarafos pra a exigência.
Classe 17.
•.
N.° 398.165 - Isabel da Costa --397.842 - Eletro Indústria
N.°
Campra a exigência.
Walita S.A. - Prossiga-se com exN.° 398.166 -- Si.hio Torres -- clusão de pontas de borracha para
:•tunpra a exigência.
bengalas classe 30 e considerando as
N.° 393.167 - João Vidigal Gul- esteiras como descansa'pratos e os es' 'taar4ess - Cumpra a exigência.
trados reivindicados não do tipo de
• N.° 398.169 - João Vidigal
tapetes - Prossiga-se s'exclinudo amormarãea -- Cumpra e exigência.
tecedores, buchas. listas de borracha
1.--1 N.° 398.173 - Estanislau KairIet
para janebs e para portas a lençóis
Cumpra a exigência í - n
do borracha o considerando as esteiras
N.° 398.175
Romeu Cartfie'
como descanso pratos a os estrados
Litna- Cumpra as duasVg.stigãCias; reivindicados não do tipeNe tapetes,
. ' N.° 398.193 - Britânia' EdificadoN,° 397.862
397.362 Cellazatto • Da, j r Industrial Ltda . - Cumpra • a exi- 'inenici Ltda. -. Prossiga-se coniida.
ra-acia.
rendo . inte¡raraes as - partes reivindl.
N.° 398.202 - Moinhos Cruzeiro cados
ea Sul S.A. - Cumpra a exigência.
, N.° 397.885 - Eternit do Brasil
N.° 398.209 - Thiago Pedro R i: Cimento Amianto S.A. - Prossiga-se
1.ziro • - Cumpra a exigência..
•
com exclusão das expressões ou de ouN.° 393.212 - ecanjca de Pre- trote materiais constante da reivindicacisão Apls Ltda. - Cumpriu t exigêni. ção dos statigos.
cia.
aaa-atif0 ' I; 397.920 - Agrícola Indústria
N.° 398.219 - C ri stésvão a ta0f),a São P.aulciade stPeças Agrícolas Ltda.
. Lisboa - 'Cumpra • • exiOria.e.,
-"aí Pabaaiga ie 'com azeitas:to da nalN.° 398.220 -- 398.222,,
•Çrt .• , qtainat de ordenar:
-1.6viich Colombo _Lisboa --- i-Sumpra Á
N.° 397.937 -- Edmundo 17 irsrt • exigência.
F.eca face do ;Onero dealitegódo declara.
,jje,;;
aatattat
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em vista a petição de lis, 13 aguardes
se a solução do pedido de caducidade do registro 138.8.19.
N.° 397.720 N. Napoleão Arco.
verde - Fica sem efeito a exigência
- Apresente clichê - publicado no
D.O. de 1-3-62, tendo em vista já
haver sido publicada o clichê em 7
de março de 1961.
0.1.0

Divisão Jurídica
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Rio, 30 de março de 1962
TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
• DE NOME DE TITULAR DE
PROCESSOS

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO
Dia, 29 de março de 1952
s
EXIGÊNCIAS
N.° 387.018:- Bel Masque Prodta
de /3eleza Ltda. Apresente enche.
N.° 388.738 - Fortanks Brasileira S.A. Indústrias Metalo Químicas
- Apresente clichê,
N.° 402.340 - Bigren Comércio e
Representações Ltda. - Apresente
clichê.
N.° 399.919 - Transfesit Transportes Pesados Ltda. - Apresente
clichê.
N.° 384.239 - Copacabana Imóveis Ltda. - Cumpra a exigência,
N.° 395.988 - Indústria Metalúrgica e Plásticos São Pedrog..tds. -Cumpra a exigência.
N.° 396.536 - Coo perativa Central de Laticínios do, Estado de São
CumPraa exigenda.
Paula
N.° 396.538 - Cooperativa., Centrai ' de Laticínios do Estado de São
Pauta - Cumpra as duas eaigencias.
N.° 403.477 o- Peixarias Ubatubense Ltda. - Apresente clichê,.
N. o 403.620 - Laboratória Far
inaceutleo Oliveira -Jónica- Ltda:., aa.
'Apresente clichê. '
' N.° 403.641 - WH° Vieira
nulo . Lida! -- - APresente cliché.
tos

l'.Y;0 I

e;. ÇgYER§Ps

Notificações
São convidados os requerentes_abai•xo mencionados a comparecer a éste
Departamento, a fim de efetuarem o

pagamento da taxa de transferência e
de alie-apto de nome dos titulares dos
Mencionados processos.
Café Amazonas Ltda. - pede para
ser anotada na marca Café Ama:onas
numero 46.784 - a alteração do nome/
da titular.- Anote-se a alteração de

nome.
Frigoríficos .Nacionais Sul Brasileiras Leda.
pede pára ser anotada sio
titulo Frigorifico Nacionais Sul
Brasileiros número 50.102 - a alteração do nome da titular - Anote-se a
alteração de nome.
Drogaria Triângulo Mineiro S. A.
- transferência para seu nome da marca: Ephelidina Cimzeiro - número ....
64.474 - Anote-se a transferência.
Evans Medical Limited - transfe-

rência para seu nome das marcas Col.
ron - número 77.891.
mimara 131.793.
liepovite
Potogei - número 184.910 - Ano-

tem-se as transferências.
Ferragens ia Cloro S. A. - transferência para seu nome da marca FR.
RI-CLA número 79.171 - Anotes:: a transferência. Moinhos Unidos Bril - Mate S. A.
- transferência para seu nome dai
marcas - Lacerda - número 95.156
Luciano - número 95:157 - Anotem-se as tran.sferênclas.
Degremont Rein S. A. Engenha:ia.
Saneamento e Tratamento de Água
transferência. para seu nome das asara

<as:
WAR
WAR
WAR
WAR
REIN
REIN
WAR

- número 110.009.
- número 110.010.
- número 229.474.
,- número 227.475.
número 228.033.
- Munero 228.039.
- número 228.780:

WAR - número 229.094,
s.
WAR J-- número 230.072. ' 1
WAR -- número 338.515 -- térn,o:
Afastem-se as 'transferenciaxa
' Eduardo de- Oliveira - Erratiael
EltriC0 de Oliveirí - Dali
Viecira

va Oliveira Kastrupp - 111,n1a Isabel
de Oliveira do Ansaial
Diva
da Oliveira Vital Melo ,-' Dinals de Oliveira Fontes - transfereacis. para
seu nome cio . titulo Theatro Repúblieet
número 121.919 - Anote-se a trans.

(ciência.

Cia. Ernesto ,dc. . Carvalho Indús'riet.
e Comércio Ercar, - pede para çoe I
C..0..)tada no titulo
Papelaria Cao

valho minero 125,761 a alteraçtto
titular'

dá

altera-

.r,ão'
i,r:14; i0b.r94[ Q--i,i5:3ftkkiati, e áli- I,
'CL'
.
Taçakia:,-claspa'élio de* .4 '.. 1 (ff ortsççrto,,s(*
lndustria
de Al14,
flalcilVdo Sr.- Dirató?' "Geral 'oe'tâdcr mo ntaç ..*;o ` S. A.
pede para s.ze ano4

,

leãO Ltda.

•

A

I
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jacintho Faria Ei Cia. Ltda. (pede
Casa Victoria Pneus e Acessrnios
número nome da titular - Anote-sei a altada nas marcas Cacique
teração de nome.S.A. (pede para ser anotada no - . ti- paiaer Anotada na marca Summer.
•
132.760. Banco NU° Mundo S.A. -Moliair • n.°. 1904770 a al...eração
turá Casa Victoria a alteração de 110..
15 número 146.116 - Biseoto:,
Anote-se.
Me) .
-Anote-se a Aliteração de nomë. de nome) .
Sereia -. número 172:853 as altera• "de 'para ser anotada no titulo.
.Emprêsa Indust::al GeU0 Mosscrá
Idelfonso Caminha dos Santos
Li". a:s do nenne' . da titular - AnOtem.se . • Elificio Guadalume número ...
232.521 a alteração do nome da (transferência para o' seu nome da S.A. (pede para ser anotada -no ti-.
as alterações' de nome:
Felipelli 3. A. - titular - Anote-se a alteração do marca Eugynea n.° 124.186). - Ano- tulo limprêsa Industriai Cesso Mosnome. -• • " •
.
soró n.° 193.757 -- Gesso . Duorib núte-se a transferência. •
pede para ser anotada na .marca
•João Bruno Leonardo - transa altera- feréncia para seu nome da. marca - The Coca Cola Co (transferência mero 212.047 , as alteraçõas de nome)'.
-- número 134.063
para o seu nome da marca Minute - Anotem-se as alterasõe.:.
An6te•se â
'ção do nome. da titular
Ly-San - número 234.572 - Maid n.° 141.759)".Anote-se a
,
••
ocolates Dizioli S.A.' (pede para.
Ch
alteração ,de, nome:"
• Anote-se a transferência.
-•
ser anotada nas marcas Faa Cine Rá- •
• Supersoin Disens Virgens e Eu paRothman - of Paul Mal Export transferência.
Compagnie Française Des.- Mat1eres dio n.° 199.633 Sandutche dc Cito-pipiles dc Som Ltda. pede para ser Limted - pede para ser anotada
anotada na 'marca Supersom-S número na marca - Consulate - . núme- Colorantes (pede para ser anotada na colete Dizioli a.° 239.549 - Fuzarca
as alterações de
141.212 - Supersem-S número tCrtno ro 235.655 -a- a transferência_ e a -marca Novacryl a.° 113.406 a alte- termo 332.419
ração de: nome) ...-- Anote-se a afta- nome). - Anotem.se.
•
367.612 - as alterações do nome eld' alteração de nome:
.
_
titular Anotem-se as alteraçi':.-e.s k!e
E. Wolff (transferência para o
Cafés Unidos . mio Paraná S.A.
Calçados -Gato Preto Ltda.. . (trans- (transferência para o 5211 aanic da marsei: nome do titulo Juca Pato n.°
nome.
fcréacia - para o seu nome da marca ca Café Damasco n.° 221.448).• .
Dorr °tiver .1 ncorporated.-- pede 239.301) - Anote-se.
Borbonite S.A. Indústria, da Cato Preto ,a.° 144.310) . Anote.se Anote-s.,
- para ser anotada :na marca DORI:
número . 142.052 a alteração do nrinc Borracha (pede para , ser anotada a transferência.
Fábrica de E uvas Belua , Ltda..
nas - marcas Evo.. n.° 240.149 Ferrari Ei . Ferraz" Ltda. . (transferên- (transferência para .o -sau . nom.e.• do tida tiular -:--- Anote-sc . a alteração de
Eva tõrinq 231.801 as alteraçõe
s. cia para 'o seir nome da marca Ivorau
tulo ()Fábrica de Lu v as I3elua naMero
Máquinas Motores S. A. de nome) Anotem-se as .. atte- n.:° - 147.714) . Anote-se» a . transfe- 230.551) . Ano•:e. se' a transferêniloos
raçees.
rência.
de
transferência para seu nome
cia.
-- Helene - Curtis Industries Inc.'
.Indústria e Comércio
S.A..
número I42.94N ..(transfcrência' para o' seu nome
In:,ren: Mac-lu:motor
Indústria e Cianérz!o Figueiredo S.(transferência para o seu nome da A. (transferência para e seu nome da
Anotc-se a transferência:
-da marca- Shangai n.O . 121,728)
Matem
n.°
147:700)
-AnoMarca
.
pede para .sei. Anote-se,
.
AnoA. 'de Luze' 'c; '1:Ws
rnatta Triunfo n.° 237.535) .
.
te-se a - transferência. :anotada na marca: A. ck : Luze - 6' n.5 - Fábrica ile •
•
•
te-se a transferência. •
Linhas
Seita
S..
A.'
Indústria e Comércio Farid . Soublita
- número 143.540 . a • alteraçjo do (transferência • para-- o seu nome
Metro Coldwyn Nlayer I n c (pede.
nome da titular -; Anote-se 'a altera- das Marcas Iludson n.° 165.628 -.-- Ltda. (pede para ser anotada nas para ser anotada nas marcag TOEI
ção- de nome.
Toledo n.° 204.653) - Anotem-se marcas N S do Rosário a.° 157 ..296 - Jerry n.° 246.878 - Tom Em Jerry núLuar n.° 159.460 - São -Roque » mi- mero 251.480 as alterações de .nome)..
.14'tab1issenients Clin Byin S. A.
as transferências:.
pede para ser , anotada na . nrarca: PaLaboratório Farmaquion Ltda. mero 161.635 , - - Nortista n.° 165.159 -- Anotem-se as attençõea.
Sertaneja 0. 0 165.490 - ^ Divino
?l número 155. - a alteração do (transferência para o seu nome da
Pedro Cabral '(transfe:ênci 1 para o,
nome da . titalar - Anote-se . a altera- marca Pioeida • n. o 181.516) - n..°• 220.139 São judas Tadeu - nú- seu nome da marca Interiores número
D
iatnante
têrmo
,
mero
230:395
•
V
Anote-se a transferência. •
ção de nome.
249.071) . Anote- a transfer:m.Pharmaceutiesis . Limite('
Beçehisin
• Meraazin -Scgadaes" Roupas e Co 203.123 - Divino tênao , 214.734 as cia.
Anotem-se as
•- transferência para seu nonke - das mércio Ltda. (pede para» ser ano- alterações de nome) .
Cid Carlos Xaviee de Aticirnde
•
-ta nas marcas Segadaes núme- alterações.
• 7riarÇaS: •
:tram.ferência para o' S , t/ nome das
.Atlatite
S.A.
Balas
e
-:Caramelos
ro- 204.107 - Segadaes n.° 204.108
número .59.885.-•
SCOtt
marcas. Lambert a.° 253.514 -- Negrita
' Scott's Familsion - número :147.524. - Sag- aderes n. o 204.109 --`maga- (arde para ser anotada .nas marans n.° 258.-515) . -.Anoi:em-se.
núUnguento de - Scott, - número ... zin Segadães n.° 204.110 - . (Ano- A Atlanta a.. 155.115 -Lavanderia Glória S.A. (tranS182:684 . 171.268 --'-Anotem-se ai transfer6M- - tem-se as alterações de nome). - mero 182.C83 - Catita
ferincia para o seu nome da mar'Elli
núRitual
Atiante
a.°
222.764
Novaquhnica Laboratórios S. A.
cias.
ca Toalheiro Automático AmeriRimai ..'.itiat'fe."
Indústrias de Esein r as Alfa, S.A. (transferência para o seu nome der mero .212.201
cano.
térino 248.730) . Anole-se
'as
.
. alterações '•.de
- transferência _para • seu nome marca Kolpofilo Kelpofilo número mero 224. '01R ,
a 'transfereência.
Anotem-se-.
as
aNrações.
nome).
205.802)
•
Anote-se
a
transfedas marcas:
Casas G.Gaio Marti S.A. (pede rência.
American Gigarette Ço Ove-eaS,
Distinsa - número 78.176.
-anotada na marca Armapara.ser
Distinsan - número 78.177 -.ed (transferência para o se'it nome
Laboratório. Catarinense S.A. Mit
(pede • para' ser anotada. . na 'mar- das 'marcas Peter Stuyvestnat número - zém Ipanema. térmo 157.324) Anotem-se as transferências.
A Nocaquimica Laboratórios S. ca Adipex n.o 253:486 a alteração
Peter Stuyvcsnat número- Anote!-se a transiferência.
Inaportadora e Exportadora
A. - transferência parta seu no- .de nome) - Anote-se.
252 .. 129). -1-» Anotem-se as transfeErake York Ltda. (pede para ser
me da marca: Glicobion - númePapelaria Record-S.A. Comércio rências.
ro 156.939 - Anote-se a transfe7 -e Indústria (pede 'rara ser anotaRepublic S.A. Indústria e (.;oinér: anotada na marca. Erake York,
da ner,marca Secretário Silencioso cia (pede para ser anotada: nas, mar- tênno 2,35 . W.5 a alteração de
Tência.
Schorch - S.A. -.'Indústrias p0 254.665' a alteração 'de nome) cas Aval!' Sulfon n.° 206.935 --- Rapa- nome) -,- Anote-se a alteração.
Elétricas - pede para ser anotaAnote-se a alteração.
Núncio Carelli .transferência
blic . rr.° 214.026 as alterações de noda" das marcas.- C.D.E Cia. - Industrial Farmacêutica me) » .
para o seu nome da marca C. têr-)\notem-se as alteraçõeS.
220.664.
Anote-se-a trans(pede para ser anotada na 'marmo 257.319) .
Syntex Corp (transferência ,para
Scherch - número- . 256.657.,
•
.
ca Rutinol n.° 259.592 a altera seu nome da marca Cal Sietax:'-núme- ferência. •
número '256.053.
Schorch
ção 'de nome) - Anote-se.
Anote-se a transfero '210.377) :
Laboratório Farmaquion Ltda.
. V.H. - número 256.659 Agostinho Setti Comércio rencia.
(transferência para o seu nome,
rilterações. do nome da titular - Ex p ortaç.ão- l Importação (pede para
S.A. Instituto • BBioteráp'co .Ain e- das marcas Anabiose n.° 60.396 -a.
Anotem-se as alterações: cle-norne. ser anotada - mt frase de propaganricano (transferência para o seu nome Ifydrosavern . n. c 60.557 - IvodernS.A. Cerchoeircnse de Fertilizan- -da. a Pechincha do !Da termo n.° da
marca Neurolobio n.' '211.488) . - tine n.° 60.564 - Colinorgan nutes - pede para ser anotada na 304.405 a alteração de nome) mero' 61.510 - Toniglobina númeAnOté-se
a transferência.
marca: Calcáreo S. F. n.° Anote-se.
61.880 - Oftanamida número
rO
Plás:i.:as
Ltda.
e
America
Neon
223.335 '-'---alteração do nome da • •• Gato de' Botas Ltda. (transfe65.492) ... - Anotem-se as. trans- •
'Anotese . a"alternão de rência para o seu nome do título (pede para ser anotada na marca - Amé- feia:nelas. •.•
titular
nome. ,
O Gato de -Botas térmo 321.045) rica n.°-232.594 a alteração de nome).
- Anote-se a. alteração de nome.
Alfredo .Carválho Macedo . e RaRodriguea D'AlniC ida Comércio e - Anõte - stu a transferência. Cliel
Leal . de Macedo (tranferência
Waktreoto
'
S.A.
Produtos
Quimi- 'pede para Ser • José Olivo de panos (transfeIndústria
para' o seu nome e titulo Edifíanotaduxia raaréa:..1"todae,
rência para o'seu, nome da marca cos e Farmacêuticos (pede para ser
225.559 aa alteração • do nome da Megrito térnt 301:200) Anote anotada" • na frase » Saúde' em • Compri- cio Independência n.° 77.425) titular -P,note-se a .alteração de se a transferencia.
midos _Wakameto n.° 210.273 na Anote-se aatransferência.
nome.frase Wakarnoto Comprimidos' de Saú- . Lanifício Cappio S.A. (transfe:•.--- .
.•
.•
3. R. Geigy S.A.--(transferenAlpe Adininstração, Locações, . : cia para o Seu - nome. da .marca de n.° 240.274 as aIteraçõas .de nome). rência - para o seu nome da mana:.
. Tigre .n.° 130,478). - Anote-, se a
Anotem-se as alteraçõesParticipações e Empreendinientos lealma termo 367.265) - Ano-•
Limtada - pede para ser -anota- te-se a . transferência. •
Reátaurántes Miami .-- Ltda.(pede transferência.
.•
da' das mareaS:: '."
Laboratória Dueto S.A. •Indús- Ernesto ,Amarante Filho 'Impor- para ser anotada 'no . titulo "MiaMi nú-.
niimero - 231.115.
Eallor
tação e-Comércio Ltda.- (transfe- mero 181.513 - -na Marca- Miamt riO- tria,Farmacêutieg (transferência
Ballor •- número 231.116.
rência.para o seu • nome. da mar- mero 244.252 Miainen:°,214,253 pára o setenome - da marca Steno' • Eallor -.- número 231.117 - as .
as alterações de nome) . -rz,Aaotense, fer -n. o :139715) .• - Anote-se a
ca Granada ttrmo • ' 374:02)
81terações . do.nonV; •da titular. - Anote-se a trarraferêncieti • • • --a
,transferêncla.
alterações.
Anotem-se as ,alterações de nome.
de » Souza . Reis- (fr'arisfrência14 'Sanborn Company (transferência -a Laboratório Keto \S.:emace Ltda.
Empresa . , •-Jornalistiea Itajuba
datt ruarea • Sanbora (pede--parase r• anotada na marca •
nlà`reir 'Pedra '' Pbia o seu »
Ltda. - 'pede • Para • '.sêr azotada :liga. :s'éti' .nonle '
de
•1143c,i4t2-3sea aaltaeirtaeic:aãço4.
15../i-té a laanate= Pasaminn.° A.1
184.7/0:
freanJa
terMO
.ffl•
5
,
1
414.1,
1
9
e
lia marca O Sul nome).
•
e
transferência.
.•
número 231,633 a alteração _ do
•

',14

1

•
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Produtos Monte Cano S.A: (na
Distribuidora e Engarrafadora I o legítima interesse da impatran; Noticiário
Três Chaves Ltda. (transferência ae da declaração de . caducidade Pedido de caducidade- na . maraa
Reillicaçaes
para o seu nome "das marcas Ca- depositando .têrmo n. 0 359.209; 210.593). ••• Satisfaça exigência.
ninha Parnallyba n. o 160.615 - 2.° a -certidão do Serviço Nacional • Indústria Metalúrgica Tergal
O termo 95.526 priv. invenção
A. (junto a marca termo nú- para "Vidro sílica alcalino, cálice, •
Chaves n. o 178.722 - Três Cha- de Fiscalização da Medicina; 3.°
ves. n. o 206.336 - Parnahyba, o completo 'silêncio em que se mero 369.465) ..- Satisfaça exi- suas aplicações" de Societe A:lomat:to
térrno . 287.799 - Tadeu, termo manteve • a titular do registro gência:
des Manufactures das Glaces et pro.
Asea Elétrica S.A. (no pedido duas Cl imiquea de Saint Gobaio
339.005 - Chavão, .termo 383.134 quando notificada a se manifes• Chavinlia, termo 333.135 - 3 tar; 4. o parecer da Seção Legal de contrato de exploração . na Chauny fts Cirey ponto S - publica.
Satisfaça dos em 21.11.61.
Chaves, termo 183.136 - 3 Cha- resolve esta Divisão Jurídica de- marca .n.° 197.375) .
•
exigência:. .
ves, termo 383.423) . - Anotem-Se clarar caduco o reg. 161,889.
O ' termo 105.362 priv. inven.
Filgueiras Oliveira & Cia. Ltda..
as transferências-e-.
Indústria e Comércio Ctietru ção para "Um clivo tipo de caçamba
e Para ser (no pedido de caducidade na - mar- Maua, Ltda. (junto ao título nú- coletora adaptável ao chassis de Qual..
Fried Krupp (ped
anotada nas marcas Krupp nú- ca Guaçui n. o 193 - .376) - Consi- mero 216.837) , . Satiefaça exi- quer veículo para coleta por cama
mero 163.375 - Krupp n." 163.376 derando: 1.°) d legítimo interegse gência.
manual tia materiais de baixa clensi- Krupp n. o 163.377 ----• Krupp da impetrante da declaração da
Indústria. Comércio Crista& dedo" de Antonio Queiroz do Ama.
n. o 163.378 - Argolas entrelaça- caducidade depositado do termo Maná Ltda. (junto a .) título nú- ral - pontos publicados em 19.3.
dar, termo . 230.831 - Argolas en- 466.710; 2. 0 os documentos apre- mero 220.614) - Satisfaça exi- 62.
trelaçadas. termo 230.832 - Três sentados; 3. 0 o silêncio em que gência.
O termo 94.405 priv. invenção
Argolaa Entrelaçadas, termo nú- se . manteve a titular do registro
para "Coletores e peotetores de cafcís
P.aytheon
Co
(junto
a
•
Inareit
mero 230.333 ,- Três argolas en- quando, foi notificado a vir ao proO Outros na dirrissa ou colheita" do
trelaçadas. têm° 230.834. • - As cesso depender a sua marca; 4.° 11.0 240.860) . - satisfaça exigên- Dota! Sores Pinheiro e Victor Datara
alterações de nome) . „-. Anotem- o parecer da Seção Legal: - Re- cia.
pontos publicados em 7.2.62.
Cia. Acumuladores Prest o Lite
solve .csta Divisão Jurídica declase as alterações.
O termo 86.999, modelo do utiliSilo • pedido de transferência no. dade para "Nõvo e original modele.
Duratex S.A. Indústria e Co- rar caduco o reg. 193.376, . •
Indústrias York S..A. • Produtos marca n. o 260,063) . - Satisfaça cie vassoura" de Deoclecio Silveira
mércio (transferência para o .seu
nome das marcas Anhanguera nú- Cirúrgicos :(ilo pedido" de caduci- exigêneia.
Barros e Dalisio Silveira Barros" -mero 171.327 - Isis 11 .0 236.422) . dade na marca Plast n. o 225.649)
Distribuidora de. Betidas Veta pontos publicados em 2.3.62.
- Considerando: 1. 0 o legítimo Cruz Ltda. (na pedido de trança
O termo 93.100 ;modelo de
- Anotem-se as transferências.
Feira de _brinquedos) reunidas interêsee da impetrante da decla- ferência no :termo 152..578) . -- dado para Espelho e arruela de 'se.
gurança regulayel destinado a sua fl.
Ltda. "(transferência para - o seu ração da caducidade depositante Satisfaça exigência. • •
nome da marca Feira de brinque- do termo n.° 246.192; 2.° a certiAugusto Zanfranceschl e Lelin saca° em 'caixas sanitárias de ernbu.
tir" de Montana S, A.
pontos
dos •n. 0 172.064) . - Anote-se a dão emanada do Serviço Nacional Zanfranceschi (junto a marca
de Fiscalização da Medicina; 3.° mero 151.396) - Satisfaça exi- publicados em 9.3.62 depositado ern.
transferência.
19 de março de 1957.
• Buller S.A. Laboratórios Far- o completo . silêncio em que se gência.
O termo 101.356 Priv. invenção
macêuticos (transferência para o manteve a titular cio registro
EditUra Paulo de Azevedo L)da. para "aperfeiçoamentos na construção
seu nome da marca B Til núme- quando notificada, a dizer o que
ro 193.117) Anote-se a transe fosse do seu interesse no prazo, (no pedido de transferência na de dispositivos de união por inversão
improrrogável de 60 dias; 4. 0 o marca n. o • 164.'i-45) - Satisfaça de forma" de Geraldo Anglada Doferêncla.
•
inenech e Vicente Anglada Domenech
Ibramasa Indústria Brasileira parecer da Seção Legal: - Resol- exigência.
Cordovil Rampjni (junto a marpontos publicados em 9.3.62.
de Materiais para polimento S.A. ve esta Divisão Jurídica declarar
O termo 103.433 priv, invençrío
ca n. o 170.673) . -- Satisfaça exi
(transferência para o seu nome caduco o reg 225.649.
para "Junta . resiliente Flangeada
.gencia.
da . marca Brilhante n.° 197.305) .
Exigências:
- Anote-se a transferência.
Ganga ,Matia, Ltda. (junto a Clevvite I farris Produts Inc. - ponem 9.3.62.
Neptuno Fábrica de Roupas de
Eatevão Barabas (no pedido de marca n. o 192.824) . 'Satisfaça tosOpublicados
termo 103747 priv.. . invenção banho e agazalho S.A. (pede - para reetauranção na 'patente modÉ...lo exigência. •
para "Aperfeiçoamentos em ou relatiisee anotada expressão de propa.- de utilidade 2.498) . - concedo a
Laboratório Yatropan . 5
fru:: vos a aspiradores de pó. cujo motor
' ganda Neptuno MaIllot das Estre- restauração nos termos do artigo pedido de transferência naA.
marca
las n. o 207.803) . - Anate-se a al- 206 do Código: Pague a titular a n.° 250.6141. - Satisfaca exicen• vai disposto para trabalhar em duas
velocidades diferentes" .de Aktiesels.
teração de nome.
cia.
de 6 e 7 anuidades.
kabet Fisiccr ta; Nielsen - pontos
Hoelzel S.A. Indústrias Reuni- multa
Silvio Fiori •(no pedido de prorN. o 331.257 - Indústria e . Co- publicados cm 9.3.62, total 'de pon.
das Mereur (pede para ser anota- rogação da patente mod. ret. núda na marca Mercur n.9 213.062 a mero 3.265) . - Assine • ri petição mércio Maritan Ltda. - Satiafa- tos: . G. •
ça exigência.
O termo 104.63S, :modelo de utiAnote-se n. o 8.026. •
alteração de nome) .
:
N.° 386.308-R R • Jaloar ski X: lidada para "Ventarola com passatem. a alteração. e • • • •
Condomínio do Edifício ,Mira
po astrológico" de Miguel Ilelgarejo• Allied CherniCal Corp (pede para (junto ao • título 4.° 107,503)- '- Cia.' . - Satisfaça exigência.
ser anotada na' marca N núme- Satisfaça exigência"
•'^ N. 0. 390.744 - Indústria Dento-. Guerrero pontos publicados em 9. •
ro 177.693 a alteração de nome)
Satisfaaa exigem-. 3.62, d epo sitado em 23 de agõsto de
Calçados Ciro' S.A. (no pedido plast• •Ltda„
1t58.
Anote-se a alteração de .nome.' de alteração de nome na ^ marca cia.
.• .
O termo 104.364, modêlo do utiDeutsche Maisena Werke Gesel- n. o 148:651) . .Satisfaça exigênC A Todcly Venezolana. (junto a lidade para "Urna espátula para fins
Beschranktera
Haftung
.
lschaft
marca . n.° 204.385), - Satisfaça. e'ulinários" de Comercial Bottnsamt
cia.
(Pede para ser anotada nas mar• Se.-A. (no exigência.
Para
Refrigerantes
Utilidades Domesticas Ltda. - pon.
eu Knorr n. o 139.951 - Knorr pedido de transferência na marca
Ferra Corp (no pedido' da trana- tos publicados -em 9.3.62, deposita.
n.o 183325 - Knorr n. o 183.326 ra o 83.667). - Satisfaça exigên- lerei-leia
na marca n. 0255.011). do em 8 de agósto de 1958.
as trawferencia e alteração de cia.
. O termo 105,805, p. invenOn
Satisfaça
exigência.
transfeas
noine), - Anotem-se
Ethicon Inc (no pedido de novo
Manoel da S_iiva • Serra Júnior para "Proaesso de obter água dessali.
rências e alterações de nome.
Prazo n. o 201.755) . - Satisfaça (junto
ficada e dessilifica" de Farbenfabri*
a marca n. o 258.837) .
Massa* Harris Ferguson Limited exigência.
ken Bayer Aktiengesellscha ft - pon.
Satisfaça
exigência..
(transferência para o seu nome
Alfredo Luca (no pedido de petos publicados em 9.3.62.
nú- dido
das patentes, termo 83.624
.
Produtos
Químicos
Lavex
Ltda.
de prazo na marca número
O. termo 89.899, priv. invenção
n.°
55.155).
(nero 50.027
203.039) . - Satisfaça exigência. (junto ao - termo 219.767) - Sa- para "Processo bioquímico de desi.
Anotem-se as transferenclasa •
Villas • Boas , Estabelecimentos tisfaça axigência.
drozenação de esteróides' dc Merck
N. 0 250.439 - Jahann a
8z Co Inc. - pontos publicados era
Contrato de explorttção de pa- Gráficos S.A. (no pedido de
transferência na marca número fing. - Satisfaça exigência.
13.3.62 a fórmula saiu fora de lutentes: •
.
203.314) . - Satisfaça. exiaência.
•N.° 332.148 - Antônio Alves dos gar.
M Piceaglia & Cia. Ltda-. a (no Probiotieal Laboratórios . Ltda. ,Santos.
.:,0 termo 92.979. .priv. invenção
Satisfaça exigência.
pedido de caducidade na marca (no pedido de transferência na •••• N.° 392.712 .- . Pando -• (Socie- para . "Processo para _preparação da
rontalis n. 0 128.461). Conslcle- marca n.° 220.670) . -a- Satisfaça dad •En Comandita). - Satisfaça morfinados substituidqs" de F. Hoff.
tando: 1.9 o que veio-alegar a exigência.
mano -La Psoche X; Cie S. A.
Alfredo Alves da Silva (no pe- exigéncla.
atual titular do registro quando
pontos publicados em 13.3.62, depoN.° 361.365 - 'José Fernanaes sitado em 1,3-3-57.
ptificada a dizer o que -fôsse do dido •de . transferência na marca
teu interesse; 2.° o exame dos 228.344) . - Satiefaça. exigência, de Oliveira Fayat. - Satisfaça
O termo 96.909, . priv. invenção
aocumentos e. parecer da S. Le- - Perfumaria Kanitz Ltda. Cru exigência..
para 'Processo de preparação de noN. o 395.237 - Jarvis - Jarvia vos esteres de piperidil 2 penicilcar•
gal. - Resolve esta Divisão juin-. pedido de transferência na marca
- Satisfaça exigência.
Satisfaça exigênStca denegar o pecitcla da eacluelbinol" de Soviete des Usines Chim'.
.. n.° 230.690) •
.t caducidade mar a é Trialgin 1nienc- quem Rhona Poulen - .paoto4 pu1„ •
Nide .
c., , Isrderando 1.0 blicados em 13.3.62 ,
8. A. Instituto Terapêutico • Reu- A Valente Si. A Oliveira Licia•:' 13 . 151:080) ,.
nidos Labofaama (no pedido de (no pedido 'de cancelamento • na. o le'llneer.) interesae da impatrane 'O iái:Mo. 97.019, modiSlo da utiliSa.tiefaça-• te da cleclar 'ção
Sedtreidade na marca: •rialgim marca nel 185.601) .
Sariti.C:(41dC' dade para "Návo tipo do d.:sand.idir
clepa'itaacit, têrm' IL. 33"), 2C1); 2.r) para cossinete e machos" de Ityr'es
161.889). - Considerando 1.° exigência..

'1278 Quinta-feira 5
62 - Retificado em 27.3.62, total'
Lima pontos publicados em 13.3.
de pontos: 3.
O termo 73.569, modelo de utilidado para "Dispositivo reiador de fadores" de Amo S. -A. Indústria e
cas aplicável e aparelhos liquidificaComercio - pontos publicados em
. .
16.3.62,
O termo 92.598, modelo de utilidade para "Marcador de comando a
distância para quadra de bola ao cesto ou qualquer outra modalidade de
esporte" de Rodriguo de Almeida pontos publicados em 16.3.62.
N.° 107.268 - modelo de utilidade para "Nevo modelo de acondicionamento original para marmelada,
o similares" de Indústrias Reunidas
goiabada e outras massas congêneros
Travi Grillo Cassara Ltda. - Pontos
publicados em 16.3.62.
O termo 77.115; priv. invenção
para 'Processo e aparelho para produzir um molde ou figura de dimensees reproduzidas com exatidão de um
objeto que se deseja reproduzir" de
Thomas John Robert Bright - pontos publicados em 23.3.62.
O termo 81,577, priv. invenção
para "Aperfeiçoamentos em e relativos a berços conversíveis em agasalhados ou arejados' de tela do malhas" de Braba! Ltda. pontos publicados em 23.3.62.
O termo 84.755, orço. invenção
pas a ferro" de Luiz Ribeiro - ponpara "Uma máquina de passar routos publicados em 23.3.62, estabelecido no Rio de Janeiro,
O ter
mo '85.834, priv. invenção
para "Urna caixa de mudança centrifuga automática de diversas relecees
de velocidade" de Intirnex Industrio
e comarcio 5. A. --pontos publicados em 23.3.62, 'dcpositado em 11.
4.56.
O termo 89:303, modelo de utilidade para "Aperfeiçoamentos em incinerador de .1bro" do Olne Madeira
Gurreiro - pontos publicados em
23.3.62.
O termo 90.767, pres. invenção
para "Processo de produzir esteres
sulfoxidados dos ácidos fosfórico e
tiofosfórieo" de Feri.) en-Fabrieken
Bayer Aktiengeselischaft - Pontos
publicados em 23.3.62.
Total de
•
ponto: 1.
O termo- 90.829, modelo de utilidade para 'Nevo veículo de propaganda" áe, Cia. Ipê Brasileira de Indústria e Comercio Cibic S. A. pontos publicados em 23.3.62. Total de pontos: 2.
O termo 95.623, modelo de utilidade para "Uma estante porta-discos
fonográficos" de Nilo Santos Pinto pontos publicados em 23.3.62.
O termo 96.593, priv. invenção
para "Processo para a preparação de
derivados ofosfatoa em posição 21 de
• um 29 reto 21 hidroxi esteroido, de
Merck es to. Inc. o-- pontos publicados em 23:3.62, total de pontos: 9.
O termo 100.859, priv. invenção
para "Bomba .geradora de fumaça de
ação proviniente contra •o efeito das
geadas" de Ervin Sclurtued pontos
publicados em 23.3.62, depositado
em 8 da março do 1958.bÜ .
:O termo 101.319, pila:"
para "Aparelho para distribuir 'ferais
• lizante& e outros materiais granulados" 'de Sigmund Stokland - pontos
publicados em 23.3.62.
O termo 102,441, modelo de utilidade para "Cremona de segurança"
de Oradas Medeiios - pontos pubaio:aios em 23.3.62.
•
•
O termo 103.058. modelize de Leais
dada poro ODispotitaW para propa-
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ganda eaminosa" de Kovacs Ferenc 3-62 - retifico o final do 1.° ponei:
- pontua publicados em 23.3.62.
... apresentando trechos debruados,
O termo 103.618 P riv • invenção reforços laterais e bolsa interna'. de
para "Nova embalagem para Copos
e congêneres" de Nelson do Menezes
O te. rmo 80,939 priv. invenção
- pontos publicados em 23.3.62.
para "Dispositivo de segurança contra
N.° 103.638 priv. invenção para roubos do autos em geral" . de Attilioo
"Nova pasta para documentos o ou- Nardini e Diogo Pizzimenti S. A. Intros" de Carlos Lazzaro - pontos dustrial' o Importadora'- pontos pupublicadas sai 23.3.62.
blicados em 26.3.62.
O termo .104.540 priv. invenção - O termo 90.544 • priv. invenção
para "Aparelho transportador" de para "Nevo dispositivo para a produFuller Co. - pontos publicados em ção 'de vapor , em baixa e alta pres23.3.62.
são" de Lucio Libanio - pontos pu.
O termo 104.615 priv. invenção blicados em 26.3.62.
para "aperfeiçoamentos em carburado- ' O termo 91.332 priv. invenção
res" de Franz Hicke pontos publi- para "Aperfeiçoamentos em ou relaticados em 23.3.62 depositado em 22 vos a reatores para lâmpadas -fluoresde age/st° de 1958.
centes" de Ugo Novloski
pontos
O termo 104.806 priv. invenção publicados em 26.3.62.
.para "Aperfeiçoamentos em válvula,
O termo 93.002 modelo de
de extintores de incêndios" do Im- dado para "Uma caixa térmica portáportadora e Exportadora Gr e mor til. distribuidora de / sanduíches" de
Ltda. pontos publicados em 23. Fernando Juarez Cunha Geram 3.62.
pontos publicados em 26.3.62.
O termo 105.143 priv. invenção
O termo 96.738 1/311' . Invenção para
para "Uma vedação de eixo para rota "Aperfeiçoamentos em Queimador de
rores submersos" •de Abram Fast - baixa e alta pressão para 00mbustipontoo publIcados em 23.3.62. Total veis liquidos pesados" de Francisco
Ileiwich pontos publicados em 26.3.62.
de pontos: 2.
O termo 105.489 priv. invenção
O termo 08.224 priv. invenção para
para ,Dispositivo obturador" de Grif- "Novo Quebra Jato" de Robert Stern
fin Wheel Co - pontos publicado pontos publicados em 263-62.
em 23.3.62.
O termo 100.206 modelo de WillO / termo 105.917 .priv. invenção dade para "Nova -Embalagem
para "Aperfeiçoamento em ou relate frutas legumes verduras e análogos"
vo a separação de chumbo o zinco" de Jorge E. Urhan pontos publicados
de Metallurgical Processes Limited e em 26-3-62, retifico o fioal do le
The National Smelting Co. Limited Ponta unta forma tronco piramidal.
- juntas negociando nas Ilhas BahaO termo 103.335 mesa invenção
mas, '-sob o nome de Metallurgical para "Sova máquina de lavar roupa"
Development C,ompany - pontos pu• do lehiro .Tsubame pontos pablicados
•
em 26-3-62..
Limados em 23.3.62.
O termo 104.228 pies.. invenção
O termo 136.087 modelo da utilidar:e para "Nevo modelo de Brio- para "Dispositivo orientdor de rolhas
quedo passatempo de Luiz Fontana coroa para máquinas arrolhadeiras
- potetoe publicados em 23.3.62. automáticas" de Carbono it Cin.
Industrial Comercial
Y Fliducelea'
Total de pontos: 2.
O termo 106.346 modelo de utih- pontos pUblicados ein 26-3-62,1ry
O ferino 105 ..139 priv. iteetição
dada para "Comedouro para aves com
prato de parede com altura regulável para "Dispositivo para filtrar ar", de
e virola para dentro" - de Anisio 'Flamingo S.A. Comércio e Induatlea
Andra - pontos publicados em 23. ttonlos publicad,os eia 2(1-3-62;1 .1 .t
() termo 106.057 priv. inveimeisi
3.62.
O termo 106.513 priv. inverrçáo pare "Aperfeiçoamentos em dispo,erpara e Compaatos de ferro e grafito de tivos centrifugo& de embreagem automática" de Ateliers de ConstructiP
Ford Motor Co. pontos publica- Lavalette
• pontos publicados ora
dos em 23.3.62.
26.3.62.
•,
O termo 106.890 priv. invenção
O termo 106.338 modelo de utilipara "Um original plano de publicipara "Novo tipo de aparelho
dade para a venda de apartamentos" dade
acumulador de caloria para uso dode Milton Bastos Imóveis Ltda. - méstico" de Juan Lopis Crespo ponpontos publicados em 23.3.62.
tos publicr dos em 26-3-62.
•
O termo 107.533 priv." invenção
O termo 106. 376 priv. invenção
para "Preparados para o combate se- Para "Aperfeiçoamentos em ou retaletivo de ervas daninhas e processos Ova a prancha pura prateleiras" de
para-'a sua- obtenção" de Farbwerke Ezio
ISertoli
pontos
p ublicados
Hoechst '',Sektkeingeellschaft Vorm em 26-3-e2.
Meister Lueiní_Gs:BiUning - pontos
O i.ernio 106.574 moclèlo de atilethiblicadoe em 23.3.62.. Total de dada para "Novo modelo do Utilidade
pontos: 14.•.
de torneira do contróle para fogees
a gás" .de. Metalurgia:1 Paul ista S.A.
O termo 107
.661 priv.
para ."Carreta -para transporte de .tra- pontos p ublicados em 26-3- 62.
toras e outros com balanço próprio : O temo 106.859
priv. invenção
para carga e descarga sem necessida- para "Chuveiro" de Rafael Nelson de
Doria pontos p ublicados
de de rampa" de Trivellato S. A. Oliveira
.
Engenharia, Indústria e Comércio -- em 26-3-62 .. 3 e
O terMo'.106e069 priv. invenção
pontos publicados em 2.3.62, esta,
para "Forno 'Elétrico de In dução de
belecido erra S.' Paulo. '
0-termo 108.059 priv. invenção (reguei/eia Industrial com anal horisara "Um processo de ancoragem de zontal e sulonerata para al'usão . de
arames eu cabos. de aço em blocos qualquer i netrl" de Elzio Calantari
as
em 2(1-3-G2.
de concreto ou similar com atiatilio de pontos ubliczolos
O termo 107.030 priv-a.einvelição
um copo ou trombeta no qual o cabo
se abre em leque" de Preload Soc. Pala "Aperfeiçoiimentos eia ou relaEras. de Protensão Ltda. - pontos tivos a um processo e uni ,aporellio
Para fabricação de pneumáticos" de
publicados em 23.3.62. e,
Punias) Itubber Co. Liinited pontos
O termo 78.673 priv'. invenção 'predicados
eni 2O-3-62.
para "Apeifeicoamentos em colai:tas
O ,tarnio 107.680 _mese. , ineonçan
de enrolar aplicadas :na VedaçãO' de pra "Aperfeiceamentoa , e
)p • rePt.
eutoineveis rurais" de Cunha Cs Coa. i VCS a mago i
ra coai
, de .pOssentina es: pontos publicados em 26- s tas de couro e similares" de Napoleau

Abril de 1962
.
Araujo • Costa pontos publicados
em 26-3-62.
O terano 93.053
priv. invenção
para "Aperfeiçoamznto no sistema de
alimentação e de reenchimento dos
cilindros mediante a eliminação da
passagem das fases de aspiração e de
lavagem do ar através do Carter sem
compressor nos motores a explosão
de dois tempos" de Silvio Brand Corroa e Alberico Seiling pontos publicados em 27-3-62.
O termo 99.423 modelo industrial
para "Interruptor Automático centrifugo para partida de 'motor elétrico
monofásico" . de Industrias Brasileiras Eletrometalurgicas S.A. pontos
publicados em 27-3-62.
O térmo 107.786 modelo de utilidade para "Um novo modelo de fecho
para portas" de Otto Falis de La
Roca pontos publicados em 27-3-62.
O termo 108.072 moda° industrial
para "Novo modelo ire Rastro para
Pneumático" de Dunlop Itabber Co.
Limited pontos publicados em 27.3.62.
O termo 114.738 modelo de utilidada, poro "UM aparelho cletro mecânico rotador de ventiladores e aparelhos análogos" de Aurelio Mendes e
Homero Sampaio Filho pontos publicados em 27-3-62 . depositr do em
13-11-59 retifico o l s ponto: Um aparelho eletro mecânico rotator de ventiladores e aparelhos análogos, coroeterisado pelo fato de ser constituido
por um centro rotor formado por uni
eixo vertical, no qual se acham montados isolados dois rolimãs convenientemente ligsdos por fios condutores
na correste elétrica geral. Total
de pontre 's 3.
O termo 116.239 modelo industrial
para "Novo modelo de mesa estante"
de Caio Craceho Fernandes de Barros
pontos publicados- em 27-3-62 total de
pontos 6.
O Will° 125.738 modelo industrial
'para "Nova e Original configuração
Ornhinental'aplicada a lanternas (deificar de Qualitas Industrio e Comércio de Aparelhos eletrónicros Ltda.
pankos publicados em 27-3-62.
O térmo '127.551 modislo de utilidadeprra
"Novo método de gravação
,
e i veProdação do som" de Benedito
Bodin • gettos publlaadon em 27-3-62.
O termo 129.225 modelo industrial
para "Novo tipo de aro para coador"
de 'Benet Epinola ,Couto Fernandes
ponids publicados em 27-3-02.
• () trino 129.228 modelo de industrial ' pata "Novo tipo de suporte que
poderá ser adaptado em qualquer panela ou caldeirão para cozimento em
banho maria" de Benet Spinola Conto.
Fernandes pontos publicados 'em
27-3-62 estabelecido em S. Paulo.
() tèrmo 129.293 modalo industrial
' riginal configurrção em
de "Nova e o
poltrona giratória" de O sseO l d o Co-lombo pontos publicados • 010.27-3-62
total sei pontos 2.
' O termo 69.079 priv. invenção para
"Nova válvula de segurança" de Augasto Hanrimre dos Santos pontos publicados,ern 28-3-62.
'
prIv. invenção
14:kgm 74.011
para "Aparelho o corte rutomático
deoproduto,s ,de massa especialmente
Massas oglimenticias em porciles de
tomanhos' e formatos uniformes ajustáveis , a voutade" de Egidio
pontos publicados em 28-3-G2", retifico
o .final do ,les ponto: na trementes de
carregamento toada intermitenteanento,aoli . a hação do dispositivo cortador o qual, separa da pasta sucessivamente ,, pdrisões de igual volume.
sendo providns nicioe para vaiar i•
VOillilt e das ditas porçóes.
termo s, 74.637 priv. invenção
para, "Acumulador Permanentemente
fecha d a prpva de gás e de liquido
esnagialutense com eletroliiii
de Accu mula- torenfabvits Alci ie :n esse] srito tt pontos publicados tos 23-3-62
deueál: do em G de a giram de ..1951-
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O Termo 119.059 priv. invenção
culadas entre si, sendo na face iate? •
O termo 79.820 priv. invenção
Privilégios de InVençãO
na de tuna das metades, fixado um
má
para "Contrôle duplo (12 regulador de para "Prensa de Centra gem autoeo'pêlho enquanto que, na outra meMotor" de Carlepillar Tractor Co. tica .para recauchutagem de pneus
li51iM0 N.° PS At 1
tade, pão previstas duas bolsas alonpontos publicados em 28-3-62 total de provida de platafvma de elemento
De 8 de agósto de 1966
gadas, nas quais alojam-se um pente
cônicos corá câmara dear e câmara
pontos 3,
e uma lixa para unhas, sendo esta
priv. invenção de vapor cooperando com estampus e
• O têrnia 80.250
Pederico Worschitz,
ultima provida de um pendente pupara "Aperfeiçoamentos em ou rela- plataformas intermediárias de superArgentina.
xador.
1 i vos O uma tampa com respiradouro rides cônicas' de Alberto Laudisa
Total de pontos 2.
Pontos Característicospontos. publicados cm 23-3-62 total de
auloinálieo" de Edward .T03ep1i
trrs e Carl MT:adem:Ir Walter pontos pontos 3.
Conjunto continente.
O ternão 121.375 priv. invenção
pii 1,1 iada Ciii 28-342.
.1 - Conjunto continente para- a
TERMO N. 39.081
O termo 80.3,06 priv. Invenção para "Aperfeiçoamentos introduzidos conservação de substâncias pereciwis
para "Aparelho para expor automá- em bui:bete ou giga" de Paulo Fer- caracterizado por compreender uma
Dalvaro Ferreira Lima.
tica e atternadomente objet o s e ima- 'landes de Moraes pontos publicados câmara que aloja no seu interior ' São
Paulo.
28-3-62 depositado em 10
de pelo menos um recipiente portador
gens refletidas" tk Importadora lto- C311
Mala de viagem.
dolf I:nrff Ltda. pontos publicados agosto de 1000 total - de pontos 3.
de produtos: e dita amara está roModelo de utilidade.
O termo 129.721 modelo do utili- deada por unia cuveta adjacente que
•
em 23-3-62.
Pontos CaracteristiCos
O termo 80.471 priv, invenção pato dade "Novo tipo de aquecimento de está, por sua vez, rodeado de pelo
"Novos compostos deslinrdos a com- água central elétrico automático" de menos unia cavidade têrmo-isolan1 - Mala de viagem, constituida
posições lterbieidas" de National He- Augusto Gr. retini pontos publicados te; compreendida dentro do enveln- de .recipiente pyalelepipédico de couse :tutu! Development Corp. pontos em 28-3-62 depositado ein 12 de maio cro geral, a câmara que possue unia ro plástico, ou similar, caracterizacorrespondente tampa, 'tem meios da pelo fato de apresentar duas tem
publicados em 23-3-62 estabelecido na de 1960.
O termo 127.060 modelo industrial capazes de admitir um fluido con- p7s latorals correspondentes as faInglaterra.
O tèrmo 80.9 g 2 priv. invenção para "Original modelo de bacia sa- gelador, enquanto que a' menciona- ces de maior área, tampas essas dopara "Dispositivo cortetor. de cabe do nitário" de Ceránica Sanitária Por- da cuveta tem um tubo de carga de tadas de fecho eclair ou outro qualdistribuidor oN velas de Ignição de. celana S . A. pontos publicados em fluido eutético, de maneira . que esta quer usual, enquanto que o corpo da
cuveta com a sua carga é capaz de inala apresenta uma parede mediPai) Brosil Ltda. pontos publicados
N. 127.068 modelo indàrint :para constituir um foco refrigerador e, ana fixa ou removivel, pulule as ciem 28-3-62.
modelo de bacia sanitária" ao mesmo tempo, um bloqueio tet - tadas tampas.
O ti:rmo 98.574 prIv. Invenção pare
Total de pontos 3,
"Processo para a alcoilação de Indro- de Cerâmica Sanitária Porcelana S.A. mico.
Total de pontos 4. carbonetos ra [milicos" de Universal pontos publicados eM 23-3-62. Total
de
pontos
2.
()11 Products Co. pontos publicados
O termo 127.379 desenho industrial
em 23-3-62.
TERMO N. 9 89.311
•
TERMO N. o 88.709
O termo 09.600 priv. Invenção pata pala "Novo desenho ornamental para
Depositado
em: 19 de setembro de
"Aperefinçamentos em Ou relativos a embalagem de pasta dentrifigia" de
De 22 de agesto de 1958
1556.
dispositivo de remate" de Laudo Pro- Industrio e Comércio de Perfumaria
Metalurgica Paulista S. -A.
Requerente: Companhia Lithogra•
ducts Ineorporated pontos publicados 5Iontenegro Ltda, pontos publicadós
São Paulo.
em 28-3-62.
••,
phica Ipiranga.
em 28-3-62. •
São Paulo.
O termo 127.666 modelo industrial
O Urino 102.722 priv. invenção
Pontos Característicos
Ozonan fes . para artigos para ,"Sovo modelo de frasco para
prra A
Pontos Característicos
xaropes, destinados a máqt.inas de
de borracha" de Duulop 11 u bbc r
Aperfeiçoamentos em caixas misNovo
modelo de jogo passatempo
Im
ili
iscrvetes
exPresso"
?te
publicados
em
28-3-62.
•
turadora
de
ar
primario
para
queiPo n tos
de salão:
O termo 102.659 priv. invenção dustrial de Máquinas e Peças ,para inador de forno de fogões.
Aperfeiçoamentos em caixa mis1 - Novo modélo de jogo passapara "Novo dispositivo regulável para tratores • Ltda pontos publicados
28-3-62.
turadora de ar primário para quei- tempo de salão, que se constitui por
ligação de cab o s elétricos adaptável em128.723
modido
industrial
para
mador
de
fórno
de
fogões,
caracteum
plano dobravel ou não e caraccni terminais de emergencia e chave
elétricas cm' geral" . de Celeste Maffi "Cobertura Pneumática para rodas rizados por tuna câmara de mistura terizado por ter impresso as costas
Gir.scppe pontos publicados em 28.3.62 de veículos" de Pirelli Societa l'er eilinctrica provida de t,s orificlos de um determinado pais ou continenAzioni pontos publicados em 28.3.62. de admissão de ar primária, dispo..., te e no espaço corerspondente ao
estabelecido eill S. Pr.1110.
O termo 104.366 modelo de. utili- tos na superfície lateral da paste mai* ou oceano, um numero variavel
O termo 103.325 priv. invençaõ
para "Aperfeiçoamentos em reeePto- dade Peru; "51áquina para polimento anterior da dita câmara, a 120.9 um de pequenas figuras em formato genérico quadrangulo' tangentes, disdo lutá:Mores e similares". do Grani- do outro.
res de televisão" de Inelbres
postos em 1, er1es e colunas preferen.
Iria Eletrônica Brasileird' Mala . pon- mar S.A. Serraria de Mármores e • Total de pontos 4
cialmente; obliquas pelo fato ainda
Grandes pontos publicado em 28.3.02.
tos publicados eco 23-3-02.
destas figuras cujos vértices são cirl'ereno"104.46: Modelo de utiliO termo 103.9U priv. invenção
cunscritos por pequenos círculos que
, TERMO N. o 88.898
para "Aperfeiçoamentos em ,feebiolu- dade para "Caneta detetora de polodemarcam a posição conquistada peras" de Leopoldo , Rondzioka , pontos t• idatle elétrica" de Elio Constaotin
Depositado: em 30 de agosto de los barcos, serem divididos por linpÚblicados 1956.
thalli ind Is
pontos
publica do em '28-3-62 depositado em
has diagonais que juntamente com
eini • 23-3-62.
25 de julho de 1953'.
Requerente: Companhia , láthogra- as linhas laterais correspondentes
tertno • 104.531 priv. invenção
O termo 101.516 , priv. lovenção
aos oito quadrantes da rosa dos venIpiranga.
prra "Processo de reettperaçãO, em para' "Aperfeiçoamentos em ferros de phica
tos e finalmente pelo fato -destas
São 'Paulo.
soldar" de' Mario de Carvalho Fortes
¡lotação" de United States . Borax
figuras ocuparem uma área equi- ,aChemical Corp. pontos publicados em pontos publicados em 23-3-62 deposiPontos Caracter:st:coa
lente a extensão da regata, isto é,
•
28-3-62 retifico o titia! do 1^ ponto: tado em 8. Paulo.
Novo e original brinquedo para entre o porto /de salda e o porto de
O termo 101.600 p1'1)'. invenção praias
desprovidos de revestiment9 do rene campos, eraaeterizado es- chegada tendo ainnda constante nesico dsDiverpara "Comando Mecânico
gente desprendida.
sencialmente por compreender uma ta área espaços vagos IndeterminaO termo 101.699 priv. Invenção sas operações de máquinas de lavar haste cilindrica, e alongada, pvovida dos correspondentes' a dois ou mais
' para "Processo - para a forinação de roupas" de Dretschco Lionid pontos- numa das extremidades de Auku cabo quadrangulos e a figura da rosa dos
grupamentos carbonila Clii compostos publicados em 23-3-62 total de pon- e logo acima deste de - um disco de ventos, cujos varlós quadrantes que
orgânicos" II Por Elek- tos 8.
uma peça anelar flexivel, orientam favoravelmente ou não a
O' termo 104.618 •priv. invenção proteção;
trochemische Industrie G 51 . 11 11 em lomat° genérico trcnco-cdnico rota (los barcos são dados por uma
pontos publicados c-m 28-3-62 estabe- para "Mecanismo para contrôle de portadora, em sua superfície - exter- roleta. Segue-se o seguindo ponto. .•
portas" de liste Nlenzimer na de -duas faixas periféricas reenlecido na Aleminba.
pidv. invenção pon ' publicados em 28-3-62. .
O termo 106.780
trantes e curvas, as qulis fazem orite
() termo
104 .611 modelo de Ltili- ginar na parte central wna saliênpara "Um instrumento eletrônico
TfM10 N.° 89.373
para determinação de longitude e la- dade para "Um novo tipo de terminal cia circundante, e na extremidade
De
19
de ,setembro de 1956
titude baitaca() nas propriedades dos pern cabos de acumuladores eletricos" superior, de uma série de orifitios
Hellmuth Alfredo Arturb Éxner.
giroscópios" de Aldo Alvim de Re- de Paschoal de Mauro Neto pontos equidistantes onde são - fixadas as
t•
Rio cu Janeiro.
zende Chaves pontos publicados publicados em 28-3-62, depositado em peças que permitem ordenado
25 de agi:isto de 1953.'
.
da peça.
em 28-3-62.
Pontos Car_acteristicos
O termo 120.180 modelo de utiliTotal de pontos 2.
O termo 113.160 priV. litivenção
Apereifçoamentos.
em canetas
para "Processo para al‘formação•ffle dade para "Novo tipo de alarme elé-,
IN
• ,.- ,.,---..:.».
S
I
pena retratil.
4, til:
iorrões ent mudes ticl plantasmwdo irleo" de Manoel José„Mcirelles pon..,!. •
tos publicados em 28-3-62.
• •
TÊRMO
Sabor Sociedade Bandeirante de lie- N.9
88.989,,,,,
. . 1-.- Aperfeiçoamento§ én canetas
O termo 106 .534 priv. invenção -.: De 5 de setembro de 1950
florestamento e Márinifias • Lida: pone „penas retrátil, caracterizados pelo
tos publicadds •cm 23-3 162 depositado pata "AMPlificador de Corrente" de
fé:o de que a pena se ,conduz 'pelo
Antonio Gerson Pinto e Milton RaiArtigos para presentes Raul Fran- intfrior de • um retém de tinta, fixo
em 10 de setembro de 1959.'
-.
nal, ponta interior do casco de caneO termo 113.690 modelo ' industrial mundo Pereira pontos publicados co Ltda..
.,
. São Paulo.ta e formado , por urna borracha od
o ar a "Novo modelo deL-telefõne pá- chi 23-3-62.
Ulmo 90.413 priv. invenção para
Novo modêío de es'AjO de pente plásticd esponjoso ou por câmaras
Mico de Kabusliiki Kaisha Ternura
:
:-.,,' • capilares comuns, ' Cean um fecha..
Denki SeisnItuslio pomba publicados "4.5Pe r feicbamen t o s em relativos a espelho e outros.
,
"
ferres elétricos de engomar ornes es- »MoMelelo de utilidade.
• mento hermético de frente formado
em 28-3-62.
por iun<n pleadura na borracha ott
interior de mangas..e,
O timo 113:806 priV: Invenção táticos lin
Pouto
s-'nrae;eriatica.4 sebi p iras" 'c
'plástico flexível de frente, pela qual.
liornbrOs'de' casaco's•
para "AperfeiçoamenIM'
nade
fabrica-.•
o,, modélo deoestõjo . de se retira a ponta da pena ao mie.!
,NTork
eão continua do vidfa' polido"' 'de Nobuiti Mútua '91)11105 publicados e
Compagnic do Saint 0011010 pontos 2tV3-62 retifico o final do 1° 90(1101.pergE.,s4pelkso e outras, caracteriza- rior do retém de tinta ao se retra,•-j
derUe seu extremo lote- do per ser cortWittip„por.,dism„rin- t, . At, meoPon, .J:r.,. :.n '; •
'
oablleados em 23-3-62 e láldbelecido , na
.' adçs retangulares 'algozadas
,....Total .cle poritos -.3.,•-•
,'
"
rlbr abá• l'atleS' de, mesas ou brneas.
França .
1i •
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• Taltal0 NO nom)*
De 30 de julh de . 1957 -.
Nome: •anelo : FeArnandes Pastor.
São Paulo — Capital.
Classificação; "11 4 16:
Novo tipo de gancho para prender
•
cortinas..

maçar assim santaatacarnente a aTF MO 2.°
a32
• estação -de " de:Carga, na posição
rcana . aa simultânea . filmagem das
de encaminhamento, pelos artigos,
De
ag
de
novembro.
de1a57
imagens das respectivas componenpara dentro 'clas coletores de artigo,
do objeto assim atravessando, ou
caracterizados pelo fato de comppaArmandino -Seara.
cortado, nas arestas • contíguas ou
cncierena uma"' pinça de cobertura e
São Paulo. a
adjacentes das criespondentes. scc- 'Nova di.spçosiçao canstriitiva em (pie age no a:eriticio- da controlar a
çõea da • cana.-•
leiam d.e maçaricos on queimadores abertura •c o fachaineaaa ales .coleto. Um total de 34 pontos.
res- de artags e das' paiça.s de invó-de . gás liquefeito.
. 1 — Neva disposição conatrutiva lucros. •
• Pontos Característ(cbs
Segue Mais 9 pernas.
em bicos de maçaricos eu queima1 um- nove tipo . de ganche
doaes doadas liquefeito, .caracteriaada
6
100:181
TERMO
N.
.
por consasttir em corpo metaliaa c'para prender .cortinaS,sacaracterizado.
lindrico, dotado, num «Is tonos, :de
por. se fixar nelas por penetração
_ De 17 de. janeiro de 1ia53
. TERMO N. 6 - 101.939
dispensando, assim, qualquer
costareata interna, a que ' se. adapta* con. •
Nome:
Luiz
Pereira
Barbaaa.
De
25 cra abril de la.33
a
duto de gás, sendo que junto a .tal
ra.
Jardina Paulistano-- s. P. Cap. rasca, se encontram orifielos rad!als,
' Seguem inctia, dois pontos.
Insinoritaimisto • Etninaering BuNovo tipo d nparélho pára bom-. que atingem canal . central, estando
R. T.
ba de gasolina 'de motor da automó- o corpo referido dotador de. região - reau
• Finlândia.
TERMO N:a• 99.644
, vel. ' •
com rama 'externa, seguida de reg.ão • Processo de moagem.
Classificação: 6 4 . 2.
tubular, partes essas enchertaS por
7 de janeiro cie '1938 • .
Patas Corarteristicas
urna segunda liaça, que se rosqueia
:1.3011103 " Caractcristicoá
Requerente; T'ne Foreign Dietaà citada rosca, 'e é .dotada de' orifí1Procaaao
de moagem, em moriela Corporation.a.
.- 1 r — Novo tipo de aparélho Para
radiais a certa distância de . ::211 inhos de
esferas hastes tubos e ou- •
Aparêllio para filmagem, em sec- ,bomba • de gasolina do-motor • de au- ciostopo,'
o
qaal,
por
sua
vez,
ae
apre' supercriticas, caa çaes, de imagens- - _ cineinatogáficas toinóvai, caractçrizado 'por ser um senta com passagens irculares, dis- troa à velocaciades
• aôbre Um número; - correspondente de jogo de . cilindro 'e pistão com haste, postas em circunferência, e 'estando ractailzacla pelo fato ale compreenclea.
filmes, para combinação subsequente para ser Instalado entre as • partes o centro ocupado por projeção tubu- ' escolha -da velocidade periférica
cia moinlid- e a carga de tombamento
c•ai mciaálco, tal cdrrip mediante proa. . superiores e inferiores a'as comuns lar com canal cantral -de menor dia. de maneira tal que_ a velocidade .subjeção ''dos filmes.
bombas de combustive,1 dos motores úmetr que o anterior refeaido, e fi- critica da carga em tombamento Mu
•
ção da nalmente, está aegunda peça está rede" automóveis, e cm substitui
Pontos' Característicos
revolvimento -seja obtida a urna vemembrana diafragma 'de sucção.6
coberta, -totalmente, :non -luva tubu- locidade super-lcritica
molaho.
1 — Aparêlho para tomada ,ou fillar.
O requerente, reivindica -de neônio
magem, e msecções,- de imagens . ci• Segua o ponto 2....
com a ' Convenção ,Internacional e o
nematográficas _de -uma -• cén-a ou'ob• TfaaRMO N.° 100.217
raatigo 21 do Decreto lei n. 7.903 de
jeto s.(ibre um número' corrçaponden
3'. de _agasta de 1948 a prioridade
• te de filmas - para sua subsequente •• De • a de janeira de 1953.. TERMO Na? ',59.112
correspondente ao pedido depositacombnação mosáica; • como nediane
Nome:- Pedro Gal.lherme. - Mack.'
do na repartição de patentes da Fana projeção dos- ditos filmes, earaete- . •Estado de São Paulo.
De 13 de dezembro de 1967.
lancha em 27 de abril de 1957 sob o
rizad por _compreender; uma plura- • Uma diaposição construtiva de
Camelia •Jacobus Jágtenberg.
n. 727-57. • .
. jidade -de mecanismos de' câmara, ca- máquina a energia solar.
"" • .
Segue mais 10 pontos, .
da • um do quais tem •um agregado
Classlicação: 4 2 7. •
'Distribuidor de pasta.
de lentes com meios de contrate para
•
Pontos Característicos
— Urn ' distribuidor de pasta, por
*variação do seu foco; • um- obturador
TERMO N.° 102.042
exemplo
para lábias, comprerotativo, aseociado com uma 'aber1 — Uma dispcsição construtiva endendo roll6"e.
uma esféra montada livretura , e tendo irn orifício para expo- de máquina a energia 'solar, e caracDe 23. de maio de 1936
alça cuja aresta • dianteira, quando terizada uma 'máquina assim obtida-, mente giratória numa' ponta para a
Continental 011 Co..mpany. •
da • rotação do obturador, passa •ein por se constituir de um captador de qual leva um canal de- alimentação
Estadas. Unidos da América.
um caminho curvo • ou arquead pela energia aolar composto , com placas partir do - recipiente da armazenaComposição orgânica contendo medita abertura; um triceanísm abai- de material absorvente da luz. ditas mento de pasta, no qual um casquiodor para apresentação sucessiva de placas dispostas corno urna cobertu- lho em feitio de cartucho, cujo iria tais e procesa.os de prepara-las.
quadrinho do filme na reefrida a- ra-, • e onduladas e dispostas sidare um teror é formado como recipiente de
'Pontos Característico
$ •
bertura, e u meixo propulsor da cá- forro de material de . baixa conduti- armazenament de pasta, e que. con1 — processo de preparação de
roara pelo qual o obturador e o 111C -.• bilidade:, *de Modo a se formareta tém na sua ponta a data esféna e o
~Usino abaixadOr - SÃO - acionados camas segundo a linha de maior • de-a alto canal 'cie alimentação, fica .pro- clisperSõ•s estáVels de um- composto
aincronizadamente entre si, tendo clive /imitados peia parte superior, .videnciacio -sare um pistão que se de . matal básico numa composição ocada um ds mecanismos de câmara pela " zona elevada de cada onda de projeta para dentro do -recipiente le-aginosa, caracterizado por compre- •
una ângulo de avisão menor do que o chapa; e ditos canas comunicantes, de armazenamento de pasta e é fi- ander,' em conjunto, os estágios de:
fiângul total da cêna ou objeto e pos- pela- parte superior, com um coletor xado no fundo d éum segundo cas- - a) adição de uni Composto inorgasuindo, êsses mecanismos de câma- um conduto e eate, *pois de percor- quilho, no qualj o dito casquilho . em •nico a um álcool . :il .:Mico, sendo o
ra, meios de suporte - que os associ- rer a parte conversora do calor em feiti de cartucho é telescopado, 11- eation:.do dito inrgrinico esam uns aos outros e localizam seus força motriz, .por meia de vapor,. sena cando tudo disposto de tal maneira colhido _escolhido
um grupo con. eixos óticos em um plano somum e do- comunicante elos ditos canala", por que no empurrar dó dito segundo sistindo de sódio bário e cálcio.
maquilho para a frente em relação
sob . ângulos relativoá entre si, para outro conduto, dito de -retorno e
ao dito casquilho em feitio de carb) formação de um complexo insoabrangerem a dna de grande ân.
tucho, a 'dito pistão, é forçad para lúvel em óleo pela • pasagem de diógulo em uma pluralidade de- camSeguem- mais dez pontos.
dantr do dito recipiente de armaze- xido de carbono através da mistura .
po . de visão adacentas, marghaalnament -pasta, e assine alimenta,- alcool-composto inorgttânico,
mente contíguos, um dos quais filma
a- parte llo sentido de dita esfera.
unia secção da .cêna enquanto •
" c) dispersa de complexo resultante
• TERMO . N. 0 101.533
Um total de 6 pontos.
outros filmam a secção • ou as secem uni suporte eloaginoso contende
De'S de...abril de 1933
ções adacentes da dna, mediante o
um agente dispersante e.
mie as respectivas secções da eêna
Pittsburgh , Plata Class Company.
d) aquecimento da dispersão re•
ta destina a coreSponderem . em suais 'Estados
TERMO
N.°
100..240
Unidos . da América.
sultante com o que.o álcool é renaa
margens ou. arestas contígua; unia
De 5 de fevereiro de 1902
Titulo:
rPxqCessp.
aparêlho
para
.
vido o dito compaex é decompsto.
pluralidade de eixos-motores - cena
cotUuntO_ composto.
seguese mais 1 ponto..
The rorgrove maehicnery company
meias para o seu acionament sincr- preparar
—
Um
proces,so
par-a
a prepara- Limitada
nizaci; meios formando conexões , ele ção de una conjunto misto curvo , que
transmissão entre • .os -eixos-motores consiste em suportar uma primeira
Inglaterra.
TERMO N.•0 97.378
ale acionamento síncrono ç s respec- lâmina
Titulo: Aperfeiçoamentos em máde
vidro
curva,
colocar
uma
tiva eixos propulsores do mecarala termoplasticaaaôbre a lâmina supor- quhias de empacotar,
•
De
4--de setembro de 1957
mos de. câmara para acinamenta tada, e "colocar outra lâmina de vidro
dos :obturadores era sentidos respec- cuaro • correspondente sõbre a lâmi- - "- - Pontos Característicos,
" Adalberto. ' Zakrzev;ski,
tivos, -de sorte • que, com --respeito_ a na termoplástica, caracterizado : por
1 — Apereifçoamentos ena máquiqualquer objeto, atravessando as a- ficar a •superilcie convexa da primei- nas d eempacotar • abrangendo urna
Vila Romana — São paulo.
reatas contíguas lias'.secçõas . de cêna, ra lâmina de vdao mela para ama. roda empactadora- que compreende Novo tipo de • iprensa mecânica
ou cortado nas mesmas, as- caminhos .Seguemse os • ponto S' de número 2 uma -placa de suporte destinada 'a gi- cétrica com pressão de alavanca.ex•curvos ou arqueados- do -movimento
rar, intermitantemente, um eixo ho•
das arestas anteriores dos' dois nau- a
rizontal, urna a pluralidade de ,pares Claasilicação: -4 5 2.
• vidres • sigam a mesma' direaão aarn
de coletores de artigo montados, arti
• relação as areapectivas arestas contí-Pontos • Carcierísticasatiladamente, na parte diantaira- da
-TERMO
N.
o
104.092
guas e em relação., às componentes
placa do suporte e .que servem' para
respectivas dá objeto que assim esti- Nome: Osmar Alves Santana.
anta-min/lar os artigos,..em sucessão •• 1.— Novo tipo de prensa mecânica
ver atravessando ou cortando, Sendo Estado de São Paulo. ••
de unia estação de carga para uma excêntrica com .pressão de alavarrè,
ame os meios, formando as. enexães Novo tpo de colhedeira- de semen- -estação .de &acara, pssndo por iun c, carcteriaado pelo fato do exceli,aletrausmissão, compreendem tam- te de colonião e outras acaracteriza- ou mis estações de espacotamento e rico 'ter una corte na forma de meia
bém -meios para o ajuste reltdavo da da por ter duas esteiras que-se nio- uma pluralidade -de pinção de hW& lua, 'onde desliza-se suavemente rani
relação angular' de. totação entre os wirakentarn em sentido- da sintiTeM, le- lucro, também, montadas na 'Parte eixo, fazendo -pressão sabre a planalto
• obturadores dos mecanismos de 'câ- vando a semente um lado para dianteira da placa .de suporte .e ,que da prensa, para ¡baixar, o mesmo eaaa
mara adjacentes -a fim ele ame a arca- outro até-chegar no . ,depósgo exter- Servem com, a rotaaão da rroda. ,para, cêntrien tem .-um suplemento sobroa• ta anterior de "uni ..obturadar aposm no , da máquina.
•
encaminhas' -os invólucros, s em .r.uçg- aalete.,.,para 'suspender a haste, em
.ser colocado era fase -cana
aresta :Segue • remais dois pontos earacte-- /dto; a partir 'de nana estação de efá.: sentid.) de- VatVern,
• slo outro obturador - e- fim de eo- riStl coa.
pacetanaeuto e "-para -apresenta-1os Segue mala
apetr..:4••
na

e: C.

1

TEMO N. o 10.3.793
Da 10 de novembro tic 1956
Privilégio de j,nyenção.
" Estojo aperfeiçoados para frascos
vidios.
Jocé Gimenes Sanches,
F...stacio d eSao Paulo.
. — Um estojo de mataria plástica para conter produtos acobtlicionadoa cm frascos ou vidros, s.-cncto o
çontendo um . liquido ou uni sólido;
libares, ,soluçõeS para uso oral cu
pcucntaral, • comprimidos, cápsulas,
drágeas, granulo, pós ou outra qualquer estrutura física, tais como medicamento, tintas, corantes, reativos.
c semelhantes, caracterizado por com
preencler o referido estojo . .duas sac. ções distintas,- encaixaveis uma na
outra de maneira justa, formando,
depois de encaixadas, um todo homovasco.
•
Uns total de 13 pontos.
Schnellpreniabrik Atienge.sellschaft
•
'
Heidelberg. •
Alemanha.
•

TERMO .N.° 103,891
EM 25 de novembro de 1958a
Patente de Invenção. Título: Nova disposição em contactos elétricos, para chuveiros, torneiras e outros aquecedores elétricos - automáticos.
Requerente: AlvaroC cella) da Silva
Estado de São Paulo.
Característicos
1 — Nova disposição em contactas
elétricos, para chuveiros, torneiras e
outros aquecedores elétricos automáticos, caracterizada essencialmente
pelo fato, dos contáctos superiores
do aquecedor, serem móveis na vertical sujeitos a ação de unia helicoidal; pelo fato ainda, cio disco isolante superior sobre o qual é instalada
a chave elétrica, ter passantes e fixas
verticalmente dois ou mata parafusos
ou pequenos cilindros perfurados e
Vasantes axialmente, cujas posições,
corresponde mexatamente a dos contáctos; pelo fato ainda de cada par
rafuso ou -cilindro, ter :'pasantg livremente, uni , pino móvel- na .Ç€L deal
cujas extremidades básicas, t em In
-corpadscontesupriod
aquecedor, também móveis, pinos estes envolvidos abaixo do disco isolante, por molas helicoidais, que Muro apoio nos respectivos contáctos,
e finalmente pelo fato daS extremidades superiores dos pinos móveis e
dos parafusos ou cilindros perfurados
1erern fixas uma chapinha lateral,
parlelas, ligadas entre si por um fio
metálico flexivel.
Segue -a _ponto -2. "
,
a.
:á
'
TtRil40 N.45 .105.659
De 6 de outubro de 1958
Priv. Invenção: Unidade:-de Filtro.
WeStinghouse Air Brake CompanY
— Estados Unidos.
— Uma unidade de filtro para
lar-noção de vapor cie óleo e vapor
d'água de ;um gás, caracterizada por
compreender, em , .combinação; tuna
talar% tende. 'nina peça ter-minai - remo: vivei, um cartucho de filtro dentro. da
citada caixa, tendo uma parede lateral
cilíndrica solida e um par de paredes
' terminais perfuradas, espaçadas entre
si e poetas nas extremidades opostas
'a citada parede lateral cilíndrica, dea
, inincio uma caviclaCe entre - das; um
•secante de (Saci& matalieo .atIvado caco'ilido no 'lampo, que ,cotjai.stÃ • dc _óxidos
alumiai*, ferro ou ipagnétio, •n*. thendo • citada cavidade; tuna peça
iimuoveX posta dentro da citada caixa
5

td ltorotIcki4p gue dopes;z.,
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a passagem de partículas . de tamanho
superior a 20 inicra,; uma entrada de
gás c uma saída de gás na citada caixa; sande. o "eltado cartucho e a cita•da peça pernmáve.1 dispostas . de tal
modo, dentro da citada caixa que o
gás pas.se, sucessivaniente, através, primeiro. do citado cartucho e. . depois,
- pela citada peça permeável,- atl a
citada saída. Sag/tern-g os pontos de
2 a 11 .
*TC11‘. 10 N. 103.163 De 20 de outubro de 1953
Processo e. disposição para encurvamento de 'clichés tênue plastieo.s.
- Pontos Característicos
1 — ProceSso para encurvansento
de clichês termoplásticos, caracterizado pelo fato ,ele que os' clichés, por
meio de um dispositivo esticador . cilíndrico, são pré-esticadas- em estado
frio, são acabados cia ser encurvados
ern um banho quente C são subsequentes resfriados bruscamente em
um banho frio. .
.Um total - de 4 pontos.
.TÊRNIO N.'? '129.411 De. 24 de maio de 1961
Requerente; Cia. de Tintas e .Vernizes R. Montcsano — São Pardo.
Invenção:. . "Aperfeiçoamentos em
embalagem para tintas".
Reivindicações- ----nIr
1 . 9 — Aperfeiçoamentos em embalagem para tintas, particularmente, tintas ã base de latcx, caracterizados por
um saco de material - impermeável -.fel.
chado pela boca coas sun- grampo e
acondicionado no interior da -embalagem me:fálica. Um total de 3 pontos.
4

nizmo N. 5

192.415
"
Lie 2.4 de maio de 1961
Requerente: - Cia': de Tintas e Vernizes R. Montesano — São Paulo.
Invenção: • "Novo' Acondicionamento
de tintas à basaaada..-alaix ?!.. — Modélo de utilidade.
.
Reivinpii,caes
— Novo acondicionamento de
tintas à base de latex, caracterizado
por um tubo ou bisnaga de material
imune à ação da • tinta, onde esta é
acondicionada em estado pastoso e de
alta concentração. Segue o ponto 2.
TERMO N.° 10$.756
4
•
De 9 de outubro- de 1958
Requerente: Nordberg ManufaCturing
Comnpany. Milwaukee, Wiscosln, Estados Unidos da América do Norte.
Pontos caracteristicos: "Aperfeiçoamentos em britadores giratórios". (Pd„
vtlégio de invenção) .
:Pento.s. carac'terígios
Aperfeiçoomento britadores
tendo um chassis principal, urna ca.
çarcba ajustável e uMacabeçote móvel
o qual forma .ia caVidadk de britagera com a caarriba ''âjiiiavel, caracterizados por: uni anel ajustador montado Obre o' chassis principal; unia
conexão de filetes de rosca entre a
caçamba e o anel ajustador- madiante
a qual, eia obedlinela ti rotação .da caçamSa relativametne ao. anel. ajustador,
a caçarab.a pode ser ajustada em- apto- .
ximação c afastamento do - cabeçote;

lados rasSientes para paanclea o anel
ajustador, e com (.1e a zoçarnba, contra
movimento axial em . serviço normal dc
britagem; meios • para- aplicar pressão
hidráulica á fim de soltar a caçamba.
para fins de ajustagem, e para remover,
a dita; pressão,' a fim de retornar a caçainba .—,ao seu -estado normal fixo, e..
meios para travar Ou aferrolhar a ea:çamba. positivamente contra rotação,'
cujos meios , são oparantes quando -a
caçamba' estiver no catado fixo normal
Uni total de 23 pontos.

- TERMO N.° 105.551
. De 11 de outubro de 1458.
Union Carbide Corporation. (E.stados Unidos da 'Amér)ca)
Titulo: -"Aparelho para armazenar e
Comprimir' uns liquido volátil" (PriviPontos earacariaficos
légio ele inVenção)
1." Uma bombs oscilante. para bombear' &sei,' liquefaitos de um recipiente,
caracterizada p ar 'ar tara corno de
bomba alongado -carn lassi câmara de
hombeamento dentro dêle, numa- . extreniciacie; tuna\ válvula de' entrada ta/lente dentro da cansará 'ale boinbcatunto, e unn abadara 'Controlada por
cálvula de entra ia próximo , da eXtremidado da cânsara de bambeais-lento;
passagens de :atida controladas por
válvulas cie des;:rga, saindo da cá/az-da de bombear:cato: una êmbolo oscilante ,dentro do corpo da bomba, tendo uma extremi.lada . de Loanteamento
traerna com urna cavei:de para envol-.
%. ar, pelo :nlenos,,; a maior pane
vu dent,rad .'imoni dize cu.N.dc
cicseargd, e encit sralo, substancialmen.
'e. -o (sonso de folga em tórno- da válvu'a de e in1ia la de gu'.a
' '1,J111.0:1. adaptando
dartro do -co'a da
apertadamente;- b érábolo. Seguem-se
os pontos de núnferos ? a 15.
TtriNIO N° 107.586
" Da., 30 de dezan:bro 4c ,1258
. • çorpot
Uniam° Caibam
dos Ltiitlos0 da Alexiiri.
" caça' ;
Título: Processo para usar Ondas
de Choque para froincra : :Reações
Químicas': — Privilégio '11C- • Invenção
19 Uru processo -para produzir
acetileno a partir cla outros . hidacicarbonetos caracterizado por introduzir 1111"4
carga contendo o hidrocarboncto tatna
cuba de, ração alongada, passar lana
onda de choque através da citula -carga, e remover os produtos de reação
formad^.
Seguarn-se, os pontos de 2 a 15.
TER1V10 N.°' 106.066
dNautubrè,tA..-f.58.
•
Pittsburgh Plata Glass èompany
(Estados Unidos da América) .
Titulo: Pistola elétrica para milqui.
na de laminação de _Vidro (Priv. invenção).
- 1. 0 Uma platolasade fx:rmação ale bordo para ser colocada numa axtrcmi.
dade do par de rolos laminaclores'dc
um aparelho estilãglora:aita fiirtinale vidro, - que coMpi7ende dna metei-'
iica com fornia_adequada tara, se, aco.
"dada dentro "ao espaço , sttbstancialmente em forma de V, entre os rolos
e - formando unia superfície para contato com o vidro, para moldar, por
aquecimento um bordo cia fita de virolos, caracter'.
dro formada entre

cada por ser citada nistahs apropriada para ser aquecida eletricamente, e^
por ser a peça metálica (11) dc tais
dlifiensões • que forma um percurso de
área dc secção transversal substancialmente constante, • para a passagem da
corrente elétrica, adjacente à citada
superfície de contato com o vidro (14)
de' modo a produzir urna temperatura,
substancialmente, uniforme ao longo da
citada superfície. Seguem-se os pontos
de números 2 a 4.
.- TERMO N." 106.281
. De 3 de novembro de 1958
Intcfmational Business Machines Cor.
para tion.
(Estados Unidos da América) .
Titulo: Máquina para manipular correspondência. (Priv. lisv, )
1." Urna máquina para mani pular documentos incluindo um primeiro dispositivo de alimentação para alimentar
documentos paboana máquina, caracte,
rizada Nar- Coaas,ontat.os • associados
com o dito, primeiro, di.s-po. sitivo de . alimentação e adaptados para . serem fechados por um documento. que esteja
sendo alimentado, uns sagitado dispositivo da alimentação . . adaptado para
receber o documento do ditei primeiro
arranja de alimentação e para alimentar ó. documento em ângulos substancialmente retds Com a direção de alimentação pelo dito primeiro dispositivo
de alimentação, e por dispoSitivo controlado pelos ditos contatos e adaptado
para desatuar o dito priminciro dispositivo de alimentação chauanto capacita o dito segando arranjo de alimentação. Seguem-se os pontos de números 2 ir 6.-

Ffte."1-IMO N.° 100..454

De 6 de novembro dc 1958
Requerente: Crinas InclaStria FarinaCobiológka S. p. A.. Milão, Itália.. •
Pontos característicos: "Novos compostos químicos" (Privilégio de laveis-.
go) .
Pontos característicos
1. 0 Processo para a preparação de .
composição designada atercidc, um fator heparinVidico cia uma natureza glicoproteica ou ifilline-polissacaridica
com uma reação nunetacromática com
azul de' tuluidina, umnsa velocidade cie
migração anódiea sob eletrolórese entre a -das globulinas alfa, a alfa2 e
uma forte atividade hiporolesterolinni."
ca, caracterizadO pelo fatcutie compreender O_ tratamento de um órgão de
animal, contendo o ateruide, segundo
métodos adaptados para o'-isolamento
de compostos amimopolissacáridicos ou
glicOproteicos, para isolar alai o ateroide numa forma; pelo menos, purificada. Um total de 13 pontos.
•

De 14 de novembro de 1958
Whtia Machine Works. (Estados Unidos da América ),.
Tituksa 'Montagens de Placa amor.
sacadora para 'máquina - apenteadcira.
(Priv. Inv.) •
- Pontos -ooracteristicos
ts-.
•
Uma
máguita-apenteadeira tendo
,1.°
uma armação ele, pinça incluindo uns
pivô transversal e partes laterais ligadas por ura corpo transversal, earamrizada pelo fato do referido p_ive .
•
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dos citados cabos fixo na citada
cabeça e sendo o outro efetivamente oscilante na citada cabeça
c 'sendo o outro efetivamente oscilante na citada cabeça ou no citado êmbolo para ter um movimento de aproximação ou afastamento do citado cabo fixo, e um
élo que liga entre si, o citado êmTÈRMO N.° 115.785
bolo ou cabeça compressora e o
de 22 de dezembro de 1959
cabo móvel. Seguem-se os pontos
Laboratórios Frunatost S.A. — de. números 2 à -15.
Estado
da Guanabara.
TERMO N° 103.029
• Privilégio de invenção — para
TÉrtmo N. o 83.418
— aperfeiçoamentos em ou relatiDe 21 de janeiro de 1959
TÉRMO N. 106.811
vos a preparação de supositórios.
.
P.I. de 20-9-55
Becton Dickinson Indústrias Cirúrgi- • 1. 0 — Aperfeiçoamentos em ou
De 20 de novembro de 1958
Nome: Waldomiro Ribeiro dos
cas Sociedade Anõn.ma. — Minas Ge- relativos a preparação de suposiInternational Business Machines Cor- rais.
tórios, caracterizados por serem Santos.
poration.
São Paulo — Capital..
Titulo: Nravo mociala de embalage:u constituídos por um ou mais cor(Estados Unidqs da América) .
invento: "Isolador térmico para .
para o acondicionamento de agulhas pos, de forma apropriada e comTitulo : "Caixinha cie papelão". para injeções hipodérmicas e semelhou- , posição medicamentosas distinta, bombas e gasolina em motor de
(Priv. InV. ) .
do sistema — Ford — e
tea — Privilégio de Invençao.
os quais são unidos coaxialmente explosão
outros . " Privilégio de r Invenção.
— Nóvo' modélo de embalagem por meios adequados, sendo.
Pitos característicos
para o acondicionamento de agulhas postas cai arn deles a substância
Rcirinttcao5cs
1.0 Urna caixinha de papelão feita para injeções hipodérmicos e semelhan- ativa principal e no outro ou ou0
1.
—
Isolador
térmico para
Et partir de uma h:Alla ou chapa do- tes, caracteriaado pelo fato dé ser cons- tros os de afetos terapêuticos comtombas
de
gasolina
cai motor de
brável, de uma só peça 'e tendo uma es- tituído de uma só peça o uunidade
plementares ou corretivos dos datrutura de bandeja • cora aparadas late- cartolina ou material análogo ou se- quela que por sua natureza, não explosão do sistema — Ford •—• e
rais ascendentes, urna ppaede terminal, melhante. de preferência de forma subs- sejam susceptíveis de mistura. Se- outros, caracterizado por um conjunto mecânico para ser colocaum prolongamento deaçobartura ligado tancialmente retangular, com duas abar- gue o ponto 2.
do • entre o motor e a bomba de
por meio de urna parte articulada à ex. Luras ou janelas substancialmente alo
gasolina, como, posto de um tubo
tremidade da bandeja oposta à citada tamanho e do formato de um canhão
de ferro . fundido, duro-alumínio
TERMO
N.°
71.191
parede terminal e abas terminais do- de agulhas de injeção, uma em cada
ou outro material resistente, dobráveis ligadas às extremidades das Extermidade da dita peça, com a parde 4 de janeiro de 1951
tado de duas flanges, uma em caparedes laterais opostas da citada pa- te- correspondente ao bico do canhão
PurolatOr Products, Inc: — Es- da extremidade, de formato e direde terminal, caracterizada pela parte dirigida para dentro c a parte corree-•
mensões correspondentes aos da
de articulação (14) ser, seletivamente. pondente à base do canhão voltada tados Unidos.
flange da bomba de gasolina, de
ou
em
Título:,
Aperfeiçoamentos
dobrável em várias linhas, para faia, para a extremidade da peça, parta
várias aletas irradiadoras de camar urna caixa de comprimento varia- esta última que é dotada de uma pa- relatiOs X,,elemento substituível lor' e de uma haste no interior do
,
Priv.
Inv.
tabil"„para
serein
as
abas
terminais
(66
e
vel e a
,auena aba ou orelha que se introduz
1.0 L-!: "Aphrfeiçoartiento em \ ou tubo pra funcionar como prolon68), igualmente selctivamemnte clobrái no orifício do canhão quando éste está relativo
a elemento'' substituível gamento de ligação da haste da veis em divaisas linhas correspondn-! alojado na dita abertura ou janela, E. do filtro para ser usado dentro de própria bomba. Segue mais um
tes a comprimentos da caixinha. Se- peio fato de; quando a peça é. dobrada uma caixa de filtro, a qual inclui ponto.
guem-se os pomos de números 2 a 5. sabre si mesnaa, segundo uma linha uni tubo de suporte localizado no
transversal substancialmente mediana, respectivo centro, compreendendo
'TERMO N.o 34.173
a janela ou abertura em uma de suas o dito elemento substituível um
TÉRMO N' 107.482 .•
:extremidade cincidir com . a janeb ou tubo perfurado circundado por um
de 12 de janeiro de 1956
corpo pregueado de material filabertura na outra , extremidade,
De 23 de .dezembro de 1958
Dinalubre Distribuidora NacioSeguem-se os pontos-de números 2 trante cujas pregas se estendem nal de Lubrificantes, Ltda. — S.
General Electric Company — Esta- a 5.
radialmente de seu eixo, e discos Paulo.
dos Unidos da: América.
terminais presos nas extremidades
-Privilégio de invenção — para
aAperfeiçoamento em Estilete para
opostas do citado corpo pregueaFonógrafo» — Para PriVilégio de Indo, tendo os citados discos termi- — aperfeiçoamentos em latas de
‘ ÉRMO N 9 113.'937'
T
venção.
liais bordos curvos que definem óleo.
De -13 de outubro de 1959
aros de fixação os quais se adapPontos caractertsticos
Po ntos Caracter-is( elos
Lidice Sociedade Anónima Indústria tam sôbra as dobras externas das
1.0 — Aperfeiçoamentos em la- O que a requerente reivindica como e Comércio de Plásticos — S a. ° Paulo. pregas, caracterizado pelo fato de
nós.° é:
Modal° de Utilidade para Protetor um disco guiador de . centralização tas de, óleo, caracterizados pelo
19 — Um estilete para fonógrafo ca- Impermeável para Colchões e Simila- do filtro ser fixado a um dos di- fato de ser dotada 'de uni bico
tos discos terminais, tendo êsse alongado flexível, provido de tam'1)
racterizado por compreender urna hate res.
pa extrema, sendo que, a base. do
de um metal escglhido do grupo coas1 9 ) eProtetor impermeável para , col- disco terminal um aro virado para
tituido por titãnio e zireónio, dita has- chões e similare_sa;''aaracterizadO' pelo dentro formando uma abertura bico apresenta um alargamento
te tendo um ,recesso em uma de suas fato' dm ser constitnido de bolsa ou central cujo diâmetro é aproxima- com trecho cônico cilíndrico corpontas e uma: pedra preciosa unida às çapa impera-leal:ai de plástico, lona ou damente igual ao diâmetro exte- respondente- ao pescoço rosqueaque do da lata ',citada. Segue o ponto
paredes de dito recesso e tendo urna outro material qualquer conveniente, rior do dito tubo de suporte
número
se
acha
localizado
no
centro.
Seponta modelada' saliente era relação,
conformando praticamente um saco do- gue-se o ponto 2.
ponta de dita haste.
tado lattp dos topos Ou laterais, de
Um total de 3 pontos.
abertura Próvida de fecho conveniente.
..a. -"ISRMO N.° 90.547
Um total de 2 pontos.
, TERMO N.o 76.024
De'I 19 de novembro de 1136
TÉRMO N° 107.312
de 26 de outubro de 1954
Ditto, Incorporated.
TeRMO pa* 114.310 .
• (Estados,' Uundos da América) .
AMP Incorpored. •
De 15' dê'dezembro de 1958
. Título: "Processo de preparar
Estados
Unidos
da
-América.
de
ontubro
de
1959
27
Union Carbide Corporation. — Es•
Título: "Ferramenta manual em matrizeaff • duplica do raa" .
tados Liniclos,cla América._
Pontos Caracteristicos — Modal° de miniatura".
1.0
processo
de
preparação
Titulo: aPilha pis/aflita». — Pri- Utilidade — Nava Dispositivo de Rede u'a matriz caracterizado por_
pontos; característicos
sr,
haroç para Saltos ,ale „Calçados.
vilégio deaaavençao. ! '
formar • um 'conjunto de fôlhas
••
a:
Requerente: Sliojioda — São Paulo,
1.0 Uma, •ferramenta manual
nros Caractfiiisticos
Reivindicações
-Reivinda-se coma; para-fixar terminais elétricos.,por em contacto mútuo,' compreendendo as citadas Rilhas uma
1 9 — Uma pilha galvanIca prima:ira pontos característicos dó' presente pedi- compressão,,,, caracterizada • por
•ffilha
provida . de 'imagem tendo
aubstancailtriente chata; caracterzada do de privilégio:
uma cabeça compressora que tem
1") a:- Nós .° , , dispositia;o da refórao -nela um molde compressor, um partes 'corri •' imagens apriapriada
por compreender '.tut r anodo metalico
'aousumivel„ Mistura. de;Polarizante • má- para saltos de calçado. caracter-a:À° êmbolo montado para movimento para absorver calor't Partea'Sein
llada em életrolito, dc . ambos os lados por uma lamina plana,a,Forn um dos alternativo• na citada cabeça o imagem de nieliores' abSorçôes
do -anodo'e .clêle separada per um ela. extNruos recortado em arco, elevando- que tem um cunho compressorao-, de calor,- e uma fôlha 'de , transarolito imobilizado, .um coletor catada-. se deste extremo um ssalto solidário causado de modo a cooperar ,com 'ferência ena :`•''POsição ' adquada
)co impermeável a unidade, :flexível, em com a latmina,a também - plano e de pe- á citado molde para comprimir, um -compreendendo ' . uma domposlOo
-termicamente''transferiVel;" expo
contacto com a mistura despolarizante quena altura, de • forma triangular oa terminal colocado no curso
i tt uttliSerfície d, fôlhalirdktida
'iSar
de
Cabpa:para.
R111.
'de
qualquer
outro
formato,
•
prolongantad
Nibolo,
e fixada a um involucro imperar-cavai
diati'dii
'acionar á citado prnoblo,'Se'ridolim r iniageits
'a . unidade,' para formar um -laminado; do-se:'t ste reitalto; maii ou .menos

ter —um suporte de placa amortecedora
montado sôbre . si para ter em movimento oscilante; tendo dito suporte de
placa amortecedora faces batentes su•
perior e inferior e uma placa amortecedora montada nas mesmas; e tendo dito çorpo batentes superior e inferior colocados respectivamente acima
e abaixo das referidas faces batentes,
a fim de limitar o movimento oscilante.
Seguem-se os pontos de números 2
a 8.

sendo o citado laminado Colado para
formar um • involuero que , envolve as
pilhas sendo o eantacto com o coletor
catodicoa feito por areio da: um taro do
involucro, e passando ma condutor ligado ao anodo, para fora do invollicru fechado, para contacta) coca • o ;modo.
-Seguem-ae os pontos de núme,aas 2.
a 15.

I ..1(

centro da lâmina e sendo esta e - o ressalto perfurado$ com furo a passantes
onde convenha, para, fixação por meio
cle pregos ou parafusos. do refôrço
santo.
Segue o ponto 2.

Abril de 1962
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Abril de 1962 1283'

TER M.0 N.° .91.456
e 'os sais obtidos como prod.itas rélo e paralelo, longtitudinalmetite,
meiha Para transferir .a compofinais, de se separar a fase de pelo defasamento dRi duas semi-farsição correspondente à imagem
De 3 de janeiro de 1957
solvente da mistura reacionaa e tes, drstanciando-as de 'uni denta do
para unia fôlha em contacto
American Cyanarnid Company. de se separarem os ácidas, aSS ia) recorte, e pala reunião das tinas senticom a composição de transfe(Estados Unidos da América) . extraídos, do solvente. Um Mal partes a;. sint • defasadas, obtendo-se
rência: e saparar as 'tinias.
uma 'vigti anais alta, com vasamentos
Titulo:
Processo de tratar o de 17 pontos.
Seguem-se os pontos de número
correspondentes ás. reentram:ias opossolo
pora
aumentar
a.
produti2 a 15.
tas, e costura de solda nas pontas ou
Vida de do mesmo. — (Priv.
dentes justapostos; ganbando-se' em
Inv. ) .
TERMO N.° 93.756 •
altura a metade da largura do vasaTLRM.0 N. o 93.393
1. 0 Um processo de tratamento •
mento. — Unilotal de :1 pontos
De
22
de
abril
de
1957
do solo para melhorar • a sua
M.0 . de 2C-2-57
International Business .Machta
prpdutividacle, caracterizado por
Nome: Ornar Gentile.
TERMO N. o 94.832
.
adicionar ao solo; preferivel- nes Corporation .
São Paulo — Capital.
(Estados Unidos).
mente- em arcas semeadas e/ou
M. U.- de 29-5-57
Invento: "Secador de roupa a p lantadas', de 1 a 20 libras por
Titulo: Dispositivo para mágás, para máquina centrifuga'. — acre ((yd; 0,111 a 2,222 g/m2)
Nome:
Camillo Pigeard.
quina de escrever. (Priv. Inv. ) .
Moclalo de utilidade.
S. Paulo — Capital.
1. 0 Um mecanismo' para urna
um Ingrediente ativo escolhido
no •grupo de fosforo-di-tiola- máquina de - escrever elétrica
Invento: "Novo tipo de secador
Reivíndicações
para
efetuar
a
impresso
de
tos
0,0-di-etil-S-di-etil-S-alcollide
café e outros grãos "Modèlo
1. 0 — Secador de roupa a gás,
nos quais o radical alcoilico tipos. em uma citação de im- utilidade".
para máquina centrífuga, carac- cos,
e às avessas sõbre o dorso
terizado pelo fato de ser consti- é um radical metil, ata ou propil. pressão
_ Reivindieações:
tuído por um cilindro com pare- Seguem-se os pontos de números de unia folha por meio da ali0
Novo
secador de café e
1.
mentação
noriz-ontal
de
uma
fita
2 a 4. •
de tôda perfurada, destinado
outros
grãos,
caracterizado pelo
hectográfica
entre
uma
placa
e
receber a roupa a secar por efeiuina fólha possuindo dita má- fato de possuir uma configurato centrifugo cai conseqüência de
TERMO N.° 93.475
quina de escrever uni carrinho, ção cilíndrica, dispondo de base
alta rotação. Seguem três pontos.
caracterizado por um dispositiao cónica perfurada por . onde atraDe 4 de abril de 1957
projetado para ser adaptado ao vessa al o 'aia quente sem deixar
•
G. K. N. Group Services Li- referido carrinho . de impressão Vazar "(i mi grá°. Seguem ma/5
• TERMO N.0 91.183
mita d .
e compreendendo um carrinho quatro pantos.
(Inglaterra) .
• De 17 de 'dezembro de 1956
auxiliar projetado para guiar
Titulo: Aperfeiçoamentos em fazer avançar uniformemente
Chas. Pfizer & Co., Inc..
Tirt1M0 N • 96.361i
(Estados Unidos da América) . permutadores de calor (Priv. dita fita e uni dispositivo de
montagem do referido carrinho
Titulo: Processo de produzir Inv.) .
M.1'. de 234-57
8-9-iddroxi1ado-3,4-dihidro-1 (2à 1. 0 Uni permutador termico do ligado de modo destacável à re
Nome:
Ludovie
máquina de escreva. , Invento: "NoNoStulak.
antracenona ou um sal alcalino tipo aqui descrito, • caracterizado
tipo de suporte de
do mesmo".
Seguem-se os pontos de 2 a 11. lAmprida paru calicç'a, para mecAnicos
por terem as passagenii
, :imite;
à
laterais formados, dada.. • i" elede automóveis e maqi_inismo em gePontos caractcristicos
mento esj4Kador (O-M, r , à: °rural". — Modelo utilidade.
0
TERMO
N.
0
93.929
1. Uni processo para a pre- ralidade deIés) , dirigido perimePonh,s Característicos
paração de uma 3-4-di-hidro- tralmente à passagem • e fixado
P. 1. de 12-4-57 •
— Novo tipo' de suporte de 1:Im1 (2) -antracenona 8,9-hidroxilada em' relação às placas opostas de
Nome: José Luiz dos Santas. pada pare cabeça, para mecãnicos
ou um seu sal alcalino, caracte- passagem, po,r união com elas
S. Paulo — CAP.
automóveis c maquinismos em gerai,
rizado por estabelecer contacto ou mantido' em contacto de
Invento: "Novo tipo • de má- caracterizado peru • fato de possuir
de • 9 (10) -atracenona 1,8-hidro- pressão com elas, tendo o citado
de espuma de . borracha jusMiada com hidrogênio na pre- elemento espaça dor (ou ele- quina para fabricação de canas urna base
no topo da' liáação eletrica
sença um catalizador de hi- mentos) ,..inas posições ,pecessá- de papel. para • alto-falantes" taposta
para isolar u operndo e da corre t
drogenação. c em alcali aquoso rias, s ao longo de seu , compri- Privilégio de invenção.
eletrica c ao mesmo tempo manter a
diluído, e, se se quiser, acidificar mento, (ou seus comprimentos) ,
Reivindicações:
flexibilidade da lâtrInada. Seo sal alcalino assim obtido. espagos . 1 bu aberturas que astaguem-se tilais' 2 pontos.
0
1.
•
Novo
tipo
de
máquina
para
Seguem-se os pontos de números belecern ..comunicação entre a
fabricação de cones de panei
2 à 12.
citada passagem e seus condutas para alto-falantes em geral, ca'MIMO N° 9G.4I9
de entrada e salda.. Seguem-se racterizado pelo fato de possuir
os
'
pontos
de
2'•a
30''
agAsto de 1957
De
1
TERMO AN.° 91:;.392
uma matriz perfurada, e recotçls. ; .)
Seâpto,
INC.
berta com ;duas telas, sendo
De 28 • de dezeinbro . de 1956,
(Estritos Unidos da América).
Unia de 'chapa Perfurada e outra
•
TERMO
N.° 93.62ia
Titulo — Lápis propulsor.
--F. Hoffmann .— La. Rocha az
de ¡ela tr a nçada. Essa matriz
, n 3 1f- ,•,,
•
1° Um tubo de alimentação espiral
Cie. S. A. ..yt,
De 12 da, abril de- .1957
compõem-se de duas peças, uma
para um lápis mecânico, o dito rilho
(Sulca)
• 'Requerente: Makhtsavel Israel. encaixada na outra, e com • ad- de alimentação sendo caracterizado
ficios reguláVels para obtenção por ler roscas de alimentçaão formaTitulo: "Processo para a pra- firma industrial e comercial or- de maior ou menor transparência das
dentro do seu furo 'c tendo 10r. paração de urna composição es- ganizada de acordo com as leis .das bordas do - done. aa Seguem ções
de parede longitudinais opostas
de
.Israel.
tabilizada de vitamina D?:.
anais três pontos.
nas quais o diãmetro 'externo do tubo
Pontos caracteristicos de: "Proé igual ao maior. dl:melro das ditas
Relvinclicaçóes
a
cesso para executar reações de
roscas. — Seguem-se , os pontos ,de
1.0 Processo para a preparação dupla troca entre sais é ácidos".
'Mimo N o 95'.(150
números 2 a
de unia composição estabilizada (pivilégio de invenção) .
De 13 de julho de 1957
de Vitamina D,. caracterizado
Pontos característicos
Industrias Metálicas de Estruturas
TINIMO N° 9fu..719
peio fato de que se dissolve aeia
1.0 Uni processo '''Para efetuar e Construções S.A. — Estado da Guamenos urna altamina .1 dea grupo
De
23
do agAsto , de 1957
•
'!
vitaminico Di hidróxido bati- reações de dupla . decomposição, nabara..
Union
Carbide
Corporation.
Privilégio
de
Invenção"—
Processo
em
que
os
',materiais
de
partida
lado e 2,G-di-t-butil-4-metil-feno:
(EstadOS. Unidos da "América):
em óleo vegetal, de que se junta são sais e ácidos.. livres, e os para expandir em' altura perfis laUm-aparelbb liara iniciar •
Standard • sem 'aumento de
à solução oleosa acido etilenodia.- produtos finais • são sais .dos minados
prrar o fluxo de
mino-tetra-acético ou um aal de ácidos livres usados como ma- Peso e produto resultante. .•
— Um aparelholinaa iniciar e
metal ,!calino dèste ácido, ,de terial de' partida: e' ácidos livres
parar o fluxo de gás, , caracterizado
que aci emulsiona a mistura liberaodsa.clos sais a usados como Reivindicam-se, como earacteristi- por
compreender um' corpo do váloleosa em. urna- solução de gela- material de partida, caracteri- cos ia inveïn;rto descrita, us,srgointes vu l a tendo:uma admisatio e uma
zado ,pelo fato de se extrai= pontos:
tinaade sacarose, .de que
saída, um diafragma dentro do , corpo
p rocesso para expandir em al- formando urna eãmara, um braço de
pulveriz
a
a canulaão em uma os ácidos livres, obtidos como
iara
Os
perfis
Iaminrdos
Siandard. construção mia câmara r ligado ao
massa de po de amido pre-des- produtos finais, da mistura
secada. , escoando
,Ce reaclonal com solventes organi- seio aumento' de peso, e'produto re- diafragma, u`a-mcmlibula móvel com s
sulta
II
I
e,
aplicável
a
vigas
laminadas
o braço de construçãO . "e diafragma,
que sei, separa as, gatnilaas r- cos que são álcoois alifátleos
quarquar pedir. caracterisado pela tea mandibula estacionária montada
,mada.s desta maneira, do pó de tendo 3 ou mais átomos de aar- de
da viga cio durs semi- dentro da câmara prra cooperar com
amicio, , , e, cle.„ que se completa, bono na molécula, ou cabanas, separação
partes, mediante uni recorte procemandfirkla móvel e um tubo de
por meia de aqiiecimento,_ o des- de; . 'miscibilidade limitada,
dido adequadatmente, por fusão a oxi- constrição estendendo-se da adinissáo
,seerunento gotinhas.,.vjtami,7 ágna,- -ecintro da qual não, são acetileno Ou outro meio equivalente, entre as mandiburas estacionária e,
'nadas, : individuais, Seguem-se . , tias apreciávnnente solúveis os -,kais por unia linha geometricaalternando móvel, at a sabia. — Srgueru-se cas
usados como material de paria entre limites marginai° em plano nontes de némeros 2 a
pautes de nairnez'os 2 à ''.
•

•

.

I

os

•

Titulo:
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•• •-TEllel ,0 DE PATENTE N' 97.978 •
:Nfonteertini, Societá Get-áale per
L'Industria Mineraria • e almlea —
Itália.
Título: "Aperfeiçoamentos em ou
relativos ao beneficiamento cias pro•
priedades mecânicas de arti gos alongados".
Privilegio de Invençào.
Pontos Cáfactertsliros , 1° — Processo para aperfeiçoar as
propriedades mccánicas de ora artigo
alongado, !mimado à base de ii ni pulipropileno aliamenle cristalino, caracterizado por consistir em estirar o
artigo na presença de uma substancia
que apresei) ta ti ma ação pl a st i Demite
ou inchadora para o . pollpropileno. —•
Seg uem mais 13 ',eidos.

TERe10 N° 1i6.-036
TE.RIVIO - N. o 103..392
caracterizado pelo fatã de compreválvula eletranica, ligada a tua
- De 12 de- agosto de 1957
De 12 dó fevereiro de 1958 • • encier
par de condensadores, os quais, por
Ornar - geniile — São Paulo.
P. Hoffmann.
debstato e resistências 'dispostas no
Modelo de Utilidade para Novo
La .Roehe & Cie. S. A.
circuito, determinam a eictrizreceo de
tipo de cantineira para unir moldu•Suiça.
chave elétrica magnética de ligação,
ras.
Titulo: . Processo para a preparação a qual, excitada; determina o fechaNovo tipO de cantoneira para unir de • étereá básicos de. hidroxi-aptra- mento - de circuito de transformador
molcrures, earreterizada por ler _Mu quinonas.
que atua sare as pontas de solda diparafuso provido de porca para faciretamente com , o circuito da linha
Reivindic''ações
litar .a junção dos triángulos na forde alimentação.
Mação dos quadros, evitando o uso
1 - - Proceso para a preparação de
Uni total de 3 pontos.
de pregoa.
éteres básicos de hidroxi-antraquionas e de _seus aneise caracterizado
pelo fato de que se traosforma, uma
TERMO N. o • 101.X3
monoldroxi ou uma ditdroxi antra• TERMO N" 97.622
quinona em um sal por meio de uma
De 10 de inana de 1958
De 9 de otitubro de 1957
base, d eque se faz reagir o sal obtiJoão Pedro Coelho de Miranda' — do desta 'maneira cora um halogeneNome: Maria Cármen Espinal Vito de amino- alcoilo terciário e de
Estado da Guanrbara_
que se transforma o -éter básico ob- cente e Mercedes Espinel Vicente.
i‘lodelo de Utilidade para Pvrcs
.
tido desta maneira em tun sal •de
São. Pau/o.
• Capital.
•
Prato See o.,
de pites ou prato adição de ácido ou em uni sal de aInvento:
Novo
tipo
de
dispositivo
seco, caracterizado polo -uni ralo das mai° quaternário.
para ligar espalhador de cera em
Seguem-se os pontos de números: enceradeira
getienlas. transbordadas das . aldearas
elétrica.
ou de vasilhames e am fundo original 2 à 5.
'Modelo de uetilidade.
nestes objetos para a adaptação de
referido rala. — Cm total de 3 polo
TERMO N.° 100.665
Reivindicações
Los.
De 27 de fevereiro de 1958
1 — Novo tipo de dispozitivo para
.F. Hofffmann La- Rocha & cie. ligar espalhador • de cera em enceraTERMO N°. 97.639 .
S.A.
deira elétrica, caracterizado por ter e
F. Hoffhann — La Rocha Sr Co. um pino provido de rosca, o qual
De 16 de setembro de 1957
Atiengesellschaft.
funciona através de um simples giro^
São' Paulo..
Sliiniclii Ogawa
Sulca..
de esquerda para a direita ou viceUtilidade para Novo
Modelo de
Processo para a preparação versa ligando ou de.sligando o espachapéu de bases, elástica da copa na de derivados de tetraidrofurfurilem- lhador e, ainda, porque com o rafe- •
e
"
maio.
sua junção com a aba.
rido pino se poderá manter o espa•
1" Novo modelo de chapéu de base
lha-dor ligado continuamente, evi•
Reivindicações
tando o uso manual.
elástica • da copa na sua junção com
a aba caracterizado por ser a aba
1 — Processo para a preparação
Segue mais um reato.
do chapeai guarnecida em toda a cir- de derivados de tetraidrofurfurilalaeunferencia por um' fio -flexível, de • que no ácido 2-nietil 3 oxo tetraidronatureza de moia de estiramento miaon' furano 5 carboxflico se transforma,
ea,960
TERe., ,
fora de toda - a área eira-aderem:jarda em uma ordem de sucessão qualquer
De 14 de outiesio cie 1953
ou simultenearnente, o grupo oxo, por
aba, — Segue o ponto 2.
redução, em uni • grupo hidroxilo e o
agrupamento carboxilo livre ou es- 'Requerente: Alexandre Sieniewicz.
te:Meado em uni agrupamento triTERMO N. 9 97.767
Pontos Característicos
aleoilamenio atilo, o agrupamento
De 21 de setembro de 1957 cetómico podendo ser protegido, se
Aparelheo para proporcionar a cornecec.,sário fôr, por meio de acetalizaIstvan Martzy e Istvan Patoes .
resta posição das mãos dos pianistas
ção pasa,geira.
-São Paulo.
Seguem-se os POnt-ji de números e repouso nos estudos.
Modêlo •de tietilidade.
Novo tipo de pulseira para relo- 2 a 7.
rivilégio de ,invenção.
.gio.
1 — Novo tipo de pulseira para
Pontos .Caracteristicos.
TERMO N. 100.748
relo,gio, caracterizado por ser Um tubo dividido em duas -seccessões, os
1 — Aparelho para propprelonar a
De 4 de março de 1958,
quais possuem internamente uma co-r
correta posição das mãos dos plante- .
Minoria
Matoba.:
rente entranhada numa mola .espiral,
tas e repouso por estudos, caracterizaSão Paulo.
a .qual dá o impulsionamento de vae
do pel fat, de compreender mn sucone
Titulo:- Descanso para telefone.
evern, fechando ou abrindo o
porte constituido por uma chapa de
sModélo de utilidade,
junto da pulseira.:
metal provida de orifícios destinados •
1
—
Deecanso
para
telefone,
caracSegue o ponto 2.
a receber parafusos que a fixam ft terizado
pelo
fato
-de
ser
constituido
. .
parte inferior da caixa do -tecido.
cie urna caixa que, em seu interior, -Um total de •"1 pontos.. •
contém unia caixinha de música, ten-TERMO N.° 99.211
•
do a aludida caixa pelo menos. uma
•
De 14 de dezembro de '19577
peça móvel que se rojeta de seu in,._ TERMO' N.,9 70.644
terior para fora, e . sóbre 'a qual é
Charles Julian Baffet.
deitado o fone, peça essa que, no inDe, 26 de noeeMbro de 1953
Estado da Guanabara.
terior da, caixa, é • conjugada com urna
• Modelo de utilidade:
juan Cociffi e Eduardo Cocifil. mola
e
com
uma
peça
alongada
que
Uni
equilibrador
para
regua
."T"
•
- i — Um equilibradOr para regia T se dirige para baixo e se conjuga com • Argentina.
' de desenho que .se caracteriza por o mecanismo da caixinha de música
Composição a base de asfalto para
possuir uni suporte (1) adaptavel a em posição que- impede o funciona- aer aplicado a frio.
extremidade livre. mantem um .carro mento daquele mecanismo quando- o
(4) que desliza o bordo clas • pranche- fone é retirado do descanso, e que . • ' Pontos Característicos
permite o funcionamento do mesmo
tas.
mecanismo quando o fone é deitado
Um total de a pontos.
1 — Composição a base do asfalto
•lebrée o descanso.
Seguem-sq qs pontos de números para-. ser aplicado a frio caracterizad3 por: ter - eonatituido de'earga iner2-.a
TERMO N.° 99.465 •
te:- conió .enctilinentO; as-falto e alcatrão de , carvão; como aglutinantes
De 27 de dezembro -de 1957
.;:ee:oe
e carvão. em , pó, . como conservador
:TERMO N. 100.918
•
José Guarda. sor:
das propriedades plásticas de com- ,e• 25 de fevereiro de 1958
posição nas proporções do ponto caEstado da ,Otimiabelee•
racterístico 3l. 2.
Requàkente:
lenainsformadores,
re•
Modelo de utilidade.
tilicaciorea Prodelec Ltda. •
2 Composição de acôrdo coas o
Para: José Fernando Guerra San•
São Paalo.
ponto 1, caracterizado peia seguinte
tailha.
Invenção: "Circuito elétrico apli- oOnstittitçã '
,e?
.$0.2
— Novo modelo de guarda sol, cado a máquina portátil para solda ee,14,ateriais ,ecalcareoeee 50-/, a ,,r,wo.
e-aracterizado pela circunstancia de a ponto,
r..,...ma.tewduraraticog-~4-244,a ta%
ter armação fig. 2 com quatro bra15.1fateriais silicieos — 5 a lã%
Reivindicações
ços dobles em .v. • que suportam o
Asfalta
a 9%.
toldo desmontável.
— Circuito. eléteievo aplicado, a ' Alcatrão de carvão -- 1 a 2%. .
eini total de 3 pontos.
máquina portátil para solda -a ponto,
Carvão etn p6 — 5 a 7%
Ne,V0 MOMO

'reflete) N° 98.124
ei.U: 'de. 9-,10-- 57 • Reivindicações
— Novo modelo de gerador de
acetileno, e constituido por em diapositivo o qual pada elialxar-se e levantar-se em conseguem:ia da formação e
• saída do gás. A este dispositivo é coligado o recipiente dU carbureto, o
(mal, cm consequencia 'do movimento
AO dispositivo, pode . imergir ou sair
da água, prodazindo gás na justa
proporção. — Seeltem mais dois pontos.
TERMO N° 99.441
De 26 de dezembro de 1937
Patente de modelo de utilidade ,—
'para Chuveiro adaptável a bacia de
Privada.
Alfredo Ernesto Becker — Capital
- do Est. de., S. Paulo.
.
-Reivindieacões
-• 1°) -"Clittiee,jrinho adaptável aTbacia
de ^privada",--;retracterizado pelo fato
e de: consistir. Ou canalização de água,
• nue. após contornar a borda posterior
da. bacia, por sob a táboa usual, rol-ta-se para o interior do vaso, apresentando a extremidade dirigida para
• a frente e para -o alto, onde se loca:
ou biqueira, forma.- flora de' ducha,' ou jato, podendo -existir uma artiellação do cano sobre-a
ia da Privada.
• parte posterior da bac
- Segue o ponta 2.
•
• • •ERNIO N° 94*..719
•-De 50 de 'maio: de 1957

• nn•••1

crivo

•

- Societeenhodiaceta — França.
Ioveueão para prócesso continuo de esterificação da celulose.
e'„
-1° Pro'ecuso. para a estai-Me aç ão em
continuoeNeeda celulose, caracterizado
pelo fabásale comportar o desfibramento da. celulose em . 15 a 30 vezes
O seu peso eále egua Um total de
8 pontos*
N" eti . 629
•
-Dc ..1 de agostà d 1957
João Gemam, Guidugli — Esteado
•
da Goanaliara. •
Modelo..,(11.VIR-idade, P a ra Novos
•;',- tipo de
nas,, wit'a lia rbear.
•
••
• 1° A leonina de, barbe ia-adem daserita, Ca raeteriza-se petas .,:151.1aS
rnens.Ses reduzidas, e pela ausencia
qualquer pe rf tira ção, resulta ndo cemseolentemente maior .resiatencia, ashint como millír economia de mate•

IA 1.11i

• rIal.

•
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1

Me•n••n":
ik

• nnn••n

MIN111111

.4aL5.

M AR.CAS D EPOSITA•DAS
"

1~1

o. art. 130 tleiCódjo'tia" Propriedade Industrial. Da data da pUttlivição começará a
correr o prazo de 60 dias parir° vdeiaimento do Pediddhitiralfie Use lir azo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Maclonal da Propriedade Industrial aqueles que -¡ie-'inlda're:n prejudicados com a o3naksão do registro requerido •
PubliCiaZão látá- cié a-CárídO .,ciiin

Termo n° 527.575, de 12-2-62
Brasitcx-Polimer, Indústrias uimicas

Termo n9 527.568, de 12-2-62
- - Confecções Rivicra Limitada
Pernambuco

s. .X.

1V
RIERA.

São Paulo
-

Classe 16
Artigos na classe.

• Trino n9 527.569, de 12-2-62
Motordiesel Tibagi Limitada
Paraná

'Ferino n9 527.576, de . 12-2-62
Brasitex-Polimer, Indústrias unificas
S. A.
São Paulo
• Classe 2
Artigos na classe

Motonhesel ilhom
Classes: 6 — 11 — 21
Titulo

Termo ri" 527.577, de -12-2-62
Brasitex-Polimer, Indústrias unificas
, S.A.
São Paulo
Classe 1
.ArtigOs na classe

Termo n° 527.570, de 12-2-62
Tecidos de Arte Limitada
Paraná

te

_r

4

Termo nv 527.578, de 12-2-62
Mcyer ChemiCal Co. do Brasil S. A.
lndüstria Farmacêutica
São Paulo

In. c115$fri a Br—ctéS-ile-ii•a•
Classe 23
Artigos na classe

end.. Braoile

pea*••n••n.n

Ti_nno n , 527.572, de 12-2-62

ira,

Classe 3
Artigos na classe

Comercial Pagnoncelli Limitada
Paraná

Ternici n" 527.579, de 12-2-62
Mcyer Chernical Co. do Brasil S. A.
Indústria FarrnaceutiC71
cialjragnoncellil,
São Paulo
';v,fe-tAzitive91 • pur
23 — 36
2Insscs: 11
12 — '14
Titulo
•
Termo n° 527.574, de '.12-2-62
Paraibanas Confecções Limitada
Estado do Rio de Janifirà

Classe 3
Artigos na classe
Termo n' 527.581, de 12-2-62
Ncsal Importadora e Exportadora
Limitada
Minas Gerais

- Paraibana,

,Tycos,

.Coílfe-d'dõléi`á(Ltdã.
Classe 36
Artigos na classe

,--- —,----. :T ermo n9 527.573, de 12-2-62
Comercial Lucesp Litifitncla
'• ' •
Paraná
,l

_,
4- - ..

eMertiai LIIÉP a
—.5p' ,

IINT5f.rSTRI.N. bP,ASIIiIR A
. ,
, ,_ C.1,, sse 10 .
Artigos pa ciasse
.

Termo n° 527.582, de 12-2-62
João Manoel de, Armila Costa Netto
• Estado , da Guanabara

• Tindu

FRAINICE

Termo n° 527.583, de 12-2-62
Heitor José Pasguinelli
Estado da Guanabara

End. r a i 316e I. r a •
BClasse

Artigos na classe
Termo n° 527.604, de 13-2-62
Gutenfeld S. A., Produtos FarmacCU
• ticos
•
São Paulo

TURISMO CULTURAL

• •GUTENFELD

ind. Brasileira'

E
;CIENTIFICO

Classe 3
Artigos na classe

Termo n9 527.605, de 13-2-62
Irmãos Bestetti
São Paulo

Classe 33
Artigos na classe

'CAFE BIB3FX RIG
End. 33raalletri

Termo 119 '527.584, de 12-2-62
Juvenil da Silva Gedeon
Maranhão

Classe 41
Artigos na classe
Termo n9 527.606, de 13-2-62
Testa Paulo Abreu S ... A.
São Paulo

indústria P_:)-asiieira
Classe 41 -

MAGIC "' •
Ina. brasileira

Artigos na clz.-sse
-Termo n° 527.585, de 12-2-62
_Rita Alves
atado do Rio de janeiro

R A LV E Si

Classe 36
Artigos na classe
Termo n7 527.607, de 13-2-62
• Textil Paulo Abreu S. A.
São Paulo
•

indústria Brasileira,
•
Classe 48
• Artigos , na classe _
Termo n9 527.586, de • 12-2.62
• Jacinta Rodrigues de Aragão
Pernambuco

."."7 47 „

Classe 33:
'Titulo •

dAta
Brasileira`

Classe 36
Artigos na classe
Termo n° 527.608, de 13-2-62
• Textil Paulo Abreu. S. A.
São Paulo

PABILEU 1,1AGI "'••
Ind.'13:eacileíre
Classe 36,
Artigos na classe

f

indústria Brasileira

Termo n9 527.609, de 13-2-62
Textil Paulo Abreu S. A, •
...são Paulo

?ABREU' MAGIC

CUISSE. 41
.Artiddá 'ha classe

- Termo n° 527.587, de 17-3-62

Classe 36'
' Artigos na cjasse

joluscon,

FRORROGAÇÃO.

CLUBE

.

'Ind..

•^• EStaddg Unidos dá Anlericu.

Termo n° 527.571, de 12-2-62 ...•
insto Sudoeste Limitada
Paraná.
,

JJ

Classe 3
•
Artigos na classe

Johnvon

Titulo .

Termo n' 527.603, de 13-2-62 • t
"Fralvice", Indústria c Comércio dó
Plásticos Limitada
São Paulo

110/1114Eli
ijndo BraaLtelra'

BR .ás
' Indústria Bra p ja e irTá
-

l indOstria Brosiieirã
,
Classe 36
Artigos na classe

A,

Termo 3V 527.580, de 12-2-62
Meyer Chemical Co. do Brasil S. A.
Industria FarmaceifiticSão Paulo

=

Termo n° 527.610, de 13-2-62
Francisco Antonácio
São Paulo

• (.‘e.li 1/a
-"••• Classe' 10 7..•

Artigos .na
•••
•

LiiT OXASC I. O

''

Bracileira

Classes: 48
•Titulo

50

dl/

1286 Quinta-feira 5

MAMO

,Vmmo n1 527'.611, da 13-2-62
Francisco Antonascio
São Paulo

Termo n0 527.621, de 13-2-62
Lanches São Paulo Morumbi Ltda.
São Paulo

SIO PAULO
110RUMBI
Ind. /Srasileire.,

fiNTOBASCIO'
Classe 48
Artigos na classe

• Classe 50
Artigos na classe

Terra° n" 527.612, de 13-2-62
Indústria e _Comércio de Matesiais Para Construção Limitada
São Paulo
• Classe 16
Artigos na classe
Termo n" 527.613, de 13-2-62
Lactielnios -992 Comércio e Representações Lituitada.
São Paulo

Termo n° 527.622, de 13-2-62
Laminação "Ilispania'' Limitada
.
São Paulo

Ind, Braelleira,
Classe 5
Artigos na classe
Termo n° 527.623, de 13-2-62
Transportes Paranoá Limitada
São Paulo

992
.Ind. Brasileira

.

Classe 41
Artigos na classe
Termo n" 527.614, de 13-2-62
• Livesria Larousse Limitada
. São Paulo

_

- ;Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos na classe,
Termo .n" 527.624, de 13-2-62
Lamadami Laminação de Aço c Me.
tais Para Indiistria 'Limitada
São Paulo

Classe 32
Artigos na classe
Termo n9 527.615, de 13-2-62
Bar e Mercearia A.B.C. Limitada
São Paulo
As.hoç a
Indo

Classe 50
Artigos na classe
Termo n' 527.616, de 13-2-62
Distribuidrra de Peças "Motdsr''
Limitada
São Paulo
11Q;OFER .ANL,

Ind.'Brasileixej4

•Ind. Brasileira
Classe 5
Artigos na classe
Termo n" 527.625, de 13-2-62
Coalesci° de Canetas e Acessórios
"Bandeirante" Limitada
São Paulo

Tema u" 527.67, de 13-2-62
Casa Koyania.- Comércio de Cereais
Limitada
São Paulo
MAMA

Ind. Brasileira
Classe 41.
Artgos na classe
Termo u° -.527.618, de 13-2-62
Ituana Comércio e Representações
Limitada
São Paulo
-

Brasi leira

Classe 50 •
Artigos na classe
Termo n'' . 327.'19, de 13-2-6'2
Indústria de Calçados Gaivota Ltda.
São Paálo

‘to GAIVOT1
Ind Braslitirá
'`., W:asse, 3-6+ t

Arts os na ,Clusse
Termo rr 527..620, de 13;.2-62 .•
T Vespauto, Indústria e Comércio
•.. 1 Limitada
• S's'oa Paulo

• 2 T-AftiSPAUTO
Bt.:attleira.
Artigos .sta classe

Termo n9 527.641, de 13-2-62
Confecções Ieda Limitada
São Paulo

Termo a" 527.632, cie 13-2-62
"Probal", Produtos Básicos Limitada
São Paulo

ind.ust r ia Bra531.1etra

Classe 16
Artigos na classe

• —
Termo n9 527.642. de 13-2-62
Modas e Confecções Inabz:1 Limitada
Sjo Paulo

Termo n" 527.633, de 13-2-62
"Probal", Produtos Básicos Limitada
São Paulo
Classe 21
, Artigos na classe
Termo Ir 527.634, de 13-2-62
"Probal", Produtos Básicos Limitada
São Paulo •
Classe 50
Artigos na classe
Termo n° 527.635, de 13-2-62
Adolpho Antonalia
São Paulo

Termo n° 527.626, de •13-2-62
Metalúrgica "Nipo-Bras" Limitada
São Paulo

RARIKI
Ind. Brasileira

InUSTRIA.
ADOLAN

Classes: 6
Titulo

.OFTELME-05PTICA
ELETRONICA LTDA.

33

Termo n9 527.637, de 13-2-62
Arthur Gocs Filho
São Paulo

Nome Comercial
Termo n9 527.645, de 13-2-62
Rems, Empreendimentos Limitada
São Paulo

ItIJOUTERIA:
COES
Classe 13
..Artigos na classe

REZS-EMPRUNDliaNTOS
LTDA.

Termo n" 527.555; de 13-2-62
m'e'tal.-Otiie`' Limitada
•' São' Paulo

Nome :CotWeial .
Termo n" 527.646, ,:dc 13-2-62
- Luiz Lagrotta
. São Paulo

METAL-OTONE

r'GALERIA DAS
\CALÇAS
Sao' Paul o -C apl tar

IND. BRASILEIRA

Classe 11
Termo n' 527.628, de 13-2-62
Artigos na classe
Indústria e Comércio dc Cal "Haricr
• Limitada
Termo n° 527.639, de 13-2-62
São Paulo
Renovadora de Calçados "Apodi"
mitada
110=1t0
Estado da Guanabara
Classe 16
Artigos na classe
Termo n9 527.629, de 13-2-62
"Probal", Produtos BáSicos Limitada
São' Nido
,

-2±.45.1.191.i.a
•

Termo n' 527.613, de 13-2-62
Todan, Incorporadora e Imobiliária
Limitada
São Paulo

Termo n° 527.644, de 13-2:62
Oficiais, ótica c Eletrônica Limitada
••
•
São Paulo

Classe 16
Artigos na classe -

:nd. Brasileira'

Bra3ileira^

Classe 36
Artigos na classe

In . ?aerizais

51P0—BEAS

•
Termo a' 527.627; de 13-2-62
Indústria e Comércio de Cal ''Harici"
Limitada
São Paulo

1NABEL
I ncbistria

Classe :.¡J
Titulo

•Termo n" 527.636, de 13-2-62
Adolpho Antonalia
São Paulo

Ind. Brasileira
Classe 5
Artigos na classe

Classe 36
Artigos na classe

Classe 6
Artigos na classe

BANDEIRAPTES
36 — 37

IEDA

REGIONAL CLUBE
Sao Paulo -Capi tal)

ArrOlari

ind. Brasileira

cREDI-GERAL

Classes: 17 — 30
Titulo

Abril de 1962

Ulmo
527.631, de 13-2-62
'Probal', Produtos Básicos Limitada
SãoPaulo
Classe 11 " •
Artigos na classe

74AMTWU

Classe 50
Artigos na classe

,

l'ARABOA
Ind.. -Braatleira

(Seção III)

•

Classe 35
Artigos na classe

@lasse 36
Nome Comercial
Têrmc j9 527.647, de 13-2-62
AssociaçãO dos Servidores do Hospital
idas Clínicas
Sr.1 Paulo

Termo n° 527.640, de 13-2-62
Einpreza Pulveritadora Agrícola In-,
dus-trial e Doméstica Contra Insetos
".15,4osea" Limitada
São Paulo

E 4.,S

asSe 5 _:
•Arti~
Ogne
;
Terrndlá i -S27 `. 630, i'l4C+5';43-2-62
.;% - Bááls.-,os. Limitada
`.n,ProVat,"
.
. . . ProdUir,

tcfedn,
t

I
Artigos na dam

, asse
'A2ftrão2'.na

'

1 „,,
çír3-1

• -,
La
r"
'Artigos na classe

Têrmo n° 527.662, de 13-2.2
Companhia "3. de Maio" de Administração. Comércio e Indústria S. A.
Estado da .Guanabara

Urino n° 527.657, de 13-2-62
Aparecida Ferro Persona
São Paulo

Termo n° 527.648. de 13-2-62
'Mica-Roll' S. A. Indústria e
Comércio
São Paute

"1

E R-

1

álr-gnili(r dc) Classe 41
Artigos na classe

Termo na' 527.658, de 13-2-62
Saint Moritz Country Club
São Paulo

•

SAINT MORITZ
çd'OUNTRY CLUB

gfairiporã- Est.j

Trmo n' 527.649, de 13-2-62
"Mica-Roli" S. A. Indústria e
Comércio
São Paulo
, Classe 23
Artigos na classe

- Termo a' 527.664, de 13-2-62
Companhia "3 de Maio" de Ad ninis•
tração, Comércio e Indústria S. A.
Estado da Guanabara

S.Pauln
Classe 3
Titulo
Tétano n' 527.660, de 13-2-62
Farinha de Mesa Especial "Bõa Vista"
Estado do Rio de Janeiro.

Termo n° 527.651, de 13-2-62
Jodan, Incorporadora e Imobiliária
Limitada
São Paulo

Indústria Brasileira

Classe 41
527.663,. de 13-2-62
Têrmo
Artigos na classe
Companhia "3 de Maio" de Administração, Comércio e Indústria S. A.
'fértil() n° 527.686, de 13-2-62 -.4
Estado da Guanabara
M. Vodret Engenharia e C..onstruçõeil—
Limitada
'Classe 11
São Paulo
Artigos na ci'asse

BRASILEIRA

Classe 4 Artigos na •class,

Termo n° 527.674, de 13-2-62 \
Indústria . e Comércio de Bebidas
Mangabelra Limitada
São Paulo
44 >4.

23

Classe 2
Artigos na classe

LINDUSTrtit\
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asse 15
Artigos na classe

Classe 16
Artigos na. classe

Termo a' 527.665, de 13-2-62
Companhia "3 de Maio" de Administração, Comércio e Indústria S. A.

TérritO no 527.687, de 13-2-62
José Cruz Medeiros •
Brasilia — D. F.

Estado da Guanabara

JODAN-INCORPORADORA
E IMOBILIÁRIA LTDA.'

Classe 32
Artigos na classe

Nome Comercial

Térino n° 527.666. de 13-2-62
Companhia "3 de Maio" de Administração, Comércio e Indústria S. A.
Estado da Guanahara-'

TI:rmo o' 527.652, de 13-2-62
Industrialização de Amendoim Inata
Limitada
São Paulo

.INAMIGREW

Classe 38
Artigos na classe

Classe. 41
•
Artigos na classe

Inaustria Brasileira
Térmo

Classe 41
Artigos na classe

--4*11
Lnaustria'Brasileirtn

SÃO PAULO
Classes: 41 — 42 — 43
- ----Titulo •

Classe 49
Artigos na classe

Termo ri"r527.671, d 13-2-62._
Representações Roper Limitada
•São Pau1O-

Termo a' 527.654, de, 13-2-62
Banco de Cpbranzas
Uruguay

LA MALAGUENA

Classe 32
Artigos na classe.

Tênto n° 527.668; .de 13-2-62
ComPanhia
.4e Maio"' de Administrado, Comércio G . Indústria S. A.
. Estado da Guanabara

Termo n° 527.689, de 13-2-62
Distribuidora Lotérica do Paraná
Limitada
Paraná

41.

e

Classe 41
ArtiWg.s.:rn'aclasse.,
Têrmo n° 527 . C69 'd'
Companhia "3 de Maio': de Adminis•
tração, Comércio e It23stria.S. À.
Estado da Guanabara

Classe 50'
Artigos na Classe

Termo no 527.672, de 13-2-62
,Vitalino Francisgo Cardoso .
Estado da Guanabara

Termo n° 527.655, de 13-2-62
Bettior Arzola
Cia
$ão Paulo
,

-

I,./N

A

;Classe 42
Artigos_ na classe

'cp

Classe 42'
Artigos na classe.

Termo n° 527.675;1.d; 13-2-2
AvpIarson
Qa.Liinitada
São Paulo

biaribuidoraj,Otéífã
"a-CFra-Ta-iíã,
Classe 33
Titulpi

CiAzETA,

10

lattudría 13,“4.4a ,

AMIBA

_,.., ATA Ate a . t:
' , '".
:C;12.t4141
. y ;"4,4

IA\
•

Classe 32
Artigos ià classe

Termo no 527.673, dei 13-2-62
Planivendas Corretagens e EstOos
Estado da Guanabarzg

i

"Ág-uarciente cie Can,

Ir"8""""'"
oss-orarca
NIN112 .TON EXCXLeNCIA

tai
. agida ..11 • Men
Ru!. kldnu Anates, 2 A

•

,

CA .5„.4, (31SAN_CA

ttit
Á
- Fano 106

rad. dê São Paulo

E L E R

Tiidustria •Brasilèir-a"
•

Classe 17
Artigos na claskt.

az:sm-s: 32
Titulo

--- 38

Classe 42
Artigos na classe

1.”-^

Termo n° 527.690: de 13-2-62
Malharia Cruzeiro Limitada
Minas Gerais

-1

•

!••

Termo n' -527.656, de 13-2-62
M. Valenca
Cia. Limitada
São Paulo

•

Classe 41
Artigos na classe

f.1.2w.

Classe 16Artigos na classe

010.2RAS11 EAR4

• FCIEQUEKATA.

sAmo.

traçrio,,Coméreio e Indústria S. A.
Estado da Guanabara •

RECREIO
E RESTAURAN T "21;

,

ERIGITE
P BEBE

Termo a° 527.688, de 13-2-62
José Cruz Medeiros
Brasilia — D. F.

Térmo
527.667, de 13,2-62'
Companhia "3 crc, Maio - cle Adminis•

527.670, de 13-2-62

Caetano Del aGiso
São Paulo

Termo 0^ 527.653, de 13-2-62
Trol S. A., Indústria c Comércio
São Paulo

Classe. 32
Artigos na classe

e1asse 36
Artigos na das*

44è

M

r-1/0

Tèrtno n' 527.700, de 13-2-62
Navajas Calçados S. A. .
São Paulo

.

firKTA,TAS

)- —
Industrie,.

—

tia

cr

-

Lia

c5
rw
A-

•
:11 0410 DNITAS.ME

no

de 1952
•n•n•••••,ms4

Termo n° 527.691, de 13-2-62
Antonio Dantas de Medeiros
. Paraiba
AZUL
PRE1O
for
o

Abril
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-

AMARELO
:lasse 41
Artigos na, classe

INDUSTRIAL

CURSO "LE CORBUSIEe

_
'Termo n'' 527.692, de 13-2-62
T. M. Mansur Ey Cia. Limitada
Paraná

Classe 33
Titulo
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