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• DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Rio, 22 de novembro de 1962
DECISÕES DO SR. MINISTRO
Ricbard Krebs No pedido do
restauração da patente de número —
Aperfeiçoamento em processo para recuperar metais preciosos n.° 35.899
— O Sr. Ministro exarou o seguinte
deepacho;
Defiro o pedido de restauração, nos
termos do parecer supra e informações de fls. 91.
Rio de Janeiro, 21 de novembro
de 1962. — Asa. Octávio' Augusto
Dias Carneiro .— Ministro da" Indústria e Comércio.
Antônio Lopes dos Santos Junior —
No pedido de desarquivamente no
termo 86.828 — Modelo de utilidade para — lira nevo modelo de suporte para lâmpada elétrica.
O Sr.• Ministro exarou o seguinte
despacho;
Indeferido, nos termos do parecer'
supra.

Rio de Janeiro, 21- de novembro de
1962. Asia Octávio Augusto Dias
Oarneiro — Ministro da Indústria e
Comércio.
Portaria n.° 64 de 14-1 1- 1962

O Diretor-Geral' do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial,
considerando que, a providência determinada na Portaria n.° 11, de 22 dp
joiho de 1949 (Diário Oficial, de 30
de julho de 1949) 7-- segundo a qual
nos casos em que os examinadores se
manifestam contrários Y concessão de
patente, deviam os requerentes serem
prev iman te cientificados do parecer,
de modo a poderem oferecer esclarecimentos em defesa de seus direitos;
considerando que essa prática, contarrrie ficou demonstrado pela experiendit de muitos anos, produziu bons
rpsultados, estabelecendo um regime
de maior segurança em relação aos direitos doe Inventos;' sendo, destarte,
aconselhável a sua manutenção; resobe.:
1. 0 Os pareceres emitidos palas encarregados do exame téenico, das invenções deverão ser devidamente fundementados e, quando contrários è
00ncessão da patente. deverão meneioar, especificamente, as anterioridades apuradas, com indicação precisa
di sua natureza e sua origem, de
modo que os inventores possam plena.
monte conhece-las e idenlificá-las.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
2. 0 Sempre que os parecemos forem
contrários à admissão do privilegio,
nas condições do artigo anterior, o
Chefe da Seção Técnica ou o Diretor
da Divisão, antes de determinar a publicação, dos pontos característicos,
mandará notificar o inventor, afim de
tomar conhecimento do parecer e
dizer, por escrito, o que for do seu
interesse, assinando-se-lhe para isso o
prazo improrrogável de 90 dias, prescrito no art. 192. do Código da Propriedade Industrial.
3. 0 Findo o prazo legal e não tendo
o inventor atendido à notificaçiia, o
processo será arquivado por despacho
do Diretor da Divisão de Patentes.
4.° No caso do inventor contestar.
dentro do prazo, o parecer do examinador, a êste será devolvido o processo, para nevo exame, em face dos esclarecimentos oferecidos.
5.° Se o efearninador, a despeito dos
esclarecimentos prestados, mantiver o
seu anterior parecer, proceder-se-á à
publicação dos pontos característicos.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de
1962. — advie CoRta Rodrignei —
Diretor-Geral.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Rio, 22 de novembro de 1962
NOTIFICAÇÃO
'Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048 de 29 de dezembro de 1961
e mais Der dias — para eventuais
juntadas ale recursos, e do mesmo não
se tendo valido nenhum interessado,
ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a êste
Departamento a fim, de efetuarem o
pagamento da taxa final concernentes
a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de Sessenta dias
— na forma do parágrafo único do
artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.
Deasrquivamento de processos
Termos:
N.° 96.858 -- Privilégio da invenção — Instalação para dispositivos
pneumáticos suspendedores de felhas
— Requerente Schnellpressenfabrik
Aktiengesellschaft Heidelberg — Concedo o desarquivamento do processo.

•

N.° 106.289 — Aperfeiçoamentos
era ou relativos e recuperadoe de celulose — Privilégio de invenção — Requerente Stanislaw Montewka
Desarquivo o processo.
N.° 90.995 -- Privilégio de til Jençào Aperfeiçoamentos em arados
de discos — Requerente André Tosello
Destarquivo o processo.
Exigências
N.° 68.560 — Manoel Cathis Monteiro de Barros — Em feace do pareaer
do Ghefe da Seção Técnica, torno sem
efeito o despacho que arquivou o presente processo. Compareça eo Departamento, para tornar conhecimento do
parecer do citado técnico.
N.° 94.406 — Dorval Soares Pinheiro e Victor Balan — Pormahse o
pedido de reconsideração 44 despacho,
apresentando razões recnicas conforme
prometeu.

ma da lei, reconsiderar o despacho eus
Deferiu o presente pedido; para Indoferi-lo, conforme sugere também o Di
retor da Divisão de Patentes.
NOTIFICAÇÃO
Uma vez decorrido o prazo de teeurso previsto paio artigo 14 da Lei
n.° 4.048 de 29 de dezembro de 1961
C mais Dez dias — para eventuais
juntadas de recursos; e do mesmo não
se tendo valaio iientrum rnteressedo„
ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este
Departamento a fim de . efetuarem o
pagamento da taxa final concernentes
a expediçãe dos respect %ritos certificados dentro do "rezodv Seessenta dias
— na forma dapariiarael único do artigo 134 do Código da Proerieciade
•
MARCAS DEFERIDAS
'N.. 196,121 — Café Mn —
Gourmets — Classe 41.
N." 323 246" — Tetiabiotótico —
Leboratorio FarrnacCutico Morna Limitada — Classe 3.
Transferência de nome de. titular de
processo

Diversos
•
Trul S.A. Industria e Comercio -Dirceia Tavo1ieri (transferencia para
Junto a patente de 'n.° 51,067 -Privilégio de invenção — Arquive-se o seu nome da marca Vinagre Radium
n.° 167.817) — Anote-se a trensfe.
o processo
•
•
•Seciedade ums Ltda .
junto au rericia.
UI mo 33.924 —Privilágjo de Inven DIVERSO
çãe
Nada há que deferir, em face
Cia.
Cervejaria
Brahma (no pedide
do parecer da Divisão Jurld'ca.
de apostila de caduc idade na marca
Reconsidera00 de deipn:ho
0 . 0 231.734) — Anote-se a caducidaSelety Glass Indústria e Comércio de do registro n.° 231.754 prorrogade Vidros Ltda..— No pedido de re- ção do registro 126.609 de acerde
consideração de despeche de Deferi- com o parecer da Divi ,ão de.Marcas).
mento termo 103.538 — Privilégio de
NOTIFICAÇÃO
i nvenção'. — Aperferçaementos em
E' convidado Farbwerko Hoechst
prensa automática para vidas,.
Na forma da lei reconsidero o tires- Aktiengesellschaf t Vormele IVIeister
oerhe que Deferiu o presente eedido, Lucius & Bruning a comparecer a esta
para efeito de indeferi-la em face do Departamento a fim de efetuar o palaudo do Instituto Nacional da Tec- gamento da laxa final na marca }'ør..
nologia.
lan termo 82.346.
Engeni taria e Indi.stria São Luiz LiReconsideravlo de despacho
mitada — Armaduras Helitraço S.A.
- Aço Torsima S.A. — Recorrentes
António Ferreira da Cinta — allo
do deferimento do ttrrino 107.164
pedido de reconsideração do despache
P.ivilégio de invenção para — Aper- de Deferimento no termo 323.639 —
feiv.emento na aparelhagem da (abri- Mslca Montenegro da Poderia Moteré.ção de armadura para aaa .erto ar- tenegro Ltda.
mado com perfil periódico laminado a
Em face do reeecer - do Diretor da
frio, e produto resultante de Paul
Divisão Jurídica, torno sem efeito o
Kudrkewzew.
•
arquivamento do recurso, para, na forTendo em vista os recursos interpus. ma da lei, reconsiderar o despacho
tos. e considerando o nevo parecer que mandou registrar a
presente maremitido pelo Ur. Moraes Vieira con- ca, para o fim de indeferir
o pedido
trário a novidade do pedido, em lace em vista da existencie do registro
ais_
das provas oferecia" resolvo, na for- teror de terceiro ri.° 136.045.
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-As Repartições Públicas
- As RepartIções Públicas
•
•
deverão remeter o expediente
' its assinaturas
anum&
renovadas
até 28 de
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e às
jornais, diáriatnente, até- às
DIRIEtOR 01" R*8
iniciadas, (mi qualquer época,
15 horas, exceto aos sábetdos.
ALBERTO DE BRITO FERE1RA
pelos órgõos competentes:
quando deverão fazê-lo até às
A fim de possibilitar a re-,
CHEFE ao SERVIÇO DE PUEILICAÇÕES
CHEFE DA se' cio DE REDAÇÃO
11,30 horas.
F
MURILO
FERREIRA
ALVES
:nessa
de valores acompanha-1
LORIANO.
GU1MARAES
- As reclamações.pertinendos
de
esclarecimentos quantoi'
les á matéria retribuída, nos
á
sua
aplicação,
solicitamos,
DIÁRIO
OFICIAL.
casos de erros ou omissões, deusem
os
interessados
prefesee.ao
verão ser formuladas por
:rencialmente
cheque.
ou
vale.
SeeEe oe ouodoodode do •Jzoodlóntla do D AR A,t Arnonto •,
crilo, à Seção de Redação, das
•
Neolor..i dc PropHode~ Iddlwa/d~I do MIrddtérro
postal. emitidos a favor do
9 tis 17,30 .horas, no máximo
CO Indelned~•
,TéS011reiro do Departamento
até 72 horas após a saída dos
Impresso ru:a oficineado Departamento Co Irrsratosa Nacional
de Im prensa' Nacional. órgãos oficiais.
- suplementos às etil- Os originais deuerão ser'
ASSINATURAS
ções dos órgãos oficiais só se'
dactilografados e autenticados,
fornecerão • aos assinantes que
FUNC/ONÁMOS
ressalvadas, por quem de di-; REPARTIÇÕES E PARTICULARES
os solicitarem no ato da assi
reito. rasuras e emendas.
Capital e Interior:
notara.
Capital e Interior:
- Ereettradaí as para O . .;
- O funcionário público fe
600,00 Seniesire . • . Cr$
Cr$
450,00
exterior, que- serão sempre Semestre . .
deral,
pato fazer jus ao desCr$ 2.200,00 'Ano .
Cr.
000.00
anuais, as assilUiliiraS podei'- Ano
conto indicado, deverá pravar
Exterior:
Exterior:
se-ao tomar, -em qualquer épo--;
esta, condição no ato da assi
ea, por seis meses ou um ano.! Ano
Cr$ 1,300,00 Ano
Cr$ I.000,00 notara.
- As assinaturas vencidas'
- O casto de cada exemplar
.podrao ser suspensos sem parte superice do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
azas° prévio. ,
• impressos o número do talão' dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acresci-1,
Para facilitar a. os assinantes de registro, a rn..s e a ano em tes providenciar a respectiva do de_ Cr$- 0,50, se do mesmo
a verificação da prazo de vali, que f indard
renovação com antecedência ano_ e de Cr$ 1,00, 'por ene'
dade de suas assinaturas. na
A fim de evitar solução de' mínima, de trinta (no dias.
decorrido

EXPEEDI'ENTE,'

N.° 101.072 - Processo prira-a tabricaçãcs
do novos corantes da série
DIVISÃO DE PATENTES
Unida - Cibo Societe Ananyme.
Rio, 22 de novembro de 1962
N.° 101.241 - Proceesa para a
manufatura de cales concentrados ou
do tipo instam toarmo
'
- Vitagen Cor,
lama vez decaindo ) prazo 'de re- poratirms.
curso previstcs pelo sargo 14 da Lei
MODELO DE UTILIDADE
ea° 4.042. de 25 de dezembro de 1901
e mais Dez dias - psoora evesituais DEFERIDO EM FACE DO LAUDO
TÉCNICO
juntadas. de recursos, e do mesmo não
se tendo valido nenhum: interessado
N.° 86.029 - Novas disposições
ficam notifIcadoe os requerentes abai- CDU lak novas - Inee Schincerriol.
xo toe-acima/doa a comparecer a este
Departamento a fim. de efetuarem o • MOdJO industrial deferido errr face
pagamento da .taxa final concerrientea
laudo técnico
a expedição dos respect i vos certifiraa
N.° /29.3-59 -- Movo modelo de ha
dos dentro do prazo de Sessenta dias queixo de bebo - Robert Maq.
- na forma do paraa,rafe 'mico stra Privilégio de
. invernía indeferido em
inapriedade
p,, tu 134 do CiSdfigo
Ir aws usai
face do laudo técnico
Prirria‘ro de torerraao ~arredo
N.° 65.049 - Máquina para cortai
faCa do laudo tékoir.-.
legnines e semelhantes - T. Oertii
N..° 87.961 - Aparffro comutador Aktiencesallachaft
paira lâmpadas em série ocr em ' paraN.° 02..803 - Aperfeiçoamentos e
lelo permitindo a PC,See,M3 intermiindicadores para fichãrios e arquivos
tente (Pisca-Pisca) ou ' continua de _ Móveis de Aço
Fiel S.A.
corrente' elatriga Edgard de BavN. o 96_427 _ Abanada- de café
iera Clare.
Yoshijá Kakiwara.
N.° 88.439
Preparaçoes tarmaN. 96.611 - Um ' sistema de 143deo-6cm para supressão do apetite v:taça para freios de veículos e conWel/eco la Tiernan /sac.
.
Henrique Hammel.
N.° 92.691 - Aperfeiçoamentos gênere%
em motores eletricos Eletro Meca,
N.° 99./67. - Processo para a preoica Lidia Indiatria e Comercio Li- paração de borrachas de polímeros de
mitada.
cliolefinas e composiçao asam prepaN.° 97.548 - larive madido _de radas - United States Rubber Comdiapositivo protetor 4.0 radiador de p5515.
veiados, 'contra as lémin.rs da acatite/N.° 95.471 - Almofadas travemea
dor do motor - Nuhim Maghidneen. ros colchões e equivalentes - DunleP
N.° 99.849 - Process opala a Rubber C.ompany United.
produçan de alta 1,4-ceto - ettereides
- Tateada Pharmacautical Iadoetries • N.° 102.895 --- Máquina de fabricar tubos e canos - Weodel & Ge.
Limited.
N.0 103.54s0 - Tapetes - ImpeN.° 101. 037 - Aperteis:cansemos
em trahadeira pata cereais - Caetano. liai Meneios/ Industries Limited.
Branco Mos Ltda. - Indérderiet e
N. O 104 A71 - Bico de mamadeira
Comercio.
- Artaur C. Barr.
EXPEDIENTE DO DIRETOR Dek

N.° 1045.176 - Ovigiaal disposição
em discos polidores para encerada-rias
eletricas -- Dr. Ottone Brentam.
N.° 106.969 - Fana° elétrico de
indoção-de frequincia industrial com
canal horizontal e submeteu para a fusão da qualquer metal -- Elio _Ezio
Cakiroari.
MODELO DE UTILIDADE
INDEFERIDO EM FACE DO
LAUDO TÉCNICO
N. o 85.079 - N8vo modelo de
máquina elétrica para vurcanização --Antônio Mendes.
N.° 87.350 - Um biciclo motorizado - Paul Baumgartl.
N.° 88.989 - Nemo modelo de estedo de pente espelho e outros - Artigos para presentes Raul Franco Limitada.
N.° 89.689 - Cofre conjugado com
arquivo-fichário - Pinto & Cia.
N.° 105.698 - Nôvo calendário ou
indicador - Arbert Wealac
N. o 105.335 N8vo tipo de alarme sonoro ou /ominoso - Abílio Cagnin.
N.° 107.427 - Nevo medão
' de
armário-cama - Dalgy Dias da Costa.
N.° 114.684 - Um :lavo tipo de
salto alto Para sapato de mulher Martiniano Rinaldi.
N.° 132.690 Man tipo de aparelho para passar calçados - Daria
Brancolin e Metro Gaziano.
N.° 132.704 - Nevo tipo de cadeira cama preguiçosa escartmearvel Angel Lopes Sancho*.
N.° 106.374 - Movo modelo de
perfilado - Ezio Bertoli.
N. o 121.280 - Nave, e original
modelo de coelho de Par.coa - Ernesto Neugebauer S.A. lnelÉ:istria Reunidas.
N.° 121.411 - Moa, modito de
tampa para garrafas - Tzpon Coraria
Cortiças S.A.

N. • • 122.47Z - Mio° modelo de
boneco - Antônio Carlos Elonan Simões.

N.° 125.926 - Nino' modelo de
bacia - Salvador Peluso Basile. •
N.° 129.723'- Âncora Companhia
d eindastria: e 'Comércio --- N8vo
modele de sandália.
N.° /01.410 a.- Processo de prePa
ração de semicarbazono nitro 5 furai.'
raI-2 - OrgaLell N.V.
N.° 101.421 - Nova disposição
cin, caixa para drops e analogos "Eidográfica" S.A. Indústria e Comércio.
N.° 102.767 - Processo e dispositivo para fabricação de chapas de vidrocurvadas e temperada - Compagfie de Saint-Gobain.
N.° 103.861 - Processo e dispositivo para controlar continuamente papel falhas e demais produtos em forM2 de fite ou figha quanto a irregularidades Oticamente reconhecíveis Feldirmhie Papier Und Zellstoffiterke
Aktiengesellschaft.
N.° 103.718 - Aperfeiçoamentos
em ferragens para móveis - Indústria
Pare, Ltda.
N.° 104.601 - Processo de produzir derivados !lucrados da 1,3,5-tuariria - Farbenfabriken Bayer Aktiengeeelisehaft.
N.° 104.822 - Di-éteres da polirnetifeno - E. 1. Du Pont de Nemoura & Company.
N.° 104.827 - Processo pera a
fabricação de novos benzimidazois Ciba Societe Anonyme.
N.° 105.191 - Processo p ara Paia
pirraça° de, hidantoinas - E. r.
Pont de Nemours And Company.
N.° 105.329 - Processo de produair L-ornitina por fermentação Kyowa Hakko. Kogyo Kabushiki
Kaisha.
a' N.° 105.542 - Aperfeiçoam:se:mo
na fabricação, de negro de anuo •
Columbian Carbon Company.
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N,° 106.293 - Aperfeiçoamentos
em rebolos para retifiéal e calibrar
garfos de máquinas de costura - Indústria de Abrasivos S.A.
N.° 107.682 - Processo para a
fabricação de diesteres de cido rasarpico e seus sais , - Ciha Societe Anonyme.
N.° 107.437 - Processe de preparação de novos derivados da fenotiatina Societe De-s Usines Chirniquefs
Rhone-Poulenc.
N.° 107.487 - Novos corantes
azoicos sua pieparação e sau aplicação
no fingimento - Compagnie Française
Das Matieres Colorantes.
N.° 109.352 - Aperfeiçoamento
em processo de estabilização de soluções autoeataliticas de deposição de
cobre - General Electric Company.
N.° 109.354 - Processo para a fabricação de novos corantes da serie
de antraquinona - Cibo Societe Anonyme.
N.° 109.355 - ProceSso para a
preparação de novos esteres - Ciba
Societe Anonyrne.
N.° 109.359 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a processos e dispositivos para a fabricação de nitrogênio
líquido - N. V. Philips. Gloeilampenfabrieken.
N.° 109.722 - Recuperação e puAshland
rificação de benezno
& Refining Company.
N.° 109.797 - Aperfeiçoamentos
em relativos a fabricação de couro Abam' Limíted.
N.° 109.804 - Processo de produAril acetoeiC bis (I' . oxi-aril)
FarbenfaSriken Bayer Aknitrilos
tiengesellschaft.
N.°' 118.191 - Aperfeiçoamentos
em lajes pra-fabricadas - Mario Marina.
N.° 131.115 - Aperfeiçoamentos
em toca-discos - Joee Monteiro Franga J unjo%
N.° 135.183 - Aperfeiçoamentos
relacionados com instrumentos de injetar medicamentos no organismo ou
de drenar fluidos do mesmo - Sergio
Paladino.
DESISTÊNCIA DE PROCESSOS
Fábrica Dental Suprema Ltda. Declina a desistência do modelo de
utilidade - Novas disposições construtivas em cadeiras motorizadas odontológicas e oftalmológicas - Termo
104.494 - Anote-se a desistência arquive-se o processo.
' CR.A Socete Anonyine - Declara a
desistência do privilégio de invenção
Processo para a preparação .de
novas substâncias terapêuticas do processo
processo - arquive-se o precesso.
mo 105.234 - Anote-se
desistência

N.° 130.508 - Orgenixwção Otto
Pacego Ltda. - Concedo o defsarquivament o .
N.° 130.513 - Orgenizaelo Otto
Pecego Ltda. - Concedo o desatquisaimento.
N.° 130.521 - Organização Otto
Pêcego Ltda. - Concedo o desarquivamento.
Organização Otto
N." 130.522
varnento,
Pecego Ltda. - Concedo o desarquiARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
N.° 111.243 - Stenio Maracy
Doming,ues.
N.° 125.640 - Pedro Ivan de
Araujo Tosetti.
N.° 126.817 - Amadeu Canesso.
N.° 126.548 - Elpidio • Tibucheski.
N.° 126.834 - Rubens de Oliveira..
N.° 129.038 - Ancora LornPanb'a
de Indústria e Comercio.
N.° 129.652 - josé Nunes de
Barros.
- Arquive-se -os processo,.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
_DIVISÃO DE PATENTES
Rio. 22 de novembro de 1962
NOTIFICAÇÃO
Uma vez decorrido o P razo de re
pelo artigo 14 da Lei-cursopevit
n.° 4.048 de 29 de dezembro de 1961
e mais Dez dias - para eventuais
juntadas de recursos, e do mesmo não
se tendo valido nenhum interessado.
ficam notificados os requerentes abaixomencirmados a comparecer a este
Departamento a fim, de efetuarem o
pagamento da taxa final concernentes
a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de Sessenta dias
- na forma do parágrafe único do
artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial,

, PriviNgiu de invenção deferido am
face do laudo técnico

N.° 78.871 - BOIse balde plástica
_. Manufatura de Brinquedos Estre.
ta S.A.
N.° 88.923 - Návo e original modelo de calendário - Salvatore Metano.

N.° 94.109 - Saco , coleter para
aspiradores de p6 Epet 8. A. Indústria e . COnIkcio de Aparelhos Ele' bicos
N.°. 102.856 - Filtro - socador
para instalaçOes frigoríficos - Robert
Johann Jircik.
Nevo modelo de
N.° 115.151
bocal or.-rim-rental para lâmpadas .e1tricas
Galerio Silvestre. Comércio
!e Indústria de Material.
e Indústria de Material Elétrico Limitada.
! N.° 115.236 - NU° tipo de el! earreira
Hirokasti I-firasawa.
Exigências
•
N.° 116.911 - Original modelo de
N.e 84.938
L.. O. 11ï Glass Fi- abridor fechador de garrafas - Técbers Compeny - Cumpra a exigen- !'nica Mecânica Bristan Ltda.
ela.
! N.° 37.313 - Aperfeiçoamentos
N.° 90.348 - Antônio Cociza ;- em ptantadeiras de grãos Ititaro
Cumpra a exigência':
Kat°.
N.° 98.165 - Wancloir Corrêa N.° 77.843 - Aparelho para reCittnpra a exigência.
mover resine vinícolas de moldes N.° 102.751 - Dermeval Neves The Sun T, bber .Company.
Rodrigues - Cumpra a 7xiCencia.
N.° 82.883 - Aperfeiçoamentos
N.° 107.692 -- Umbettna Dias de em seineadeíra a lanço - Comercial
Campos - Cumpra a exigência.
Auto A grícola S . A.
N.° 120.001 - João Alfredo Max
N.° 90.503 - Processo de prepaSony - Cumpra a exigência.
ração de novos derivados de fenotazi.
na Societé Das Usines Chimiques
DIVERSOS
- Poutene.
g N.° 130.506 - Organização Otto Rhene
N.° 91.332 - Aperfeiçoamentos
~age Ltda. - Concedo o desarqui- em ou relativos a reatoree para Miovesnento.
padas fluorescentes% - ego Novlockl.

N.° 92.111 - Proceiao P ala a ka•
Ciba
bricação de nevei estone
clete Anonyme.
. N.° 94.706 - Apertetçoameotos
em ligação de mudança de tape pesa
auto tramslormador Canadian General Electric Cornpany Ltd.
N. o 95.031 - Aperfeiçoamentos
na aplicação de solados em calçados
de lona ou de outros tecidos calçados
tipo tinis - Romeu Abud e Bali('
Abud.
processo de fabricação - Lotus Vitt.cent Maria Rochegude e Jean Pleno
Bernard.
N.° 100.093 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a Instalaçeies sinaliza.
dora de estrada de ferro - Metropo.
litan - Vickers Electrical Co, Ltda.
N.° 106.493 - Aperfeiçoamentos
introduzidos em terramenta para fa.
bricar botões 'ou adornos de vidro com
pino ou parafuso metálico central António dos Santos Jaldim.
N. 0 107.34(1. - Processo de secuperar valores de tungstenio de min4.
rio que contem tungstemo - Union
Carbide Corporation,
N.° 119.659 - Prensa de centra.
gem automatice para recauchutagem
de pneus provida de plataforma de
elementos cônicos com cernara os si
e calmara de vapor cooperando com
estempos e plataforma intermediária
de superfícies cênicas - Alberto Len
(lisa.
•
Privilegio de Invenção indeterrua
lace do laudo Liana,

N. o 81,311 - Fita reforçada sensi
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Notificação
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.o 4.048 de 29 - 12.61 e mais dez (Hee
- para eventuais juntadas de recursOf, e do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado, ficam notificados
Os requerentes abaixo mencionados e
comparecer a este Departamento a fim
de efetuarem o pagamento de taxa final concernente à expedição dos reipectivos eertificxdos dentro do prazo
de sessenta dias - na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código
da Propriedade Industrial.
Privilégio de Invenção Deferidos

N.o 90.144 - Recipiente com diapositivo de vazão para proditos em
pó e granulados - Carlos Coelho,
N.o 104.008 - Processo de produção de preparações de insulina pron.
temente a`iva - NOvo Terepeutislc
Laboratorium A. S.
N.° 124.776 - Trinco aperfeiçoado - Felix Ferras de Souza Ribeiro.,
Modèlo Industrial Indeferido

N.° 126.973 - NOvo Mociálo de geladeria portátil - Adenor Atallar.
Exigências
N.° 133.699 - Western Electric
Co. Incorporeted --e Satisfaça exigen.
cie.
, N.o 133.937 - Torniiiro Moriya -

vai a pressa° - Permicel Lenagee Satisfaça exigência.
Inc.
N.0 115.244 - Nobubico Yatnada
Nóvo brinqueuo
N.° 93.012
- Satisfaze exie."‘ncia.
objeto decorativo em forma de um
EXPEDIENTE DA SECA°
peis-e - Alexey Sterligv.
DE INTERFERÊNCIA
N. o 101..880 - Processo de trata,
matéria plástica e produtos dai fenul.
Dia 22 de Novembro de 1962
tentes - W. R. Grace 6, Co.
Notificação
N.° 117.554 - Nova arme - Palmaria Martins Triste°.
Ume vez decorrido o prazo de.recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
11,1odélo industrial indeferido r.tra
n.° 4.048 de . 29-12-61 e mais dez dias
- para eventuais juntadas de recueface do laudo técnico
N.° 116.742 - Nova configurpção aos, e do rnesnui não se tendo valido
de tampa para vasos sanitários - nenhum in'eressado, ficam notificados
Ideal Standard S.A. Indústria e Co- os requerentes abaixo mencionados e
comparecer a este Departamento a firo
mércio S.A.
N.° 119.610 - Nevo modelo de de efetuarem o pagamento da taxa fiCaixa para transformadores -- Bras- nal concernente e'xpedição dos resp ectivos certificados dentro do prazo
weld Indústria e Comércio Ltda. N.° 119.678 - Nevo modelo do de sessenta dias - na forma do pa..\
plug - Filplast Indústria e C:minerei° rágrafo (mico do artigo 134 do Código
da Prop riedade Industrial.,
de Plásticos Ltda.
N.° 126.947 - Nevo tipo de régua
Marcas Deferidas
para curvas de mangas anca re calças
N.°5 '372.826 - Brasper - Brasper
- Umbelina Dias de 'Campos.
Sociedade Brasileira de Perfurnariee
GARANTIA DE PRIORIDADE
Ltda. - classe 48.
• N.° 381.661 - Larnpstron N.° 132.258 - Uris nevo tipo de Lampstron Comércio e Indústria Rim.
máquina plantedeira e colhedeira .de nidas Ltda. - classe 15 (com, excluamendoim -: Wilson Spinardi e Alcir são 'de saboneleiras)•
Spinardl - Arquive-se de acudo com
N.0 381.698 - Berionker
o art. 9.° do Código.
rionker lohd. Mecânica Ltda. - dagse 6.
EXIGÊNCIAS
N.° 381.702 - Onsa Onsa OrN.° 95.938 - General Foods Cor- ganização Nacional de Sebos 'e Adubai
poration.- - Cumpra a exigindo.
Ltda. - clame 1.
N.° 382.387 - Fosfopotéesico N.° 107.180 - Mora Incorporated
N.° 108.216 - A. S. Lamino Cia. Riograndense de Adubos CRA!
- Ouse 2 (sem direito ao usas exclu- Cumpra a exigindo.
Teed Company - Cumpra a exigin- sivo da expressão fosfopotisalco e monos pare alimentos para animei'. 11eda.
cose e tortas Imre alimento da anitmlia
DIVERSOS
O MAN.
N.° 383.133 - Fedhas Infortuaçãea'
N.° 91.511
Stefano Nicolau La- - Itmpiltsa paths da Manhã II. A. goudakis - Arquive-se o processo.
clama Sr,
N.° 106.343 - Erhard Pressa WalPÉ° 343.194 - Tribuna 4a Zona
ter Blurne - Arquive-se o pecamo.
lelettebereo De4ae - dem* 34.
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N.° 383.806 - Fabrique White Ster EXPEDIENTE DA SEÇÃO EaR
-Nome Comercial Deferido.
N.° 383.199 - Tribuna de Deodoro
Weiaa & Co. - Aguarde-se.
EXA24E FORMAL DE MARCAS
Humberto Bastos - classe 32.
N.° 381.9u1 - Qlobest Utilidade,
N.° 383.807 - Lab. Byk Ltda. N.° 383.200 - Tribuna de Coelho S. A. - Blobex Utilidades S. A. Aguarde-se.
E4féncias
Neto - Humberto Bastos --_classe 32. art. 109 n.° 2.
N.° 383.825 - Nino Ferrar! N.° 383.201 - Tribuna da Tijuca
N.° 383.140 - Fábrica de Bilhares
N.° 413.1.50 - Telarádio BrasileiHumberto' Ba gtOti - classe 32.
ra Ltda. - Sat .:afaça exig8t.cia.
Taco de Ouro Ltda. - Fábrica de Bi- Aguarde-se.
N.° 383.827 - Gasto Barroso P.N.° 383.202 - Tribuna do Rea- lhares Taco de Ouro Ltda. artigo
N.° 413.151 - Tapeçaria Colonial
e-se.
mira - Aguard
longo - Hurnher`o Bastos - ateime 109 n.° 1.
Ltda. - Satisfaça ezipAncia.
N.° 383.874 - Sarkis Sarkissian
número 32._
N.° 399.907 - Fábrica Mamem:
N.° 413.152 - Cotinco'ia de OrgaN° 383.203 - Tribuna de Jacara- - Senna 81 Cia. L t da. - alasses 1 Aguarde-se.
nização industrial e Comei-dal - SaN.°
383.974
Alumínio
do
Brasil
pagua - Humberto Bastos - classe - 4 - 17 - 28 - art. 117 n.° 1.
tisfaça exigóncia.
S. A - Aguou! e-se.
, mero 32.
N. 0 381.576 - Caçoa Combate N.° 413.332 - Condomínio do EdiN.° 383.989 - Usabrol Importa- fício São Salvador - Satisfaça exigênN.° 383.216 -• Cloruril - Lab. Jurandy Moraes Lima - classe 2 ,3 ções
S.
A.
Aguarde-se.
Lenetit S. A. - classe 3.
art. 117 n.° 1.
cia.
N.° 384.018 - Bruno Castiglioni
N.0 413.336 - Condraninio do EdiN.° 381.577 - Casas Combate N.° 383.574 - -"ampeonato - FáAguarde-se.
fício Semiramis
Jurandy • Moraes Ltda. - classe 23 Satisfaça exigência.
bricas Germade S. A. - classe 36.
N.° 384.024 - Fábricas Germede
N.° 413.337 - Condriminio do EdiN.0 383.780 - Mirabel Neta ---* - art. 117 n.° 1.
S.
A.
Aguarda-se.
Casas Combate N.° 381.578
fício Senador Nabuco - Satisfaça ealMirabel Produtn a Alimentícios S. A.
N° 388.9 0Herrnan baias S.A. gáncia.
Jurando Moram Lima - classe 23
- classe 41.
Ind,Istria e Comercio - Aguarde-se.
N.° 4l3.33 - 01-4 .a-forni ° do IML •
N.° 383.783 - M - Fabriques - art. 117 n.° 1.
N.° 395.095 - Formauto Im porta- fido lag rimava N.°
385.51
.445
Agro
Mecanizadora
aça *rightMorado - eleg ia 8.
Com é rcio Ltda. - Assumi-de-se.
ção
e
cie.
N.° 383.797. - Café Florada - - Kothiti Yamaki - clivastes 7 - 21
N.° 393.479 - enonarativs ViníN'.° 413.341 - Condora inio do EdiMaria Aurora Ramos Barbosa - clas- - 47 - art. 117 n.° 1.
N.° 385.776 - DUCORR - Cia. cola Cowierans L`da. - A fuote1","
fício Maria S'uart - Satisfaça analse 41.
N.°
400 088 - Fenns 8, Cia. Ltda.
classes 6 - ___
Iténcia.
Np 383.876 _ Jubeth - Ind. e Brasileira de 'Roupas
vilania-se.
N.0 413 388 - Imperial Chemical
- 9 - 13 - 14 - 15 - 17 Comercio de Artefatos de Metal e 8
20 - 21 - 21 - sn - 31 - 34 - EXPF.DIENTF DA SECÃO DE Indaatrie, Limited - Satisfaça ',viPlastico Tubdth Ltda. - clasne 12. 35 - 36 - 37 - 40 - 49 - artiTRANSFERÊNCIA E LICENCAS gência.
N.° 383 894 - Chafi - Confec- go 117 e .° I.
N.° 413 417
D. Oliveira Diu ções Chofi Ltda. - desse 36.
N.° 385.811 - Casa Ferdieãn - Transferência e Alterricito de Nome Satiafaca exigência.
N.° 383.953 - Chozil - Cbozil Rubens M. Perd i afir,
▪
de Titular de Processos
Cialee4 R
Diversos
Engenharia Ltda. - classe 16 (ex- 25 - at:tian 117 11 ,0 1,
Bebidas Koller Ltda. - transferenclalndo-se a expressão etc.)
N.° 413 123 - Construcões MatáN.° 385.878
Serrrria Paraíso
Tul Doa - Tintas - M. P Ph.rtn - classe. 1 - 2 - 4 cia para o seu nome da marca - lica, Pierre Sahy S. A. - Prossiga-se
N.° 384.012
Lágrimas
do
Uruguai
n.
0
202.585
1.1r. 'Ao L`da. - classe 1. como remeridn.
- 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 17 - Anote-se a transferência.
N.° 413.400 - Construtora DuviN.° 384.017 - Plasen Pol - Oy- - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 21
Laboratórios
Kete
Wemago
Ltda.
vier S. A. - Proasiaa-se lambem na
- 22 - 23 - 24 - 25 -a 26. 27 pede .
rne do Almeida Rios - classe 48.
para ser anotada nas marcas
classe 16.
N.° 38-..027 - Ocimpex - Ocim- - 28 - 70 - 31 - 34 - 35 - 36
Grinøsil - n.° 261.061 N.° 413.401 - Construtora Duvi.
pez Oroanizacên Comercial Importa- - 37 - 38 - 39 - 49 - 41 - 44
Novaverine
•.°
264.154
vier S. A. - Prossiga-te tombem na
dora e P oportedora Ltda. -- classe - 45 - 45 -47-48-49 Asmazolone
n.°
264.155
classe 16.
art. 117 n.? 1.
nlem aro 6.
Sulfasixola - n.° 264.161 N.° 413.403 - Construtr -a Duvi:
N° 384.928 - Ocimpex - OcimDerrnazolona - n.° 264.162 Marcas Indeferida.
pea Oraa nziacão Comercial Irtorteas alteracões de nome - Anotem- vier S. A. - Prossign-se também na
N.° 381.696 - Independência - se as alteracões de nome. Quanto ao clasne 16.
d'"'a e •••roortadora Ltda. - classe
N.° 413.423 - Amenta Comercial
Artes Gréficas Independência Lida. - termo 255.765 nada há que deferir
tr"-.nern
Auto
Pasto Ltda. - Prossi ga-a* com
N.°3 a4 910 - Auto News - Auto classe 50.
quanto ao ped i do de anotação de alNea, F ditArn Ltda. - desse 32.
N.° 382.186 - Odenn - Calçados terarão de nome de fls. 10 em face do ~tosão de enahre r aem classe 6.
N o 35.231 - Virainia - Indús- °dem T tda. - classe 36.
desnaahnde arquivamen'n de fls. 9.
EXPPDTPN' r if nAc n1VTSe5ES E
N.0 353 104 - Navarro - Navartria do Rehidas Virainia Ltda. - c 1asAi diro Santos - tranaferência para SECÕES RrinmracAnn g POR TE_
ro 7 " d. O C '....ér ei0 •‘CN. •••-.. cis am, 41. O *eu ',orne da marca Caravela ▪ .4.mern 3.
N 0 383.538 - Comer- n.0 268.224 - Anote-se a transferên- REM SATDO cn'a INCORRECÕES
N.° 386 .156 - Rsm - Alfredo
dal
e T-anaportadora VitOria Ltda. - cia.
Ifiaraaseerrle '-' classe 41.
Dia 22 de Novembro de 1962
classe 21.
N .0 3 5 6. 1 52 L. APCI Cia.
Notificação
EsI.4ncias
N"
383
832
Bandeirante
1TsiAP.G
irlstrir i d s als
Uma vez decorrido o prazo de reS al A mar:a-as da E l etricidade - cl"- e r Rantlairsnts Com g•cio e Beneficio
Cia. Antarctica Paulista Indústria
•
- eiaaaa 41.
• 8
33.
Brasileira de Bebidas e Conexos - curso previsto pelo artigo 1. da Lel
N." 3 9 3 971 - Lustrarra - Aktie. iunto à marca ta° 154.559 - Satis- n." 4.048 de 29-12-61 e mais dez dial
J. R
N° 386.254,- Tno‘nr:Tp
s.ol-snst ra-an - cl a saa 46.
- para eventuais juntadas de recurfaca asciOncia.
•
G e : a o 5 A. - classe 2.
No ano 932 - rsratÁris nri.n aLaboratório Errter S. A. - ¡unto so" • do mesmo não se tendo valido
1v o Iva 487 - aohoo:a
10xtraii k¡ R p.4tn Ltd q . - cl asse 3.
ao reniatro n.° 160.083 - Satisfaça nenhum in •ereasedo. ficam notificado*
Wella or & ,Sons Limited - clas• aancia.
os requerente, abaixo mencionados e
se 47.
/naíania Indeferida
Cia. Antarctica Paulista Indústria comparecer a este Departamento a fina
386.203 - Voone - VOIrne
N.o 389.607 __ Jaguar - Luiz Brasileira de Bebid o s e Conexos - de efetuarem o n-gamento da taxa fiPhonntraPr-driétio-isT,ter
Gonzaga C. Lira - classe 36.
lunto,a marca n.° 163.282 - Seisfa- nal concernente exnedicir, dos respa • - " aa c -ri
çtnece0
pectivo. certificado" dentro do prato
ISTO nal 407
re; amea - Wel
ça sarigência.
Exigênéias
Cia. Amarctica Paulista indlistria de sessenta duos - na forrm do paF'e'l A n-•••fptng de 11 te• sin Ltda. --N.0 380.302 -- 'Alfredo Montever- nrasileira de Bebidas e Conexos - rdgraifo 6nico do adiro 134 do C6digo
tie••e
de - Satisfaca exigelneia. ;unto h marca n.° 174.916 - Satis- de Propriedade Industrial.
N° :1 8r 4Ço4 - eacra-Aq
N.° 510.581 - Tanoeiro Indústria
•
d e Oliveira Poes - a ba - classe é Comercio de Vasilhames Ltda. - %oco exitrancle.'
- Marcas Deferidas
Cia. de Produtos Anímico. Idroncal
née-aro
N.° 381 855'• - Tempo - Helene
- no pedido de averbarão de contrato
rtsTroz, Ar - T ”rille- Satisfaça exigência.
3R0.‘12
na marca n.° 197.908 Satisfaça Vurti, Industries Inc. - classe 48.
Diversos
1± /2,-.41...11•74 t4 rn, (1 , 1t(Nren P.'=•14,?n-•
Calo! - Ind(astria.
N.° 385.251
exigência.
5 , A. _ ctsasa
N.° 381.649
A. Tuma Ferah -e Comérci, dc. Bicicletas Caloi S. A.,
No ama ano _ a.a.ra-snã - Sento•
Diversos
Aguarde-se.•
- classe Pl.
1,
tr
N° 381.687 - Soc. Impor'adora •
CIINUOT1
N.° 359.579 - Anchieta
Instituto Fleming Ltda. - ao pe- Sena
N o Ano otto
Comercial
de
Máquinas
Sicma
dido de trO naferánci. na marca núme- te Corradi Ltda. - r lasae 34.
eaa. y- ch,•... 4,
Aomrde-se.
N.° 287.397 - Pra-vez Recordai;
ro 135.460 - Arquive-se o pedido
11PluvUt inr O A (C /AO
o
N.° 382.5 1 7 - Cutelaria Fortaleza de tro ns ferênda por falta de cumpri- Laboratéri os 5. A. - classe 3.
Ma rional de Motores S. A. - ~Sn. Ltda. - Aruorde-se.
mento de exieancia.
N.° 391.8 1 1 - Acto )4ondial 21.
N.° 383 110 - Emilin Colnago A Goras Dinrofar - no pedido de Anseio (1-nd ; e 'Lay Amaral - classe
.D•ferida
Aouarde-so.
-reo
.
earancia na marca n.° 144 650 número 32.
•
N° 383.214 - Florido Melo te Cia. - Arouive-se o pedido de transferSnN.° 396.221 - Kyrian Lacoue N.° 392 395 - Couéxio
..,..rde-•e.
cio orr falta de emprimanto de eri- J. Leonardo - cisme 48 - apenas
irt,•retli - classe 33 Ltd . -.
N.° ?e 672 - Indiístri p s Sandra oênda.
para .coarnêt i cn• nars n cabelo e sarn
11 da r.Minn.'
1 td.. - A s rala-se.
Paulo Ronald de Casara - lia pe- direito ao uso exclusivo da expresaão
Frase fie Pron . 4 . nda Deferido
N.° 353 591 - Fi ra-riria Maria de didn de transferência n• marca almas- - Latme.
aan o•ads
- •nl' rde-i!P
Nat 321 10
r"--'• 1
-o 148 8l - Aroadve-se o pedido de
M O :IR aça - Indimtri .a e Comér- „„„..sera,:a nnr
riO Ce.
falta de cumprimen- brala s. A. fol,„,,,.?
de
CE121
- classe 41 - art.
T
cio c iv. /2y 5. A. - Agu.,rde=se.
to de exigência.
márcia Ensaindores aa , Refinedoras •aas
dia"
-

R1C

1Seefio 1111
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classe 5 - com exclusão le eletrodos
catodos e smodos e metais em forma
de cantoneiras e considerados as demais metais em bruto ou parcialmente
trsbalhados.
N.o 390.414 - Necrostase -4.• Lab.
Rio Química Ltda. -ri- claase 3.
N.° 288.041 - Pa!iisvita -,Antonio
Barbosa - c'Pçse 41.
Frase de Prop+ganda Deferida

N.° 392.6S5 - Hoje guardar não
basta: é precl so aplicar bem Mias eéonomias - Cia. Farasile l ra de 'Investimentos CB1 - classe 33 - art. 121
do Código.
Sinal de Propag.nrtda Deferida

N.° 379.807 - Pluma - Tecidos
Pluma S. A. - classe 33 - artigo 121
do Código na classe 33.
Titulo de Estabelecimento Deferido
N.° 392.45 --.- Taba Tepi - Taba
Tupi Diversões S. A. - classe 33 -7
art. 114 n.° 4.
Restauração de Marca_

N.o 358.560
Puerta dei Sol Lanches Puerta de Sol Ltda. - clas.
se 41 - Concedo a restauração.
N.° 365.629 - Natuiesse - José
Alber'o de Loca - classe 48 - Concedo a restauração.
Marcas Indeferidas
N.° 382.760 - Vitarroz 7- Breailarroz Ltda. Ind. e Comércio - clas-

se 41.
N.° 384.311 - Hewlett Pacleard
- Hewiet` Packard Co. - clas se 8.
N.° 386.491 - Oceânico - Bar e
Lanches Oceânico Ltda. - classe 41.
N.° 389.460 - King's.Rider - Prazer MacDonald D l stillery Co. Limited
- classe 42.
N.° 391.004 - Blocovulcanizada São Paulo Alpargatas S. A. - classe
número 36.
N." 391.933 - Milord - Fab.
Cigarros Suciar, S. A. - classe 44.
Transfere'ncia e Alteração de Nome
de Titular de Processos •

Palhinha S. A. Indústria • Comércio
de Bebidas em Geral - transferência
para o seu nome da marca - Palhinha é o mais caro mel o melhor •n.° 233.223 - Anote-se a transferência.
Pal hinha S. A. Indústria • Comércio
de Bebidas em Geral - transferência
para o seu nome do título - Edifício
Palhinha - n.° 193.534 - Anote-se
^
a , tnansferência.
CeskosInven ske Zairody Neftovych
Motory Praha -Narodni Podnik *ransferencia para o seu nome da marca - Slavin - n.0 215.305 - Anotese a transferência.
Ceskoalovenske _Zadovy Neftovych
Motoru Pr-ha Narodni Podnik transferência para o seu _ nome da
marca - Shivia n.° 215.305 Anote-se • transferência.
Indústrie Farmacêutica Base Ltda.
- transferancia para o seu nome da
marca - G. Folin n.° 139.114 Arnte-se a transferência.
Burn Stewart and Co. Limited pede para ser anotadn na marca Old Argyll - n.° 155.528 a alteração
de nome - Anote-se a al'eração.
Cia. de Caixas Registradoras transferência para o seu nome da marca - Victor - n.° 223.669 = Anote-se a transferência.
Chocolates Garoto S. A. -- trensfe-ência para o seu nome da marca Zita - n.° 265.966 - Anote-se a
transferência.

. Millers Falis Co. - transferência
N.° 421.865
N.° 402.857 - Cordonex S. A. InIkStrca Bianco
para O seu nome da marca - Minera chis'ria e Comércio - Arquive-se
querente: Banco. B.aneial Cio. Ltda.
Falis - n.° 170.930 - Anota-se a
N.° 402.885 7- Lanches Nov. Ca- - Cl ché em II de seternbso de l'.59
transferência.
-.Para o local: Estado de S. Paulo.
pital I,tda. - Arquive-se.
NP 422.013 - Marca Cango
N.° 404.106 - Divulgadora de
Exigõncias
•
Orientnção rascai e Tr ; butaria Orifis- Requerente : M-talúrgica Cengo Tio S. A. Indústria do Calçado - co Ltda. - Arquive-se.
Salso El Cia. Ltda. - ache eiis 12
no podido de alteração de nome na
.1
N.° 404.209 - Açoueve São judas Or s,tembro 0 . 1959.. -- 1 •ocal
São Pau'o.
rai/rcit - Trial - n.° 185.137 - Sa- Tadeu Ltda. - Ananive-se.
tisfaça. exigência,
N" 421.014 - nuca: COO tit, •-•
N.° 382.885 - F.mllio Gaissler
E. R. Squibb 8s Sons S. A. Produtos Cia. Ltda. - Aguarde-se.
Requerent: Metaltrgit.a
2
Químicos Farmacéu'icos e Biológicos
I Subo t's Cia. Ltda. - Clichè em •
Notificações
- no pedido de averbação de contrato
de st • f-iniNro de 1959 -- Lccia pata Sao
na marca - Afsillin - n.° 211.928
É convidada Chemische Und Phir- Paulo
- Apresente clichê.
N." 422.081 - Marca: b.dsiat rnaceutische Fabrikation Dr. (Imre
Artefina S. A. Indústria de Fios e Henning a comparecer a este Departa- Requerente: Amro Alves de lama
Malhas - no pedido de averbação da mento a fim de dizer se pediu a libe- Clich em 12 de setembro de 1959 -contrato na marca - Korrigan - nú- rarão de marca a tk .ere do Banco do Local para Estado de Pernambuco.
mero 233.917 - Satisfaça exigência. Brasil S. A. no termo 189.540.
N.° 122.363 - Tituio A Eapu,a,ata •
N.° 412.462 - Tilicgrafia MercarMadureira - Reque.ente: A Expia-iProrrogação de Titulo
61 S. A. - Satisfaça exigência e prosçá° Modas S.A. - Cilche m 14 ...e
alea-se incluindo-se a classe 50.
N.° 549.170 = Oitivilla - Brasil setembro de 1959 - eci
Viúva Mrx Polonovski, Sra. houi s Oiticica S. A. - classes 4 - 47
corno titulo nas classes: 8 - 9 - '11
Louis Ma Prorrogue-se o registro.
Dreyer Dufer; Sr. sJacquex
- .12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
erard Mari
Polonovski Sr. Claude
Ge
- 22 --23-24-- 25 - 34
'37
, Retificação
ime Lamott
- 38 - 39 -- 40 - 48 e 50 ' Polonovsky- e Sra. Maxe
- junto ao termo 336. 548 - SatisPassando a contar o prazo de cspos.ção
Os 'ermos 545.189
545.187 - desta
data cm diante.
faria exieencia.
545.188
marcas
Neurocleina
N.o 422.798 - Nome comercial 'N.° 421.163 - EMprêna de CineCelobar
Celobario
de
Qu'rnica
mas
• Catendavas Ltda. - Satisfaça exi- Farmacêutica Mauricio Viliela S. A. Siderúrgica -Frei Leopoldo Ltda. SIFRELRequerente: Side urga,a
gência.
N.° 422.299 - Eva Steinhiaber - .- clichês publicados em 4-10-62.
F-ei Leopoldo Ltda. S1FREL Clichê em 17 de setembro de 1959 -Saisfora exigência.
n Comérci
Local para Estado de Minas Gerais.
N.° 422.954 - lamartio
. Noticiário
N.° 422.817 Ti:ulo: !grela EvanIndtistrin e Importação Ltda . - Segélica Assembléia de Deus em Pôrto
tisfaee . exirência.
Retificações:
Grande - Requerente: Igreja EvangéAutomatic Sprink/er S. A. Proteções
è marca
lica Assembléia de Deus em Pôrto
Contra Incêndio - ¡unto
:16TirresOs:.
Grande - Clichê em 17 de setemh-o
mm. ° 177.000 - Satisfaç aexigência.
N.o 421.196 - Expressão de pro- de 1959 - Local: Rio de Janeiro.
Laboratório Corti S. A. - junto à
N.° 422.997 Tudotricet
marca n.° 89.541 -7 Satisfaça exigên paganda - Meça, molhe c meça Requerente: Argos Industrial S.A. - Confecções Requerente: Tudotricot
cia.
Clichê em 5 de setembro de 1959.
Confecções Ltda. - Clichê em 18 de
Diversos
N.o 421.218 Para registro de ha- setembro de 1959 - Para titulo na
Martin and Bolton Leathers Limited sign:a comercial - Tapeçaria Sul Amé- classe 33.
- no pedido de apos`ila nas marca§ rica (E. B.) L- Requerente: Emalo
N.° 423.064 -• Titulo: Casa Rochesns. 264.830 - 264.935 - Faça-se
a si- Berezovsky
Cliché em 5 de setem- ter - De Elias Aun et Cia i. Ltda. -•
apostilas., .
bro de 1962..
Estado de Minas Gerais - Classe 8.
Manuel Francisco - no pedido de
N.° 420.409 - Marca Noblesse - artigos na classe - Clichê em 18 'de
transferência na merca n.° 98.520 - Requerente: Noblesse Confecções Ltda. setembro de 1959 para titulo.
Torno sem efeito o despacho que man- ,--, Clichê em 1. 0 de setembro de 1959
N.-423.213
Marca: Volta Redou anotar-a transferência no sentido --, Local estabelecido para Estado do donda - Requerente: Leandro Ribeiro
de que seja apresentado o contrato. Rio Grande do Sul.
de Mello
Clichê em 19 de setetnlvo
social de Indústria de Bebidas Galluzi
de 1959 - Local para Rio de janeiro.
N.°
421.318
Marca
Tapajós
Ltda.
N.' 422.576 - Título: EstacionaRequerente: Tadeu Szcypior • - Cliché
Old Clock &Cia. Ltda. - no pedido em 5 de setembro de 1959 - Para mento "999" - Requerente: Harut una
de transferência no tèrrno 401.865 - o local estabelecido: Estado do Paraná. Muredian - Cliché em 16 de setemArquive-se o pedido de anotado de
N.° 421.322 - Expressão de propa- bro de 1959 - Local: Estado de São
transferência por falta de cumprimento ganda
Um gole que pede bis - Reque- Paulo - Classe 33, titulo.
de exigência.
•
N.° 423.983 Associação
rente:
de Campos Viana •-•Dansk Laboratórios Químicos e Par- ClichéMilton
em 5 de setembro de 1959 - Brasileira de Elegãncia Masculina maceu'icos Ltda. - junto ao térmo nú- Para: Expressão de propaganda.
Requerente: Murilio PeA.B.E.M.
mero 323.259 - Nada há que deferir
reira Martins - Clichê em 22 de se..
N.° 421.451 - Marca Dupletts
quanto ao p edido de anotação de transtembro de 1959
Nas casses: 25
feréncia de fls. 9 tendo em vista o Requerente: Metalúrgica Allig S.A. - 26 - 27 - 28
32 - 36 e 50 Clichê
em
9
de
'setembro
de
1959
desnecho 'de fls. 8.
Titulo,
Para
a
classe
8,
para
distinguir
fogões.
N.° 381.553 - Emisiora de TeleviN.o 423:331 - Titalo: Citybra N.° 921.577
Marca Aguaria Su- Requerente: Danilo Garcia Azevedo são Continental S. A. - Aguarde-se. matra
Requerente: Laszlo Panczel
8 - 9
N.o 381.555 - Emissora de Tela..
2 1
.-- Cliché em 9 de setembro de 1959 Nas classes:
22 25
18
19
20
visão Continental S. - Aguarde-se.
12
Locai para Estado de São Paulo. - 27- 30 - 29
N.o 412.602 - Mario Baceini 38 -- 41 •-• 42
N.° 421.625 -• Para registro de mar- -- 45 - 46 - 48 e 49 -- Titulo -Prossigarse com excitado de porta-bloca •-• Artan - Requerente: Papelaria Cliché em 19 de setembro de 1959 -.
N.° 412.468 - Amarioan Brake Artan Ltda. - Cliché em 10 de setem- Local para Estado de São Paulo Filiais nos Estados de Amazonas
Shoe. Co. - Prossiga-se com exclusão bro de 1959.
N.o 421.631 - Titulo de estabele- Pará - Maranhão - Mato Grosso 'de sapatas de freio • virabroquIrte.
NP 366.636 - José Bogonl - Ar- cimento: Eco Ferroviário Regue- Goiás - Pidui - Ceará -- Rio (3.
rente: Andlcar Reindolff - Cliché ece do Norte
Paraíba - Alagoas
quivo-se.
N.° 371.933 - Brim./ Soc. Brasi- 10 de setembro de 1959 Local Ea- Pernambuco •-• Sergipe - Bahia ••-•
leira de Importação • Exportação Li- tado do Rio Grande do Sul - Classe 1V1Mas Gerais - Espirito Santo - Rio .
is.° 32 de um jornal.
de Janeiro - Paraná - Santa Catari.
mitada - Arquive-ss,
'
N.° 421.730 - Merca Ateu° - Re- na e Rio Grande do Sol.
N. o 399.733 - René Gony Persin,
N.° 423.375 Marca: Leão 13.011.
'querente: Alesso S.A. Material FerHubert Perrin e Carlos Novo
de
•
roviário, Indústria Comercio e Importa- do - Requerente: Leão D'Olido Resmever ve-sa.
N.° 401.905 Mario &andina e çâo Clichê em 10 de setembro de taurante Bar Ltda. -• Cliché em 21
de setembro de 1959 - Local para
1959 - Local para . São Paulo.
Othon Ferreira - Arquive-se.
N.° 421.736 - Titulo Escritório São São Paulo.
NP 401.958 Usina Siperdegioa
N.o 422.594 - Expressão de °r000Bento De Adall Ramalho de Mendo Par a ra S. A. - Arquive-se.
- Hansbeicir Produtos donça - Clichê em 10 de setembro panda 7- Movimentar C.apital .Parada
Quimicos e Ca:. éden Ltth. - Ar- de 1959 - Local paga São Paulo - e Empilhar Lucres - Requerente
Equipamentos Clerk Piratinings S.A.
Classe 33, Mulo.
quivé-se.
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Cliché em 16 de setembro de 1959
— Para expressão de propaganda
Na classe 6.
N. 0 422.661 — Marca: Hergarug
N.° 33 — Requerente Herga Indústrias
Químicas Ltda. — Clichê em 16 de
setembro de 1959 -- Classe 1 — Artigos na classe.
N.° 422.767 — Marca Colber
Requerente: Textil Colber S.A. —
Clichê em 16 de setembro de 1959 na
Artigos na classe.
classe 36
N.° 423.609 — Sinal de propaganda — R. Recordati — Requerente:
Recordati Laboratório Farmacológico
S. P. A. — Clichê em 22 de setembro de 1959 — Para sinal de P ro p aganda.
N.° 423.879 — Titulo: Oliveti —
Requerente: Olivetti Industrial S.A.
Indústria e Comércio de Máquinas para
Escritório — Clichê em 23 de setembro de 1959 na classe 33 titulo.
N.o 423.963 -- Titulo: Casa Fernandes Requerente: Importação , e
Comércio Casa Fernandes de Máquinas Ltda. — Clichê em 24 de setembro
— 11
de 1959 -- Nas classes: 6
e 12 — Título. .
N. o 423.973 -- Marca: hlajorica —
Requerente: Bartolome Bou Vilialonga
Clieha em 21 de setembro de 1959
— Para o local: Rio de Janeiro.
N.° 423.974 — Marca: Sanitária Fiaburgo — Requerente: Bartolome BOU
Villalonga — Cliché em. 24 de setembro de 1959 — Local para: Rio de
.
Janeiro.
N.° 424.110 Sinal: Volkslin —
Requerente: Indústrias Texteis Barbet° S.A. — Clichê em 25 de setembro
de 1959 para registro de sinal nas
classes: 22 — 23 -- 24 -- 31 — 36
e 37.
N.° 474.122 Titulo: Som de cristal — Requerente: Emprésa de Diversões Som de Cristal Ltda. — Clichê
em 25 de setembro de 1959 para titulo
na classe
N.° 424.137 — Titulo: Cezinha —
Requerente: Calçados Cezinha Ltda. —
Clichê em 25 de setembro de 1959
para titulo — Clases 35.
No 421.321 — Titulo: Livrobras
Requerente: Aldo Teixeira de Melo —
Clichê em 5 de setembro de 1959 para
o Estado da Guanabara.

n.

Privilégios de Invenção
TERMO N° 119.229
De t" de maio de 1960
Requerente: Ciba Société Anonyme,
Basiléia, Suíça.
Ponto característico: «Processo para
a obtenção de novos eompostos Diaza»

de Inver.z:- )
1. — Processo para a obtenção de

ptARk0 Q1901
los em compostos de amôuio quaternitri° e-ou trendoentsr-se atis obtido*
nos compostos livres ou c9mpostos 1jvres obtidos em KIR. — Um total de
•
15 pontos.
TER MO 1\19 118.491
De 6 de abril de 1960
Requerente: Patent Concern N.V.,
e., Willemstad, Curação.
Pontos Característicos de: eTrator
armado de pelo menos, uma roda condutora orieatável», (Privilégio de Invenção).
1° — Trator munido de, pelo menos,
uma roda condutora orientável que
pode se- dirigida dum assento, por
meio dum aparelho de aando, pelo
menos: o assento pode girar à volta
dum eixo de rotação praticamente
vertical, e pode fixar-se pelo menos
em duas posições caracterizado por o
aparelho de comando ser disposto de
modo a, irar também com o assento.
— Um total de 26 pontos.

hy.fertro de 1962
Ovos os wals ako alibi:404S g egOtto eetre si e-eu coo eubetiaelae

di4Aval"
a àtotal
. ir€ tIt

misturas de substancias químicas apli- r ~ai .
cadas Ohm o siaterlel eventualinegte
depois de expóeisto kV,soo. — Uni

total de b? pontos.

TERMO N 9 119.283

De 9 de maio de 1960
Reemereate: Metalbrás Indústria e
Comércio S.A.
Pontos característicos de: «G arfo
para sanduiches salsicias e semelhantes» (Patente de modelo de utilidade).
Garfo para sandulches, caracterizado
pelo r to de ser constituído por uma
haste cuja extremidade útil termina "em
dois dentes ponteagudos, ao passo • que
a extremidade opo:aa é revirada para
formar um cabo duplo provido em sua
b,se de uma abertura elítica, conjunto
êsse combinado com uma• haste deslizant que termina inferiormente por um
olhai que abraça os dentes ponteagudos
do garfo ç cuja -extremidade superior
atravessa dita abertura elitIca do cabq
e termita, do lado oposto, em um anel
TERMO N 9 119.233
suscetível de subir e descer ao longo
da dita abertura, pelo que o dito olhai
De
se maio de 1960
também é suscetível de subir e descer
Requerente: ..xas Instrumentos In- em tara° dos dentes do garfo; tudo
corporated, Danas. Texas, Estados Uni- substancaalmente como descrito e ilusca 'a América do Norte.
trado no desenho anexo.
Pontos Característicos de: eFabrica-ção a estril asernicondutoraa, (Privilégio de
TERMO N° 119.726
ação).
"rocesso para fabricar uma esD ^7 de rr.
de 1960
trutura semicondutora incluindo um peRequeren..: Hooker Chemical Corqueno e frágil folhado semicondutor,
uma corporaeao norte-americaracterizado por compreender as fases para'
de: adaptar o folhado semi condutor a ca e.,...:ielecida nas Quedas 4 Niáum folhado de material isolante, com gera, Estado de Nova York, Estados
auxílio de um meio que não seja adver- Unidos da Am .:ca do Norte.
Pontos característicos de: «Processo
samente afetado pelo coeficiente de
expansão térmica de qualquer dos dois para preparar sulfêtos fosforosos> —
folhados, e executar em seguida, sabre Privilégio de. Invenção.
— Nomes° para a produção de
o folhado semicondutor, operações relativas ao processo de produção. — Um sulfétos iasforosos de reatividade majorada, caracterizado Ror compreender
total de 17 -pontos.
os estágios de par o fósIoro em contato cora eottófre derretido, e esfriar
o - 'uto de reação rapidamente até
TERMO N 9 119.236
uma temperatura desejada. — tlin toDe 6 de maio de 1960
tal -de 5 pontas.
RN-a:ente: Texas Instrumentos Inçorporated, firma industrial e comercial
TERMO N9 119.727
rte-americana, estabelecida em Delias, Texas, Estados Unidos da AmeDe 27
maio de 1960
'rica do Norte.
Requerente: "cOrtaw-Edison ComPonto característicos: "Processo para
fabricar módulos de circuito indepen- pany, em Chicago, Illinois, Estados
dentes em miniatura> (privilégio de in- Unidos da América do 14orte.
Pontos caracter/palcos de: «Circuito
venção) .
1° — Prócesso para fabricar um dia- de contrõl, — (Privilégio de invenr . tivo eletrônico, caracterizado por ção).
1 0 — Cireuito para controlar uma
comp. ider as fases de: formar uma
camada isolante sôbre um bloco de quantidade elétrica em um sistema, commaterial semicondutor, e formar sôbre preendendo um primeiro circuito ligaCr caí .ada um elemento elétrico pas- do ao a ito sistema para produzir um
primeiro sinal elétrico correspondente
sivo. — Um total de 15 pontos.
em amplitude e variarAes na dita quantidade um semeado circuito para proTERMO No 119.259
duzir um par de sinais elétricos de
magnitudes diferentes, caracterizado pelo
De_6 de maio de 1960
fato que as ditas magnitudes sflo subsR- -pierente : Heberlein C.1 Co. A. G . , tancialmente fixas com respeito ao dito
sociedade suíça.
primeiro sinal elétrico e que meios de
Pontos caracteres . 'e: "Processo compara ao de sinais estão ligados aos
de beneficiamento de material text1/ ditos primeiro e segundo circuitos e
celulósico» (Privilégio de invenção). funsioriam ao sentido de abaixar a dita
— Processo de beneficiamento de quantidade elétrica qual a a magnitumaterial natural ou sintético, caracteri- de do dito primeiro sinal elétrico sobe
zado pelo fato de que pela ação, repe- acima da do dito par de sinais elétricos
tida ou naa, de raios ioitizantes, as- e de aumentar a dita quantidade elétripeais' te raios -ma ou R antgen, ca quando a magnitude do dito primeisão formados, es - cadeias de moléculas ro sinal !letra -anue abaixo da dc
do material e-ou em substâncias ou dito par de sinais e'étri as, de mane:.:

(N-R-aza-alcoilenoimino-baixo-alcoil) guanidinas, onda R representa radicais
de aid.ocarbonetos alifMieos, aliciclicos, aliclico--erfaticos, aromáticos ou
aralifáticos, saturados ou não saturados, não substituídos o: substituídos ou
radicais heterociclicos ou heterociclicos-alifáticos ou radicais de acilos,
seus sais, derivados acilicos e composto de amônio quaternário, caracterizado por tra srmar-,c em N-R-arie-alc
,oiniino-baixo-alcoilaminas, oude
radical aza-alcoilenoirnino contém 3-8
átomos de carbono como elos nucleares
e o radical de alcoilo separa o grupo
amino do grupo influo por 1-7 kornos
cie carbono e R possui o valor acima
citado, 'ti sais destas, o grupo amima
em grupo guanidino por processo em
si conhecido, e quando desejado, aci- ru fie:as de zubstâncias qtVinicas
ora a dita quantida-' s 'cr é mar:"
lar-se oa compostos obtidos por proces- cad
Abre o
•ial eve
'mente da dentro dos seus limites normais
sai are
conhecidos e/ou transform5- antes da rsposicão li rad'ae:in. grupos quando a magri:tudz
dto
:.•-

• YEEMQ N 9 119.729
de maio de 1960
De

r

Reauerepte:
las Soeiété Ationyme,
•
Suiza.
Ponto earacteristico: e Processo para

obter 4rrimicii

purificada» — Privilétfo de invenção.
1 .0 — Po .so para obter ferranicina

purificada.
racterizada pelo fato de
se purific
ulteriormente a lerpor eletroforese e-ou distribuição em
contra-cors-en t c.

o uso de

e, se -desejado, cromatografiã
benzi'
e, se. desejado, se separa: a ferrinecina
purificada em componente Al e A2.
— Um total de 15 pontos.
'PERMO N 119.7S4
` De 27 de maio de 1960
Requerente: Aktiengesellschaft,
sociedade alemã, industrial estabelecida
em Wiesl len-Bierbrich, Alemanha.

Pontos Característicos "Camadas
foto-condutoras para a ele t ro logra fiai
— Pri "égio d,
— Camadas foto-condutoras para
a I:- o-fotog..
caracterizadas por-

consistirer pelo menos parcialme I (C ,
de pelo menos uni polimerizado de
pelo menos unia alfa-alcoil-acriaanacia
au acril-amida N-substi tilda. —
total de 3 pontos.
TERMO N 9 119.735
De -i de
do de 1960
Requerente: Kalle Adtiengeselischaft,

firma alemã, industrial, estabelecida em
Wiesbaden-Biebrniich, República Federa' ALanã,
Pontos Característico:: < Processo de
sensibilizar foto-condutores» — Prrvilégio e Invenção.

1* —• Processo de sensibiliza:Na° de
eu. aduz foto-condu„. , • caraete ri zado
pelo fato de adicionar as ' amadas foto.
condutoras substancias orgânicas. contendo um ou mais restos polarizantes,
as quais podem servir como aceptoree
de eletrões num complexo molecular,
qu_ tem baixo péso molecular e são
incolores ou francamente coradas e
e cujo ponto de fusão está acima d;t
temperatura. ambiente. — Um to;al de
3 pontos.
TÉRMO N.° 119.738
De 27 de maio de 1960
Requerente: Siemens
Halske Aktiernesellschaft, firma alemã.
Ponhas característicos de: Processo
para procurar, selecionar e estabelecer
trajetos de ligação livrea em um campo, de duas etapas, de pontos de acoplamento. — Privilégio de invenção.
1. 0 — Esquema de ligação para procurar, selecionar e estabelecer trajetos

de ligação livres em um entre vários
campos de acoplamentos. que consistem
em um múltiplo de acoplamentos de

entrada e um múltiplo de acoplamentos
de salda, sendo que as saidas dos
múltiplos de acoplamentos de saida se
acham em ligação múltipla através de
todos os campos de acoplamentos ou
apenas através de uma parte dos mesmos, sob emprego de uma rede- sobreposta de veias de' ocupação que é aproveitada para a procura de trajetos e
t- ,,do que uni potencial de ocupado,
a• -- ali ern tredlos ocupados como
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critério de ocupação.. Ocavé itio4.4Oesoto' e Wlidatt a.--luatapostas moa u n cada I pôrtavel e xacionaluie.ute mobiliada com
TÉRIS.10 It 94.020
tempo para marcar com pote.eal
-peça, Auge:som pequeno acionamento ' o inaximo aproveitamento de espaço,
D e2desuode 1957
ocupado na respectiva rede áe 'ria:mura dao eefortdal peçase ,..as chapas se unem., máximo z(snfort4 e comodidade e com
de trajetos, e com um seletor ceotral dormando • -c,:contacto . elétrico. 7— Se- máxiiito de economia de material e
Sven Algot joei IA:racial/1 — Sed.
de linhas intermediárlaa, que serve para gue-se mais um porito,
mão .ele-obra, — Segue-se mais um eia.
selecionar um trajeto de ligação, o qual
-ponto.
Título: Processo de deeeareemar vasos
conduz de 1111L3 entrada de um múltiplo
sauitários e mecanismo para executar
--de acoplamentos de entrada para unia
TERMO N.° l24.506
o mesmo.
TERMO N°91.558
Pateia livre qualquer cai determinada
1.0 (1-nr processo para descarregar
De 28 de novembro de 1960
linha do ~calvo múltiplo de acoplaDe 30 de navembro de 1956
vasos sanitários, o qual consiste em atm
mentos de salda, e que se acha ligado . • Requerente:' Hoeve Sound Corapaoy.
Giuseppe Reuna — ,São Paulo —j prir uma quantidade predeterminada de
ao campo de acoplementos, através do estabelecida em Nova York.
água de descarga ao vaso de modo a
Capital.
Pontos característicos Pxocesso
qual deverá conduzir o trajeto de ligaformar no fundo do meizao usam acuturte
Garfo
duplo
para
desmiolar.
ção caracterizado pelo fato de que as para fundiçâo de metida, e elementoS e
Ução de água para recolher os exerce
lo
—
Garfo
duplo
para
&acantoo,
redes de procura de trajetos se acham composiçOes erapregados no merino. -- caracterizado pelo fato de consistir mentos e substancialmente vedar um
reunidas em urna tletlea rade ceotral de Privilégio de invenção.
orifício de descarga do vaso, caracte1. 0 -- Processo para fundição de num garfo com dentes recurvados e sa- rizado pelo fato de abruptamente apite
procura de trajetos, -que me acha coabre o qual, ligado em sen cabo, me.rume,
no
qual
várias
camadas
de
esJuro& coto o múltiplo ele acoplamendiante uma espécie de dobradiça, pino car vácuo h extremidade da dita
tos de azada e esta ligada, através de tuque e revestimentos ou peliculas ob. e mola (pargo de carticulação). há um, acumulação de água diante do orificlo
Contatos de eeparaçáo durante a pro- tidos por Imersão, de materiais cerâmi- outro garfo, porém a sua ponta é iiso de descarga de modo a obrigar o coaOra do trajeto e a aeleção, somente is cos finamente cominutados, são forma- forma de pá, com a extremidade re- toado do vaso a ser projete-do através
Areias da réde de Vehla de ocupaçâo dos sõbre a superfície de um pedrâo, curvada em direção dos dentes do pri- do orifício de diga e através de
que conduzem para aquele múltiplo de te:instituída por um material que é eli- meiro garfo. — Seemem-se enata 2 um conduto de descarga ligado reptele
scop1aentos de salda e provém Liaste zainável sob urna temperatura elevada, pontoá. •
como um bujão líquido aderente que
Mesmo múltiplo ide acoplamentos de sendo (0 cOnjunka milmequenteanente aqueenche a seção transversal do condido
Neide, que pertence ao campo de aeo- cido ou cozido para eliniletação do ree corre através do mesmo como
'
TERMO N.° 93.847
plautentosono qual deverá ser proceira ferido padrão e para easonamento dos
asse usa Ambolo pára ou em ilteeçOa
do e selecionado tua trajeto de- liga• materiais eerdinioas nos revestimentos
de Jun vaso de rece4ina.ata
De
26
de
abril
de
1957
•
•
ou camadas, sendo em metal em caule
•ção. — Uns total de 5 pontoe.
euens-se os pontos de 2 a 31:
Autoria,
ldurt Peters
dm:retido ele.speiado no molde sazonado,
Titulo: Processo de preparar 'coma fim de produzir peças metálicas fune
TERMO N.° 119.758
clidae, processo ame caracterizado pelo postos complexos. — Privilégio de
TIMIN10
96.031
invenção.
aperfeiçoamento
que
compreende
cs
esDe
30
ja/lio
. de 19:i7
de
De 27 de maio de 1960
..._. Procx-sso paia a prelmração
tágios de: incorporar tini material cePhillips
Petrolecin
Caenpa ny
Requerente: Charlie Ray Meeshall. remam, tendo uma tempooeura de ;a. de coMpostos complexos de aloininio
noite americano.
mo (Estados Unidos da América).
ou, cromo..
tais
zi reinxic
tio,
;fti
nicoo denio
ni.tObo,iureurán talO
ono
rulie
amamento mais baixa que a dos de- nio
Pontos característicos de: Processa° mais materiais que- coustittsein (ts vários
PuareSSa dr preparam-to de
e &apositivo para captar nódulos ou revestimentos ou camadas, ficando .ésse semelizantes* lormadores -de compteroa, co polimeroa sólidas.
atedias ent fios têxteis movediços. — material cerâmico ama temperatura de caracterteado pelo fato de dratar um
- Um ernerkS(0 ¡Uni a prepaPrIvilâglo de invenção.
.sazonamento inferior localizado na par- composto oildleo que consiste de um ração de cowlinsonos sólidos que
1.0 — Processo para conirolar
te externa do reveetimento composto. óxido, um bidroxido UM hidrato de etileno e unia 1-olefina superiare em
fio goit1 movediço, earacterioado por cai virtude do que o dito 'Material ecrã- óxido ou um sal, de ere ácido volátil 'consiste que colocar u'a mistura de
Compreender os estagias de: sacar o fio , mico com temperatura inferior de sazo- caia o metal (formador de eetionte) a atiriztiqões de polirnerizatio, em conatravés de uma passagem restrita; des- namento, na parte externa do revesti- ser incorporado no complexo. com uni tado com uni totalizados, earneteriv1ar a senda do erajeeo de um trecho mento, atinge um estado de fuso inci-laasao for- , mdo por estabelecer o contacto de
do fio da dita passagem, quando da piente durante os estágios da eliminn. mador de complexo,' incluindo acida u'a mistura de reação que cotai:tu
cio:arrancha de um nódulo no metam ção da cara pelo calor, do preaqueci- orate°, ácido taetárazo e ácido cítrico, entre 2% e17)`'io da citada 1-oleflua euperter oom um eatalizados qui*
passar em seguida a parte desviada do mento 'do molde e da colada do metal. em uma reação devneracia, até que pelo orml
x Ido de cromo eunten
fio através de um espaço de ar aberto, a fins de obturar ou vedar as rachadu- Menos tua dos dois reagentes que ser
oede
1m_
"oherrn-valente aasoeindo
d4;e;in
deter
depois
o
n6dolo.
a
fun
de
ime
ras ou fendas e poros formados no vem para a formaçrto do complexo seja allka, aluminio, tOria, eircOnia e
por ao fio unia tensão suficiente para molde, visando a impedir a passagem consumido, deixar a foomacao do com- suas misturas. muna temperatura
lira
total
de
causar a sua ruptura. -do metal derretido através cios mesmos; plexo se completar,' separar qualquer dentre 7a,7^ e 149.8 .V., liara forma26 pontos.
e a reforçar e molde, para Permitir o excesso do , reagentes e, se se miamo , ção de um r,>-polimero s61do. —
seu uso sem suporte adicional durante isolar os compo:tos complexes matara- Segarem-se -os pontua de niuneros 2
a colada do metal. —'Lias total .de 21 dos. — Seguem-se os pontos de 2 a 9. • 3.
TP.12110 N.° 119.7N3
pontos.
De 30 de mato de 1960
Tomo N.° 1143.03t,
95.24O
TERMO
TERMO N.° 126.931
Requerente: ejanne Lespinasse.
De
10 de junho de 1951t.
De 26 de junho de 1957,
cida em Davrouz, Paris, França.
Ssin
Nome: Irnieo Klausberper
dlatbIe
sun Chernieal Gr•rpoi.aa
Pontocaracterístico: Léxico aperfei- Paulo
Phillips Petroleurn Company — EsCapital.
liou — (Estados Unidos da Araçoado — PrIvilégió de invenção.
etados
Unidos
da
América.
Privilégio de Cl:vença° para: "Nôvo
A presente invenção tem por obje- tipo de balança automática de causando Titulo:. Processo de produzir material
Titulo: 'Síntese de esteriddes —
léxico
aperfeiçoado,
caracterltivo um
polimerico irradiado.
loto-elétrico".
(Priv. de Ineençao).
rizado essencialmente pelo fato de ser
1. 0 — Usa processo de produzir caa1.° Name) tipo de balança auto1.(! — Um processo de preparuoão
Coaseituido oor uma plaqueta a qual mático ' de comando foto-elétrico, ca- terMI polimérico irradiado, caracteriza- de 111412b-epexi.prevrac-3a,20-dioi ou
'tem, sobre no mintam uma de suas racterizado por ter um depósito de pré- do pelo fato de submeter, e-uma dose era seu 3-ester, com um ácido hidrafaces, Inscrições que. ao ser a plaqueta pesagem dentro de um reservatório que de 10-5 a 10-11 roentgens de radiação, earbo-earboxIlico, tendo menos de
°bacorada sob um ângulo ligeiramente possui 2 (dois) pinos exraarocos, re- um polímero de pelo menos uma 1-ole- 10 &tomas de carbono, caracterizado
diferente, se transformam autoraàtica- cebendo o material a ser rigorosamente fina COM não mais de quatro átomos por reduzir e, subseqüentemente, desmente era LuscriçOes num outro idioma, pesado, que oscila lentamente a medida de carbono por molécula, cuja densidade bromidrar 12a-bromo-pregnano-3a.
reptesentando a traduçao das expres. que o material vai • nela se acumulando, seja de pelo menos 094 á temperatura 01-31.20-diluo sem correspondente
sOes precedentes, com a traduçao de para possuir uni Ago de alavancas que de 25°C e cuja cristaliniciade seja de 3 - ester ou a 12a-brorno-pregmano3a-20-dio1-11-ona. Seguem-se os
tuna expressão aparecendo ' sempre no opera no sentido de fechar proporcio- pelo menos 75% à temperatura de 25°C. opntos de número& 2 a 11.
mesmo lugar ocupado pela represa° nalmente a Mica de descarga do ali- e pelo fato de, ent seguida, aquecer o
que lhe corresp onde no primeiro idioma. mentador na operação de pré-pesagem polímero irradiado à um temperatura
•TOAMO NO 90'.7.25
enquanto o material é descarregado para acima do seu ponto de amolecimento.
o recipiente definitivo. — Seguem-se — Seguem-se os pontos de 2 a 7.
De
28 do agósto de 1267
TERMO N.° 120.857
mais quatro pontos.
Phillips
petroleurn Company -~
De 25 de maio de 'i9efi
(Estados Unidos da América).
Tddia10 „No- 95.719 Nome: Cautela Nasciménto —
Titulo: Processo de potirnerizarío
T1W N.° 81.347
•
De 26 dejanho de 1857
de (definas.
Paulo — Capital.
Nora
oeneni
puft.
1.__ oci,of
De 6 de julho de 1955
1.° — Processo para polinaerizar
Modelo de. utilidade para - NSVo tipo;
pelo inertes. UMA lardefina, no qual
,
..
de Interruptor pendente'. • •
Nome! loroe Camba — Sao Paulo lado, de São.
. .. Paulo,.
.
.
-11. TO' para -Protetor para tele- a dita °lenta:to sob condições de poNevo tipo de niteiy uptor pen- •- Cap"ital, e - ,.. . .
..
Ilmeriteqle. é-posta ene contáto coxa
dente, constituído rk Mias peças de ' ", Modelo -de utilidade para "Não° tipo j. fone"..
••— Protetor para telefoni, ca- *na totalizador, caracterizado pelo
madeira ou de qualquerooutro material' de easa . 43V.4nOintá'ver.
.., ..
t.:eterizado j,-Or ser usnã .,. peca coai o feto de par os turma:meros em rofiapropriado para esta . finalidade '
..1.* —. N6vo tipo de casa derenontá- formato de telefone-de-mesa, dotado t Ato com uni- catalizador
- os
e
obres e tamanho desejado, cuias peças, vel, trensportaam1 e mobilizada. reme-, de orna abertura 'circular no lugar UM hidrocarbonalo liquido a uma
se.o de formato suaverdertfe piramidal. terizsda pelo fato de ser uma case pra.... dii diseador, para ser adaptada sO temperatura tal que uma parte suba' .
es quais possui em iaternamente chapas fabricada morda vel, dormont á vel. treno' aparelha. — Total de dois pontos.
tireselal do pelimaro ~rido se-
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lúvel em dito hidrocarboneto liquido e manter a concentração do p0!1.
meio dentro de uma escala pté-determinada, resfriar a solução até
lima temperatura inferior à temperatura de precipitação do polimero
formado, acrescentar Material monoartéria° adicional e polimerizar o
mesmo a uma 'temperatura tal que
substancialmente todo o polimera
produzido é insolúvel em dito Md rucarboneto líquido. — Seguem-se ns
pontos de mi meus 2 a 7
TÊ.Bmo .. N.^ 103.516

DIÁRIO OFIC:AL (Seçãc itt,
TERMO N9 104.428
De 12 de agósto de 1958
Pittaburgh Plata Glass Company
(Estados Unidos da América).
Titulo: Fôrno de Recozi-mento (Privilégio de Invenção).
19 — Um fórno para recozimento
da vidro-caracterizado por um túnel,
um transportador para conduzir vidro através dé:e e ao menos um dueto
longitudinal dentro do dito túnel disposto na proximidade de dito transportador, tal dueto sendo adaptado
para conter um meio resfriador, tal
como o ar, caracterizado pelo fato
de que tal dueto (11, 16, etc.) inclui
uma pluralidade de seções interconectadas n,21, 22, etc.) com meios (97,
etc.) operativpanente a • sociacios com
as seções adjacenta, para controlar
o curso do mio resfriador, através
do dito dueto e em relação a dito
vidro, Sehean-se os pontos de números 2 a 8.

.De 1 de juldet de 1958
Nomer Atalaie Pacheco Ferreira.
São Paulo —
M. IJ. para ."Nióvo sistema de jati_
041 de trilhos em et radas de ferro".
1.^ 171ôVu sistema de junção de trilhos de estradas de ferro,
caracterizado por consistir em fazer-se a ligação doa trilhos em diaTERMO N 9 105.737
gonal, taletandki -as pua la a dos trilhos obliquamente sob um litigai.) de
De . 8 de outubro de 1958 .
45 0 em relação ao plano de simétria do trilho (ar também cm relação
J. M. Huber Corporation (Estados
ao plano de secção normal do tri- Unidos da América.)
lho) sendo as pontas dos trilhos
Titulo: Processo e aparelho para
cortados em dois sentidos perpendi- produzir negro de fumo (Privilégio
culares entre si. — Seguem ae mais de Invenção .
quatro pontos,
1 0 — Num processo de produção
de carbono, com cuia:vago de uma
câmara de combustão de pequena
TERMO N. 103.686
profundidade, de uma extremidade
até a outra, tendo, numa parede terDe 11 de julho de 1958
minal, um injetor de hidrorarbaneto
localizado centralmenae, e dispositivos
Jorge Ditschinsky (Argentina).
queimadores em tórno da citada câTitulo: Mecanismo Hidráulico de mara, sendo os citados queimadores
Prwo para Bicicletas (Privilégio de aaimentados com combustível e ar
Invenção),
e projetando chamas e gases, diretamente, ao longo da parede lateral
la — Um mecanismo de freio hi- da
citada câmara, batendo em sua
dráulico para bicicletas ou veículos
semelhantes, caracterizado por com- outra parede terminal, para manter
u'a
massa turbulenta de chamas e
preender uma caixa de freio posta
co-axialmente sóbre .um dos lados gases em Orno da citaria câmara adà outra parede terminal cide uma das rodas da bicicleta, de jacente
modo solidário com a ponta do eixo tada. tendo a nutra- parede terminal
da citada roda, p rojetando-se em. citada um orificio de salda substanno.seu centro, cs estágios
relação ao centro da citada • caixa, cialmente
ficando a boca da caixa coberta por caracterizados por: introduzir, na
uma tampa circular posta co-axial- citada Gamara, através do citado inmente em relação à - roda, entre a jetor, uma névoa de hidrocarbaneto
mesma e o braço adjacente da .for- produtor de carbono de energia livre
quilha correspondente do quadro, ao positiva, .sob forma de um cone dco,
qual se fixa, de modo removível, in- que se abre obliquamente, na direção
chündo-se dentro da citada caixa, da citada parede lateral, para dentro
em posição cooperante com a face in- da citada massa turbulenta de chaterna da sua parede lateral, pelo mas e gases; decompor o citado hidropredominantemente na
menos uma sapata de freio que, por carboneto,
citada câmara; passar o carbono e
uma primeira, extremidade se liga, os
gases de reação resultantes atraarticularmente, na citada tampa e,
pela outra, • fica, deslocàvelmente, vés do citado orifício de saída; e
comprimida contra um pistão de esfriar o efluente logo depois dêle
empuxo da mesma montado deslizan- sair do citado orifício de salda, de
temente dentro de um primeiro con- modo a que se obtenha carbono de
duto cilíndrico de um corpo fixado calibre de partículas extremamente
Seguem-se os pontos de núcontra o lado interno da tearipa, si- fino.
tuado entra a parede lateral da caixa meros 2 a 13.
e a citada ponta de eixo da roda,
apresentando ê,ste corpo unta guia
TÊRMO 108.842
para a citada segunda extremidade
da sapata e um segundo conduto cide 2 de lefergo'de 1959
líndrico que, por uma primeira extremidade, se comunica cone a priRequerente: Montecatiai Societa
meira e, pela segunda, se abre no Generale Per l'Industria Mineraria e
exterior, alojando-se una segundo
pistão que é montado deslizante- Chimica — Itllia.
kaente, com ajuste, e se liga a um
Titulo: Aperfeiçoamentos relacionamecanismo de empuxo do mesmo para dos com a cloro-sulfonação e dorna°
e boca de comunicação com o pri- de polimeros de alfe-olefinas — Priviamaro conduto, compreendenrae o oi- lágio de Invenção.
'tildo mecanismo urna alavanca de
tomando que fica fora da caixa de
1.° Um processo para a oloro-sulfofreio, e é móvel, diretamente, pelo link° e claração de copolimeros e/ou
çlclista, e um dispositivo de trans- horitopolímeros de alfa-olefinas,
partiOleaão do movimento da (atada alaVanea ao citado pistão que os liga, cularmente de copolimeros obtidos dientre si, através da catada - tampa, retamente ao estado da alta porosificando o oitado segundo cataaato len dade, por um procasso de pollmerizacomunicação com um depósito for- alo sim a frio, isto 4, em temperatura
mado junto ao mesmo e posto dentro compreendidas entre — 10 e —
da caixa, entre as sapatas e o eixo — 1000°C, em condições tais que o
da roda.. Se g uem-se os pontos de etileno está dissolvido pelo propileno
inuneras 2 a 18.
liquido na autodave de polimerizaaão,

em ausência de todo solvente estranho,, utilizando catalisadores obtidos
de derivados alquílicos de metais dos
grupos I e III e de composos líquidos
de metais de transição dos grupos IV
a VI, caracterizado porque os copolimeros e/ou prilímeros sólidos, tanto
em pedaços, em forma granular ou puivent/antas, são feitos reagir em temperaturas compreendidas entre 4 e
103 0 C, com uma mistura , de cloro .0
dióxido de enxofre, ou cloro só em
ausência de qualquer solvente ou outro líquido auxiliar, estando o reator
provido de um dispositivo agitador para os polímeros sétidos e, preferentemente, iluminado.
Um 'otai de 4 pontos.

Noven;bro de 1962
proporcionar, não ~ente bastante
claridade internamente.. como também prestar-se especialmente à observação da paisagem nas excursóal
turtsticas. Um total de 2 pontos.

r'eftmo N9 86.810
De 24 de maio de 1956
Eauaal B
Mios Herold e JIA
Dosa ocil - Tcheco-Eslováquia .
Titulo: -Processo para fabricação,
poa fermentação conjunta, de uma,
preparo ção de agricultura combla
nada.
Privilégio de Invenção.
1 9 Um proceaao para a fabricação,'
por fermentação, de urna preparação
de agricultura combinada. caracterizado por compreender a cultura conTÉRMO 109.902
junta de uma espécie de Ascomicet0
produtor de vitamina B12 por ferde 22 de Abril de 1959
mentação aeróbia, como seja o S.
Requerente: S. A. T. A. M. — So- olivaceus, com uma espécie de Ascomiceto produtor de um antibiótico,
ciété Anonyme Pour Tons Appareilla- do grupo das tetraciclinas, corno seja
ges MeoRniques — França. •
o S. aureofaciens, — Seguem-se os
Titulo: "AlÁrfeçioamentos em ou re- pontos de 2 a 3.
lativos a medidores de líquidos" —
Privilégio de invenção.
TERMO N • 89.182
1. 0 Um aparelho para uso em combinação com um medidor de líquido do
De 6 de o -asto de 1956
tipo de deslocamento, caracterizado por
Requerente: Irmãos Pereira Dias
compreender um elemen'o móvel em -""
Lada. — São Paulo
consequencia de variações na densidade
Título: Braçadeira-gula para toldo líquido que passa atraves ` do me- dos em geral — Modelo de Utilididor, e que funciona para variar, de dade.
acOrdo com as variações na referida
' 19) Braçadeira-guia para toldos em
densidade, a razão de velocidade entre geral, caracterizada por ser composta
o rotor do medidor e os dispositivos de duas peças reunIveis por parafude indciaçõk) ou registrb ac io n a d os Por sas, sendo que uma delas apresenta
solidariamente uma. região tubular
ele.
internamente rosqueada e perpendiUm total' d0 9 pontos.
cular ao, canal formado pela justaposição das mencionadas peças, canal
êsse que se presta para a passagem
TERMO N9 52.954
do tubo anterior do toldo que se
situa paralelamente à parede, enDe 13 de março de 1950
quanto que a região tubular se presta
Privilégio de invenção para 'um para recepção de uma das hastes ou
aparêlho destinado à alfabetização de braços laterais da estrutura do tolda).
"
cegos.
Um total de 2 pontos.
Humberto Patresi.
São Paulo — Capital
1 9 ) "Um aparelho destinado à alTERMO N 9 89.696
fabetização de cegos", caracterizado
por constituir-se de uma caixa paraAmerican ChemIcal Paint Company
lelepipédica achatada, com um doa — Estados Unidos da América.
lados arredondado e urna tampa de
— "Composição ervicida e
encaixe ou de dobradiças, de sorte a processo de sua aplicação para erraque a caixa pareça, quando fechada, dicar ervas daninhas."
um livro comum, de porte regular,
Privilégio de Invenção.
caixa essa que, sob a tampa, apre1 9 Composição ervicidel sinérgica,
senta um plano suporte, que ocupa caracterizada pelo fato de compreentôda a sua parte superior, menos der urna parte de 3-mino-1, 2, 4-trio.uma faixa marginal no lado oposto sol e de duas a 32 partes de una comà lombada, que é complementada por posto escolhido da classe consistind0
um plano estreito mais baixo, êste de ácido alta, alfa-dicloropropiónico,
provido ao melo, de unia' abertura ácido 2, 2, 3-tricloropropiónico, doa
oblonga, com tampa corrediça, sob- respectivos sais, ésteres, animas e em
posta, ao passo que o plano suporte outros derivados funcionais; de closustenta fileiras de retángulos sa- ratos tais como o de sódio e o de polientes, paralelas à lambada, com es- tássio, de tricloro-acetato-sódico; de
paças divisórios longitudinais e trans- 4-clorafenil-dirnetil ureia; de á c l do
versais, sendo que Mac retângulos 2,3,8,-tricloro-benzolco e seus derivaocupam tóda a superfície do plano dos funcionais; corno sais, ésteres, osuporte, a partir da esquerda, dei- minas, surtidas e• outros derivados
xando apenas um espaço livre no em pentaclorefenol.
teço direito, onde há rasgos longi- • Seguem-se os pontos de 2 a 5.
tudinais curtos. — Um total de 5
pontos.
TERMO N 9 90.022
De 19 de outubro de 1056
TERMO Na 81,216
Modêlo de Utilidade — aUm nasal
5 de agósto de 1955
e prático modálo de armário para
Requerente: Dalmler-Bens Aktien- quarto de banho.',
gesellschaft — Alemanha.
Móveis de Aço Fiel S.A., Elao Paulo.
Invenção: — Um novo modêlo de
19) Um nem e prático modêlo de
ônibus automotor.',
armário para quarto de banho, con•
Modélo de Utilidade.
faccionado em madeira, -metal ou
19 Um nóvo modêlo de ónibus au- outro material qualquer conveniente,
tomotor, caracterizado pelo fato de com a forma aproximada de um paser a sua estrutura prh,tic,amente en- ralelepípedo, caracterizado pelo fato
vidraçada nos diais lados e na cober- de ser seu fundo paral
tura on -parte superior, de modo a trás e ser o vértice do respectivo lu•
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guio, truncado, para o caso de ser
parcialmente embutido na parede o
conjunto, e por ser o tapo da peça
dotado de uma placa plena, impermeável, e, abaixo dessa região, dispõe-se unia gaveta seguida, inferiormente, de Uma porta de duas Rilhas,
que dão acesso a prateleiras Internas,
estando a referida poria, assim 00m0
O fundo do armário, dotados de fundos para a ventilação interna do
conjunto, e por ser ainda, lateralmente, dotado uma haste articulada,
que se destina a suster toalhas em
uso, Seguem-se mais 2 pontoe.
•

fundo retentor os canais de condensação residual que vão ter ao referido orifício de aspiração. Um total
de 3 pontos.
TÉRMO N9 103.344 De 24 de junho de 1958
The Distillers Company United —
Escócia.
Título: "Processo de fermentação
para produção de cobalainina»
Privilégio de invenção.
19 Una processo para a produção
de cobala.minas compreendendo a fermentação de uni melo líquido
nutriente adequado, caracterizado por
se efetuar dita fermentação com unia
espécie do género Propionibacterium
produtora de cobalamina, sob condições substancialmente aeróbios até
que tenha ocorrido ,pelo menos 10%
do desenvolvimento/ de células proVeniente da fermentação completa,
em seguida, continuando a fermentação em contato do meio com oxigênio. Seguem os pontos de 2 a 17.

TÉRMO N9 98.408
Da 10 de agasto de 1957
The Upjohn Company — Estados
Unidos. da América,
Titulo: "Processo para a preparação de asteroldes 11 — oxigenados —
— alia metil 9 — alia fluoro —
hidroal pregnadienos".
17 alfa
Privilégio de Invenção.
10 Um processo para a preparação
de esteroides, caracterizado por compreender a desalogenação de O. —
TÊRMO N9 103.3'70
Metil — 9 alta — fluor — 11 beta,
17 alfa dl — hidroxi — 21 — iodo
De 23 de junho de 1958 — 1,4 — pregnadieno — 3.20 — diona,
para se obter 6 meti — 9 alia —
Requerente: André Reimbert —
fluor — 11 beta, 17 alfa — di hi- França.
droxi — 1,4 —. pregnadieno — 3,20
Título: "Parede delegada enrije- dlona, Seguem os pontoe de 2 a 4.
Privilégio de Invenção.
19 Parede delgada, por exemplo de
TÉRMO N9 97.308
metal, munida de ondulações de enrijecitnento, estendendo-ff paralelaDe 25 de 'setembro de 1957
mente entre suas bordas, caracterizaRequerente: Franz Büchler, Suiça. da pelo fato de que essas ondulações
Pontos característicos de: "Processo são perpendiculares a essas bordas,
para fabricar chapas, próprias, em e que sua profundidade aumenta reparticular, para revestir paredes, me- g ularmente a partir de, ao menos,
sas e objetos semelhantes, bem como uma borda em direção a uma linha
chapa fabricada por este processo", paralela a essa borda, e que é des(privilégio de invenção).
tinada a poder resistir a esforços
19 Processo para fabricar chapas, mala importantes, a profundidade
próprias, em particular, para reves- dessas ondulações sendo máxima em
tir paredes, mesas e objetos diversas, relação a essa linha, ao pasmo que a
em que se aplica, por prensagem, largura do fundo dessas ondulações
?Abre uma camada superficial, uma decresce regularmente em direção a
falha oit película embebida de re- essa mesma linha. Seguem 03 pontos
ejna de melamina ou similar, sob de 2 a 5.
elevada pressão e a alta temperatura, caracterizado pelo fato de se
aplicar, de modo em si conhecido,
TÊ R MO 105 .048
abre unia chapa fibrosa de fibras
de 14 de Outbro de 1908 de madeira, de amianto, de minerais
6u de vidro, uma tinta decorativa de
Vilela reás Saga tauskas
laca de resina sintética, especial- —Requerente:
São Paulo.
mente unia Solução resinosa sintética,
Titulo: afamo produto subatituto do
pigmentada, de glicero-italatois e
Omino-plásticos ou de poliésteres re- material phiatieo e outros — Privif4sinosos, em pelo menos uma camada elo de invenção.
1.0 NU° produto substieuto do mea que é fixado, ouskla a quente, a
Q que se lhe superpat a falha ou e- terial plártico e outros, oazaoterleado
licula de cobertura e se efetua a por compreender os segeírnee elemenprensagem do conjunto sob ume, pree- tos componentes, nas proporções indisão de, pelo menos, 100 kg/orat a cadas, relativas a porosintagem de peuma temperatura de, pelo menos, .. so: 100 % de borraels anatural e/ou
120°C, durante cerca de 20 minutos, sintética. 30 % de floco. de algodão
pelo que a dita relha ou película é
llgoda 'através da camada curada ate ou remi ou nylote 10 % de pó da bea chapa fibrosa. Um total de 3 quente (resinas feeuSlicas), 5 % de
C,xidet)4, eine°, 50 % de enxofre e 25
pontos.
a 100 de cargas minerais, sob a
forma de caolhas, carbonato de Melo
sulfato de bário e outros.
TÊM° N9 98.824
Um total de 2 pontoe,
• De 29 de novembro de 1901
Requerente: Luiz Paulo Ramos —
TÈRMO 108.240
São Paulo.
Titulo: Averfeleoamentas em pide
29
de Janeiro de 1959
teira com filtro — Privilégio de Atvença°.
Petrolite Corporation — Estados
1 9 Aperfeiçoamentos em piteira Unidos da América.
com 'filtro, caracterizados par ser
Titulo: "Tratador horizontal com
o canhão ou corpo da piteira dotado dois compartimentos" — Privilégio de
de estrias internas na extremidade invenção.
oposta h bom:milha, que fixam o porta1.0 Um trotador elétrico
cigarros mais-ando no referido canhão.
Na parte Cu aoquilha, o canhão é .õas. tendo uma fase externa de óleo
dotado de .me 'lindo retentor na par- e um material imiScivel com óleo diste interne '''uma distancie da persado nela • carzeterixado por comorifício de aspiração: partindo desse, preender uns rCipiente fech
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to mais comprido d. que largo, montado horizontalmente; paredes divisórias que dividem e intettir do rec:piente em pelo menos duas zonas de
tratamento, compreendendo uma zona
primária e uma zona secundária, cada
uma delas contendo um jligo de eletrodos destinados a estabelecer nela
um campe elétrico de siik voltagema emulsão sendo introduzida na zona
primária para ser tratada pelo campo
elétrico ali existente, o óleo tratado
subindo na dita zona primário; e um
conduto que estabelece comunicação
entre o interior superior da dita zona
primária e uni distribuidor na dita zona secundária, através do qual o óleo
tratado se escoo, para o tratamento
ulterior na dita zona secundária, , o
óleo novamente tratado subindo e sendo retirado cfa referida zona secundária.
Seguem-se os pontoe de 2 a 29.

situadas em posiçãod ia metricam‘nte
oposta, unia em relação à outra, guia
,x.) que, entra as mencionadas partes.
compreende outras entre as quais es
-paçodimétrIcfenoqus
verifica entre as partes inicialmente mencionarias, subsequentemente ao que os
segmentos são reunidos para formai- lin
conjunto, por meio de material ferra.
magnético de elevada permealnilidade.
Um total de 5 pontos.
TaRMO N 9 114,590
De 9 de novembro de 1959
Requerente: Fernand Stanislas Minguara -- Praça.
Titulo:ealeo-Pnein»atire.
para Automóvel.
Privilégio
Privilégio de Invenção
1' — Uma suspensão óleo-pneumática para automóvel, caracterizada porque o êmbolo, deslizando no cilindro,
fecha o mesmo de maneira estanque e
limita sob a parte superior desse cilindro, uma cantara, de volume variavel com os movimentos do êmbolo, que
um conduto liga, atreves dessa parte
superior, à parte inferior de uma carcassa fechada, o espaço nue compreende a dita câmara, o Z...onduto e a parte
Inferior da carcassa, estando cheio de
Óleo, enquanto que a parte superior da
carcassa contém ar fortemente compra.
in ido .
Um total de 6 pontas.

TÊRMO 403.945
de 25 de Julho de 1958
Requerente: Dunlop Rubber Company Limited — Inglaterra.
Titulo: Polimerização de compostos
enfáticos não saturados — Privilegio
de invenção.
1. 0 Um processo para a polimerização de um composto enfático contendo
um grupo
o qual compreendo a formação da um
catalizador heterogêneo com superfície
ativa, pela mistur ajuntas de uma pluTERêdO N° 114.588
ralidade de componentes, um doa quais
De 9 :te novembro de 1959
pelo menos é um composto de adição
com um éter, e o contato de dito com- ' Requerente: Dunlop Rubber Compa•
poso alifático cm dito catalisador.
ny Liraited — Inglaterra.
Um total de 27 pontos.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou Relativos a Fabricação de Pneumáticos.
Privilégio de Invenção
Talaal0 N9 108.708
1 . — Processo de modelar uma cat..
de 11 de julho de 1984
caça de pneumático da condição origiRequerente: The British Drug Roa- nal na qual ela é confeccionada para
uma 7:ondição substancialmente, toro!.
ses Limited — Inglaterra.
Título: Processo para preparação de dal, caracterizado pelo fato de compreum 8 beta: 2 — Dimetil — Pregnino ender as operações de mover axialmen— Triol — Privilégio de Invençae.
te os rebordos simétricamente para den1 9 Um processo para a pre- tro, um, em direção ao outro, aplicanparação de 8 8 :21-dimet11-17oc- do ao mesmo tempo uma força dirigi-pregn-20-ina-3 6 :5oc ' :178 -trio),
caracterizado por compreender e oxi- da radialmente para fora sõbre a cardação de S6 9 06 -dilielroutt-21-mettl- caça, substancialmente ao longo de tõ-17cc-pregn-20-in-5-eno ou de seus vamente restringir a porção lateral ia
derivados 38-aciloxi no correspon- vomente restringir a porção lateral da
dente 5cc:6cc-epóxido e a reação do carcaça a fins de asseAurar uma mo50c:8cc-epdaido com um halogenete delagem simétrica.
de mettlmagnéalo. Um total de e
Um total de 13 pontos. •
pontas.
TÉRMO N.o 109.916
De 23 de Abril -de 1939
Requerente: N.V. lahilip,s'aloeklampenfabeleken — Holanda.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou relativos a processos para o fabrico de
Estatorea e Rolares a serem utilizados
eia aparelhos elétricos — -Privilégio de
Invenção.
1.0 — Uni processo de fabricação de
eatatores e rotores para serem utilizados em aparelhos elétricos, constando
essencialmente de dois magnéticos permanentes dispostos em forma de circulo
e situados em posição diametricamente
oposta, relativamente u mao outro ao
passo que a direção da magnetização é
radial,. sendo caracterizado pelo fato de
que os meg:tetos, que são segmentares
e consistem de matéria prima conhecida,!
uma vez que se contraem, em grátis *chi
verms mediante a evaporação, apresentam !: . erior e exteriormente raios (1-•
curvatura diferentes respectivamente.
00 dispostos de encontro a uma gilh
constante de partes icreulare-ciliastricas

TARNIO N9 114.595
Çe positad em: 9 de novembro de
1959.
Requerente: Indústria Pogões Regén•
cia Limitada — São Paulo.
Pontos e4racteristicos de: tOriginal
Modelo de Armário para Banheiro e
Outras. Dependencias.
1° — 4.Original modelo de armário
para banheiro e outras dependanciase,
caracteriza-se por ser constituído dum
corpo (1), retangular ou doutro formato, o qual pode ser fixado externamente na parede, ou embutido na mesma, através .duma cantoneira (2) periférica, a qual pode ser cicslocavel para
frente ou para trás, e é fixada numa
destas posições, por meio de p ardfuso%
fixados nos laterais da peça; na parte
frontal do armário, tem amplo compor.
tiraento (3) com abertura, e nos seus
dois lados há duas paredes (4), .que
dão a impressão de duas portas, Com
fendas (4a). para respiro: unia daa
paredes verticais da abertura do come
partimento,
articule-ee uma porta (5).

;
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extremamente reveálda com espelho
1( 6 ), e provida de puxador (7); na
face interna da porta, e dispondo-se
horizontalmente, há duas placas COM
uma pluralidade de cavidades (8) para
dependurar escovas; ne) compartimento
há divisão ou divisões horizontais (9)
lormadas por chapas suportes, e no
fundo interno do mesmo há amplo 28paço —para guarda dos mais variados
objetos, toalhas e outros; na regido
superior interna do compartimento tem
niontada uma gaveta (10), projetável
para fora, e esta faveta, quando com
a porta feehad, permnece oculto.
UM total de 2 pontas.

da ourela, seja. numa mesma série, seja
em séries difereritesf lirn total de 1Õ
resistor que também faz parte do circui- pontos.

ção de caparielade variável incluindo
um enni,pressor. um condensador, e um

evaporado.. ligados • em relações de
fluxo fluido em circulação, a combinaçao caracterizada por uma pluralidade de refrigerantes fluindo através o
dito sistema. um recipiente de sorção
ao dito sistema. dito recipiente de sor-

-Titulo: Aperfeiçoamentos em circuitos
transferidores de sinais —. Privilégio
de-invenção. ' ••I.? — Aperfeiçoamentos em circuitos
transferidores de Sinais, destinados a

novembro de 1959
Requerente: General Ifotors GOrporatina — Estados Unidos da América.
eirtião: 1Recho para Porta Magnética
com Aquecedze r Intermontado.
•
Privilégio de Invenção
•
--, Um fecho para porta caraeterizado por uma tira. de vedação e
uma combinação de eletroimã e aquecedor de fita sustentada pela tira de veDe 9 de

receber sinais elétricos sob forma binaria e imprimir os ditos 'sinaisem unt.

elemento magnético móvel sob forma
de sinais magnéticos modulados em
fase, caracterizados pelo fato de UM
circuito toggle modulador cujos duas
saídas controlam um circuito impressor
ser controlado por duas séries intercaladas de impulsos periódicos e igualIllentr espaçados, servindo OS impulsos
de uma das séries para transpor o circuitotoggle em cada impulso, enquanto ue os impulsos de segunda série,
quando aplicados ao circuito toggle em
conlumo com um sinal elétrico binário,
servem igualmente para transpor o circuito toggie no caco do dito sinal 'eletrico binário der o mesmo que o sinal
elétrico binário- anteriormente recebido.
Usadtotal de 5--pontos.

—

dação.

Um total de 7 pontos.-

_
TERMO N,* 110.927

De 5 de junho de 1959
Requerente: Birfield Engineering Limited — Inglaterra.
Titulo: Mecanismos compreendendo
um embolo mergulhante deslizante no
interior de um cilindro e dispositivos
de lubrificação para os mesmos -- Privilégio de Invenção.
I.° — Uma instalação de lubrifica11111340 Nd 111.037
ção para uns mecanismo da espécie
De
10 de junho de 1959
apresentada, no qual uma extremidade
da cilindro é CcaMpletamente fechada e
Requerente: .The Electric Stouma câmara é formada catre o cilindro rage
Battery Company — Estados
e o embolo que desliza no deu interior,
o arranjo sendo tal que o ar e o lubri- Unidos da América.'
Titulo: E.ietróclios de baterias e
ficante podem escapar da extremidade
fechada do cilindro e penetrar_na dita processos para lazer CS mesmos.
Privilégio cie imundo.
cánara quando o embolo avança para
2_0 Um processo para fazer dea dita extremidade {caiada 'e retorna
fechada do cilindro mais `uma vez , s./ódios de bateria, caracterizado
quando ezubolri é, extraído ou radiada peio • lato ' :que ele cámpreende
do mesmo. Uni total de 1,3 pontrid • , eitidadurod*. dühltodosarnente e inti-

LEI N.° 4.008 — DE 16-12-1961
Divulgação Ia° .663-A
bd.ção)

rriamenteris : iam composto . ruetaliço - eletroliticartiente reduzivel,
kelcscionaddiits em seguida mencionado grupo -de compostos rnetálioós', ' uma 'resina pLastifleada
Substancialinente insolúvel, nuns
eleirolitico 'cf& concentração escoe solúvel. numa solução saa
qual o- metal rio dito composto do
' metal é' insolúvel na sua maior
parle.. dito 'Composto metálico tendo seteciotsado no grupa, cones- findo ean Oxido de zinno., Oxido de
"cobre. óxido de prata e d'xido de
•.1 /Cádmio. reduzhado elebroliticamenlie dito composto para produzir
em ti3tia à dita mistura metal 11- .
aumente dividido, dito composto
de metal estando prenente is-uma
relat-ão
• de, pelo menos, 4 para 1
por iddrao em -relação à. dita resina

TÉRS.10 N.' 110.912De 4 de junho de 1959
Requerente: Automatic Telephone &
f:crie Company Lizaked e -13litish 1
eler.osnunications Research Limited —
latm•ra.
.
Titulo: Aperfeiçoamentos em amplififadareis Troosistoozados — Privilégio
Is Invenção:

e submetendo dita mistura aum
oolvenle para, a remoeão de. Pelo
rriet,nn . a maior parte e e .dãt,a re- • •

Preço: Cd 20,00

doo -nora 'conseguir uma massa .
o deoloodria poro s a. — Total do
lo odoido,

A

VENDA

10 —
Aperfeiçoamentos em amplifi-

krote de sinais apresentar dum condi-1
dões adernai/vai, nas quais o circuito -_
amplificador issclue pelo mermidiun pedreiro estágio que é ativado pela fonte
de - sinais e que é provido de um retificador e de urna rede polarizadora para

Requerente': 'Automatic Telephone &
Elebtric Gatápány fairaited
Ingla-

TERMO N° 114.593

LEI DO INQUILINAT

ção contendo urna- peneira molecular,
modificada •adsortora, e meios para
admitir o fluxo da mistura refrigerante
dentro do dito recipiente para o dito
edsortoe sektivamente adsorver um dõs
ditos refrigerantes. Un total de 7
pontos.

cadores tionsidtorizadoi. do tipo impaiodar ou amortecedor (buliu amplifier),
capazes de ligar peio menos uma fonte
de sinais coai peio menos um circuito
de osaida, caracterizadas pelo Isso da 1

TERMO, N. 110.928
. , De_5 de- judio de 1959 '

controlar um transistor no primeiro estágio, incluindo a réde polarizadora um

to de salda da' fonte de sinais e, em
uma das condições da fonte de sina;,
a corrente circula da dita fonte de si.
nais, através do referido retificador e
resisto?, e de uma fonte polarizadora,
através do dito resistor, apenas, ext..
quanto que, na outra condição da fonte de sinais, o referido transistor é comutado para a condição de ligado»
pela corrente que circula na rêde polarizadora, sendo o mencionado retificador retalhonado (bacIted off) para
itrapedir a corrente proveniente da dita
fonte de sinais de circular no dito resIstor, em virtude do que o primeiro
TeRMO N.' 110.07/3
estágio fica isolado da fonte de sinais
e de outros primeiros estágios quando
De 29 de abril de 1959
o transistor está na condição de (ligaRequerente: Lábbey Owens Ford do». Um total de 5 portos,
Glass Coznpany — Estados Unidos da
América.
Titulo: Molde para encurvar chapas
TdR1V10 N.° 110.915
de vidro — Privilégio de Invenção.
•
•
/
De
4 de junho de 1959
1.° -- (Molde para encurvar chapas
de vidro}, compreendendo uma pluralio
Requerente .: Raymond Dewas —
dade de seções montadas com mobili- França.
dade, móveis para uma posição aberta
Titulo: Processo para formar ouree uma posição fechada, e membros de las eia teares — Privilégio de Invenção.
localização de chapa montados com
1.* — Processo para formar ourelas
Mobilidade, localizados em justa-posi- em teares, relativamente a tecidos cujos
ção substancial com as chapas de vi- bordas não estão terminadas e a tecidas
dro no plano de suporte das ditas cha- com ourelas geminadas, processo esse
pas' quando as seções de molde estão caracterizado pelo fato de consistir em
na posição aberta. caracterizado pelo ligar os fios de cadeia da ourela por
fato de que os membros de localização melo de um fio independente que se
de chapa são móveis para fora de encontra Inserido na ourela an extenJusta-posição com as chapas quando o sões limitadas, formando agrampos-deMolde se move para a posição fechada. cabelo» cujo comprimento determina a
Um total de 15 pontos.
,largura da ourela, estando inseridos os
•
dois ramos de uns mesmo egrampo-de•
-cabelo» em grupos diferentes, e sendo
TERMO N. 71.0.905
Inseridos os ramos contíguos de egremr
pos-de-cabeloo vizinhos, conforme r}
De 4 de junho de 1959
modalidade adotada para a formação
General Electric Compaoy — Estados Unidos da Amérka..
Pontos característicos de eAperfeioaamento em refrigeração de capacidade variável) — Privilégio de Invenção.
1.° — Em um sistema de refrigera-

A

iieção de Vendas :• Av. Rodrigucs Alves. 1
Anda 1: Ministério da .. Fazenda

•

Atende-se a pedidos pelo Serviço de 1,!eckubõim-. Portal

TiER-11.0 N.d 111 440
De 10 de- junho do 1959
Reoommode: N. V. Phil-ips'Glotiolarada
! eilanaJenrn orieken
'nado: Aperfeiçoamentos em ou

c-ei:f'us ri •rrranjos de circuito
pas-a 11 pi-J.e-,:sansento de uma
.eutr-tdà segundo
•
.0., 1e 'e de nunestão eontlielena mente dezerinina.ru-n — • Pri•
141c-.lc) e.e enrordeded.
Aptvlel-oarnenton cm e relatii vos a amsnius de circuito para o

1
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processamento de uma informaTesita40 N.° 114.000
para dito eixo da cesta, um eixo in- ponto de costura cosendo as ditas tiao de entrada segundo urna ortermediário uma segowle alatoe:to ra, juntamente para fixa-las unia Éta
De 12 de novembro de 193.9
acionadora direta de Oto eixo latdem de sucessão, condicionalmenpulsor para dito eixo intermediário, outras e incluindo uma carreira de ponte determinada, referentes a um
Requerente: Diurnas Cix:ngari — sao uma. terceira conexão acionadora in- tos que passam através de pelo meai)*
arranjo de circuito no qual uma Paulo.
cluindo uma embreagem de disparo alguns dos espaços entre os ditos dentes
Informação de entrada sofre opedito eixo intermediário para o dl- para reter a dita segunda tira próxima
Título: Aperfeiçoamentos em Tor- do
raçõea, segundo urna ordem, conto eixo da cesta, nicles para operar dos ditos dentes adjacentes às suas ponneiras.
—
Privilégio
de
Invenção,
dicionalmente determinada, numa
seletivamente dito motor, e meios pa- tas. Um total de 25 pontos.
1 — Aperfeiçoamentos em tornei- ra engatar e desengatar seletivamenpluralidade de aparelhos, cada
te dita embreagem; o engate da dita
um dos quais converte a informa- ras, caracterizados por um corpo tu- enibreagem
motora efetuando a robular achatado horizontalmente iorTERMO ' N.° 111 .043
ção recebida em unia infonnação mando
extremameate uni cabeçote tação em alta velocidade relativa do
de salda, que compreende uma aproximadamente eilindrico rosqueado dito eixo da cesta para o dito eixo
De 10 de Junho de 1950
porção competente que sofre ope- externamente,- cabeçote este dotado de operador, via dita primeira conexão
ração no aparelho subseqüente do cobertura- inferior e ainda, de dois acionadora e dita embreagem de disRequerente: Woodhead — Monroe Ltprograma ou que constitui a in- parafusos laterala que servirão de paro acomodando o disparo entre al- inited
— Inglaterra.
eixo - da cesta e a dita terceira coformação final — se o programa guia para canaletaa verta:ais previs- to
externamente em um corpo ci- nexão acionadora; o desengate da
Titulo:
Aperfeiçoamentos em ou " reterminar no aparelho em causa tas
interno de paredes delgadas, dita embreagem motora efetuando a lativos a dispositivos para vedação —
— e uma porção de endereço que líndrico
rotação
a
baixa
velocidade
relativa
fechado cru seu extremo superior e
contem o endereço do aparelho provido de saliência espirai de rósea. de dito eixo da cesta para o dito Privilégio de Invenção.
eixo operador, Via dita segunda coneque se segue ao aparelho envol- — Um total de 3 pontos.
1.°) Um dispositivo de vedação adapxão acionadora e dito eixo interme- tado para ser aplicado num eixo haste
vido no programa, abrangendo o
diário
e
dita
terceira
conexão
acioreferido arranjo u'a memória auimpedir o vasatnento de fluido au
nadora em relação de acoplamento e para
11e:R.M0 N.° 121.178
xiliar para o temporário armazedita embreagem motora acomodando longo dos últimos, caracterizado peio
namento da porção competente
o disparo entre a dita primeira co- fato que ele compreende uni corpo subsDe 12 de Julho de 1960.
da informação fornecida por um
nexão acionadora e o dito eixo ope- tancialmente anular que é formado cora
uma pluralidade de lábios de vedação
aparelho ou uma fonte de inforRequerente: Continental CEfl CO. rador. — Um total de 19 pontos.
dirigidos para deutro numa relação esmação de entrada e u'a memória Inc. — Estadas Unidos da América.
_paçada, sendo a construção tal que uni
de endereço para o temporário
Título: Fechamentos Para ' ReciTeiRIVIO N.° 124.232
dos lábios é formado de tal maneira
armazenamento da porção de en- pientes
— Privilégio de Invenção.
que define um furo ou passagem para
dereço da informação fornecida
De
17
de
novembro
de
1980.
o eixo ou haste de diametro menor do
1.0 — Uma tampa para usar na vepor um aparelho ou uma fonte de dação
hermética de um recipiente do
que os definidos pelo outro lábio ou láInformação de entrada, caracte- tipo em
que a borda superior do anel Titt‘lo P.I.: "Una Apaxêlho Porta- bios, e possuindo também um grau maior
rizada pelo fato de que cada apa- do recipiente constitui uma face de Borracha". — Privilégio de Invenção. de flexibilidade do que dito outro lábio
relho se acha construído de modo vedação hermética, compreendendo a Requerente: Therezinha de Souza ou lábios. Total de 5 Pontos.
a fornecer uma pulsação quando tampa uma parte de painel de tapo Eyer — Estado da Guanabara.
do fornecimento de cada tipo de geralmente plana e uma parte de aba
1. 0 — Porta-borracha, caracterizado
tendo um rebdrdo inteinformação do saída, pulsação es- dependente para
TERMO N. o 111.058
,ormado por ser constituído por duas calhas,
dentro
óco
gral
virado
sa utilizada para inscrever um em terno da sua borda de fundo, com longitudinal*, em que urna delas, aDe
11 de Junho de 1959
oerto número de porções de en- uma gacheta de vedação localizada fixa, dispõe em urna de suas extre2ddereço em diferentes locais na dentro da tampa para engatar com a dadas de uma mola espiral sendo doRequerente: General Electric Compade furo passante para um pino ny — Estados Unidos cle América.
.., memória de endereço; pelo fato face de vedação no recipiente, carac- tadas
fixação das duas partes e, ainda, Titulo: Aperfeiçoamento em instrude compreender cada porção de terizada pelo fato de que o rebardo de
inclui uma pluralidade de detentores de porta-borracha propriamente di- mento elétrico de bobina movei de alto
endereço — independentemente, aproximadamente
equidistantes para to. — Una total de 2 pont/se.
ctioque — Privilégio de Invenção.
do endereço do aparelho que se engatarem o exterior
do recipiente
1.o ) Um tua sistema indicador ele;legue ao aparelho em causa — abaixo da face de vedaçâo, sendo a
ceie° de bobina móvel, uma bobina moaTatilae() N.0 194.90/
informações referentes ao local, rebordo substancialmente rechado e
tecia para girar, -e ao menos ttes mona memória de endereço, da por- geralmente circular era secção translete, ditas molas cada uma sendo fixada
De 39 ale Junho de 1064.
ção de endereço fornecida pelo versal intermediária aos ditam detenp uma extremidade relativa à dita tia.
geralmente
detentores
alo
tores:e
as
Oferido aparelho seguinte, a ser
Regaerente: Guaracy prado — 8Miso bina e mecelnicamenhe presa a outra exda forma de anzol na secção translida na etapa imediatamente sub- versal
tremidade à dita bobina montada para
atravée do seu ponto central Paul*.
aeqü ente do programa; pelo fato coma L5 partes de fundo carvadae tennado: Novo Tipo de Carroçaria de girar, ao menos uma das dites outras
de .compreender, ainda, o referido do substancialmente o mesmo raio Doi*
enteeraidades das ditas molas estando
Para Onibue —
arranjo dispositivos para fazer das curvaturas que a parte de fundo idéio Pavimentos
eletricamente conectadas à cada extrede
Utilidade.
com que o fornecimento de unia do reberdo, e com as partes de oormidade da dite bobina, caracterizado
1 — Novo tipo de carroçaria de por
Informação de saída por urna po aproximadamente tangenolasii
30 menos uma outra das ditas modois
pavimentos
pua
ónibus,
caracpartes
curvadas
de
fundo
e
estendi'fonte de informação de entrada e das ascendentemente e para dentro terizado por ter uma entrada lateral, las estando eletricamente conectadas em
por um qualquer atai aparelhos no sentido do centro-da deta tampa comum para o Piso inferior e o piso paralelo com a dita mola de alto forseja, sempre, seguido de um sinal pelo qual a extremidade mate alta de superior, com acesso a corredores em que, a dita outra mola sendo de resispor meio do qual é lida uma das cada detentor ocupa nata posição su- nível mais baixo do que o cip plano tkneia elétrica relativamente baixa quanporções de endereço fornecidas bstancialmente acima e dentro do di- onde estão os assentos, — Tjsx total do comparada com a dita mola de alto
%r-que, Um total de 5 pontos.
pela fonte de informação de en- to rebôrdo, tendo o dito rebela-do e de 2 pontos.
detentores comprimentos retificados
trada ou por um dos aparelhos; subetancialmente
eia quaner
e pelo • fato de que esta leitura secção tramsvereal. iguala
— Vast tGbal a• 4
T4+15.40 N. 0 111.(,4e
TÉRN40 N.° 111.082
produza um primekro sinal por aontos.
meio do qual. a informação armaDe
12 de Junho de 1959
De 10 de Junho de 1949
zenada na meméria de ()nauta:
Requerente:
Companhia United Shoe
TilateãO 14:0 98.844
gao — ou parte da mesmo —
Penueraute: Gados Salomoa Abraltam Machinery do Brasil — São Paulo.
transferida ao aparelho. we se
— México.
Título — Misturas Adesivas para
'De 18 de Niko de 14464.
• segue ao -'referido aw&eto na;
Título: Fecho corredio aperfeiçoado prender partas do calçado.
programa,. sendo, então, proda- . Requerente: General at ariapona- cota
membro de cobertera ç respectivo Privilégio de Invenção.
zido tur. segundo Meai flue prepa- paro;
Aotérlea. processo
Éstadoès Unidas
3.°) Unia mistura adesiva caracteride fabricação — Privilegio de
ra a leitura de uma das %feridas Titulo: • APerfeiçoaMeolo adi
zade por constituir de unia solução numa
Invenção.
ConA,
porções de endereço a 'serem for- binado acevadar-Ceca/2ot. -- Privilesubstancia volátil, um solvente orgânica
1,0) trecho corrediço aperfeiçoado de um produto da reação de uma renecidas por êSse aparelho, fine- gio de Invenção.
diatamente, seguinte, só sendo, 1. — Em Urna máquina de laçar cora membro de cobertura e respectivo sina de poliéster tendo um -número de
assim, lida, em ' cada etapa do rotipae incluindo unia casta perfurada processo de fabricação, sendo o, mem- ácido entre O a 12, e um número de hiprograma, It‘ porção de endereço para receber as roupas a Serem lava- bro de cobertura caracterizado por com- droxilas de 30 a 140 cota um diisociadas e montado pa•a rotação em ter- preender, em combinação, uma carreira neto, a resina de potéster e o diliso.ciapreparada na etapa, imediata- no
de um eixo substancialmente ho- de dentes prendedores e uma primeira neto tendo Sido feitos reagir na razão de
mente precedente.
rizontal e carregada por am eixo da tive carregando os mesmos, espaçada cerca de 0,9 a 1,4
mola de dasocianeto.
A requerente reivindica de cesta, uma bacia envolvendo dita
da outra com as pontas dos ditos por mal de resina . de poliéster. de céracórdo com a Convenção Interna- cesto, a meios para oontrolar seleti- uma
dentes
distantes
de
dita
primeira
tira;
cronal e o Art. 21 do Decreto-lei vamente o suprimentO de agua a al- uma segundo tira localizada contra um ea 5% a cerca de 25% em peso , do
n .° 7.903, de 27 de agósto de 1945, ta beata e para controlar seletiva- lado do dita primeira tire e superpondo produto da reação de uma resina ade'ante, que é compativel com o produto
a drenagem de água vinda da
a prioridade do correspondente mente
bacia; e combinado é moracteri- e substancialmente cobrindo os ditos den- da reação e que tem um ponto de Eudita
pedido depositado na Repartição rade por: um motor Impulsor provido tes em um de seus lados, a dita se- são entre 20 graus C. e 110 graus C.,
'de Patentes da Holanda, em 13 de um eixo motor, urna primeira e0- gunda tira tendo uma margem livre es- de
uai pollisocianeto e de cerca de 3(
de junho de 1958, sob e
flexão acionrriora incluindo uma em- tendendo-se ao longo e localizada ad- e '600% em p400. do produto da reação,
beeageen motora para dito eine si*, ;some às dites poaias; e anato de de ante Mielaracii
n. o 228.704.
enehedores minerai,

24 (lura-ta-feira 28

r'? 4,1:52
n••nnn•nn,..

mistura esta que cons'stc de cerca de alamo usual dos engates do conjunto 1 1:m1d-filamentos tendo uma distorcrio
•10% a cen..a de 25% e peeso. do proa a dispositivo da tração, sendo que go- l permanente nos mesmos, enquanto ae
duta da reat;j1o. de silidats fibroso de n
magnésio, de cerca de 1:3% a cerca de:
35% em peami, do produto da reaçeici.'
siteato de caldo finam nte
e da cerca de 5% a circa de 20% uri
aeats. do p cauto da reação, e de sílica
st1 1-nfaric a.mente i lenta de ferro. Uni total ae
pon os.
TERMO N.o 111.091
De 12 de junho de 1959
Otia r' eat : Minas:seta Mining And
Maamacturing Company -- Estados
Un •dos da Anu:riça ,
Titulo: hsceivas motoras para imolenieatos abrasivos permeaveis a fluido e
fim:is eis -- Privilégio de luvençao.
Urna escóva motora rotativa. caraterizada por compreender uni menbro
porta res11.ent. facilmente compreensivel, uma superfi ie do membro suporte
adaptada para Ser ligada a um dispositaro de acionamento ro ativo e uma
face resiliente fixada à outra superfície
do membro suport., a face tendo :mi
grande núm ara de protuberâncias reallientems, em bloco, adaptadas para' fixar
e propel. um elemento abrasivo permeável a fluido, conformável e fl.xivel, enquanto força o elemento abrasivo contra, substancial:2r nte, todas as porçaes
de uma superfície de trabalho plana irregular, as extremklacles mais de fora
das protuberâncias ficando substancialai ate no mesmo plano, as prortuberandas sendo definidas por canais intera
conectados, um número pelo menos substancial de canais terminando nas bordas externas da face, os canais permitindo que os detritos sejam acumuladas
neles e exp..lidos centrifugamente através deIrs, e o membro suporte sendo
substancialmente mais macio do que a
face.
•

TERMO N:" 82.640
21 de outubro de 1955
João Meireles — Araguary — Estado de Minas Gerais.
Titulo: Carpideira Motorizada —
Privilégio de Invenção.
1." ) Carpideira Motorizada>, caracterizada pelo fato de a presentar chaasis assente sôbre rodas laterais e oortador de motor 'a explosão, sendo que
na parte anterior apresenta rotor econado poi polias de diferentes Jiãmetroe ligadas por correia desiocável por
garfo articulado a uma alavanca, ta
tando o citado *orar _lotado, em re
entráncias do mesmo da facas a êle
ajustadas por par p lusos. que as 4,1".3,vessam em rasgos, que permitem o
deslocamento das mesmas contra a ansão de molas, que atúam contra suas
bordas e -as partes mais profundas
citadas reentrâncias existentes .to ro'alar. Um total de 4 pontos.

bre os ramos das peças (X» não nassadas braçadeiras suporte do eixo cortador doa usuais discos. Um total de
3 pontos.

mantem os fios numa condição sufieien
temente esticada para superar ditaa disRequerente: Birfield Engineering LItorções pelo menos ene parte, solta,tio rnited — Inglaterra.
Titulo: Aperieiçoiuneatos em ou rena tensões no pano rossa causar que os
filamentos das tios de multi-fdamenres lativos a juntas universais — Privi!égiu
--seja distribu'dos para formar cavidadas de Invenção.
' TERMO N. 1)9.415
entre ele-s, ditas tensões sendo lasufiri.
1° Uma junta universal do tio, de
31 de março de 1959
entes para mirim:ir a suparficie so ora- •acoplamento de 1 loolre ou de arte 'ilação
Requerente: V. M. Corporation — no e anui, ando tinta no pano. Uni to- em cruz, caracterizada por serem proa
tal de 14 pontos.
purcionadon dispositivos de vedaafto enEstados Unidos da América.
I tm cada cavilha de manga do elemento
Dimpositivo motriz para fo—
satélite e a cavidadt no elemerat de
nógrafo — Privilég io de Invenção.
TERMO Ni 110.99
garfo ou forquilha ne gual trabalha
• 1.°) Um conjunto motriz para foconstituidos por um anel de vedação
nógrafo incluindo um motor • guarneciDe 5 de jimbo de 1959 i
em O assentado numa ranhura anular
do de um elemento propulsor rotativo.
o dito elemento tendo ama multiplicida•
Requerente: Borg Warner Corpara- pela qual é localizado na sua direção ou
de de partes de velocidades diferentes, tion — Estados Unidos da Améri-a.
sentido longitudinal a fazendo pressão •
primeiros dispositivos 'acopláveis com e
sobre uma parte Usinada do elemento:
Titulo: Conjunto de estregão — Pri- stitélae na extremidaae • da raiz da caacionados pelo dito elemento propulsor
os ditos disporatives sendo acionadas a vilégio. de Invenção.
vilha de manga. — Um total de 7 ponuma velocidade condicionada 0 Parte
I'. Um esfregão para poço, caracte- tos.
do dito elemento que foi, acoplada, • e
dispositivos seletivamente manipuláveis rizado peio fato de uue èle compreendi
para posições diferentes das ditas ',ar- um nadril tendo um membro de co po,
TERMO N"
tes em acoplamento cora os- ditos pri- urna cabeça de conetor para arame ou
De 9 de junao de 1959
meiros dispositivos, em aonseqüência do linha similar numa extremidade de dito
que a velocidadt dos ditos primeiros corpo um nariz na outra extremidade
Requerente: We itingiumee Electric
dispositivos pode ser variada. Um to- de dito corpo e urna piuraiidatit ce esfregadores de esfregão dispostos no dito Corporation — Estados Unidos da Anlé-.
tal de 13 pontos.
membro de corpo rntre dita rabeca cie rica,
conetor e dito nariz, caracterizado pelo i Titulo: Ventiiador. — Privilégio de
- TERMO N 9 110.938
fato que cada uni dos ditos esfregadores ' Invenção.
de esfregão inclue um membro tubular I 1 n . Aparelho ventilada:- compreendenDe 5 de ,anho de 1959
disposto ern volta de dito corpo. e pejo ' do. um motor incluindu invólucros
Requerente: Edwm F. "[ames Asso- fato que cada um dos ditos membro, 1 terminais anterior e posterior, espaçados
dates Inc. F,stados Unidos da Amé- tem meios de válvula nas suas extremi- axialmente entre si para proverem uma
rica Título: Processo para o preparo dades opostas, os meios de (ãlvola dos f abertura intermediária um cixo tendo
de fitas de impressão contendo tinta. — esfregadores de esfregá adjacentes sen- uma extremidade estendendo-se para dlPrivilégio de invenção.
do engatáveis uns nos outros e dito na- ' ante de dito invólucro terminal anterior,
- I e . Processo para c. preparo de urna riz tendo meios de válvula captáveis um rotor sustentado pelo dito eixo, um
fita de impressão contendo tinta. carac- pelos meios de válvula na ei-aemidade estator disposto anularmente em volta do
terizado pelo fato que se tece um pano inferior do eairegador de esfragaa mais ' dito rotor em relação espaçada com
esta; e um ventilado, propulsor monusando pelo menos em parte fios de baixo. Um total de 26 pontos.
aad,o na extremidade anterior de dito
eixo e adaptado para Impelir o ar para
trás. o dito ventilador tendo suas porções estendendo-se para trás cio relação
de sobreposição com o dito invólucro
tia afinal anterior. o dito invólucro terminal posterior .sendo perturado e tendo
uma orla estendendo-se para diante e
para fiara, pelo menos além da perde-'
rie externa de dito estator, a dita orla
sendo espaçada para trás das ditas por.
çocs de sobreposição de ventilador •
sendo adaptada para fazer tom que,
uma porção de ar seja impelida pará
tias pelo dito ventilador para se escoar
através do motor. Uni total de 7 poutos.
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Preço: Cr$ 580,00
TERMO, N. 109.346
25 de março de 1959
Requerente: Ozi-C,olussi S. 11.
Agricultura Comércio e lialústria
São Paulo.
Novas dispontçé-nes construovae em suportes para ardea de dia
coa — Modelo de . utilidade.
1.1 Novas disposições tonstrutaas
em suportes 'para grades de fiscos:»
caracterizado; pelo tato de 'ionsisriefre
Nts dispoeição aproximadamente em
aa, de peças tubulares ou arta:apuares, centra'mente ligadas a um suta,
legin-nto tabular no retanmear este rex
paia das extremidades ligado 11

TERMO N" 110.918
. De 5 de junho de 1959

k-VENDA

-Seção de Vendas : Av. Podrif,ttes Alves, 1
•49encia 1 a NIinIstèno da Fazenda •

Atenne-:-e a pedidos pelo Serviço de Reenibõlso Postal

De 9 de junho de 1959
Requerente: Aluminium Laboratdries
lamited — Canada.
'fiado: Aperfeiçoamentos em ou: relativos a recuperaaaa de alunainio de
material que contem I taleiga) de invenção.
!• 1'. Um processo para reáiperar alu'rurnio purificado, de uni meta/ granulado
I tonteou° alumínio, por contacto coas
halogeneto de aluininio gasoso em
cuia elevada temperatura, para produ.
zu um sub-halogeneto de alumitoo, carActerizado por compreender: aquecer
.0 dito metal em urna zona de reação as
qual ele e posto em contacto coai o ha. logeneto de aluminio; manter urna tem• Ii
peratura de reação pela passagem de
LOITCII te através do 'eito de metal grafanfado, na zona de reação: e preaquece? urna carga nova do dito metal, ante? que ela entre na zona de reaslo,
; substancialmente à temperatura da Zona
ide reação ou, pelo inuma, a urna loa-

Quarta-feira 28
peratura correspondente a um limite superior de uma faixa de coeficientes de
temperatura negativos do dito metal.
Um total de 6 pontos.

DU,RIC OFICIAL (Seção III)
TERMO N' 114.611
De 10 de novembro de 1959
Requerente: Rolls-Royce Limited
Inglaterra.
Titulo: Dispositivo aperfeiçoado de
válvula anular — Privilégio de Invençào.
a
1 9 — Um dispositivo de válvula anular, caracterizado pelo fato que ale
compreende um membro de válvula
anular montado de maneira movei numa
caixa cilíndrica po rineio de • alavancas
articuladas na caixa, sendo o membro
de válvula adaptado para engatar e
vedar um assento anular associado com
a caixa, o eixo articulado de cada alavanca ficando em ângulo reto para com
o plano contando o arco de rotação da
alavanca. — Um total de 13 pontas.

TERMO N' 110.941
De 5 de junho de 1959
Requereate: The Eletric Storage Battery Company Estados Untaria da
América.
Titulo; Eletrodlos de Bateria, e processo para fazê-los — Privilégio de Invença°.
,processo para fazer eletrócilos
de baterias, caracterizado pelo fato que
ale compreende dispersar prata fixamente dividida através da matriz de níquel
poroso, aquecendo dita matriz e a prata dispersada :anua temperatuva da classe de 1200° P até 1400° F numa ateiasal'ERNIO IN' 114.612
fera oxidante para oxidar uma quantiJade prédetertninada do dito níquel. ataDe 10 de novembro de 1959
ando a prata dispersada como catalisaRequerente: Ileinrich Wilheini Schdor na reação de oxidação. Um total
ntitz — São Paulo.
de 12 pontos.
Título: Aperfeiçoamentos em aparelhos pulverizadores de produtos Para
1 o combate As pragas do campo —
TERMO N 9 114.586
Privilégio de In vença°.
i 19 — Aperfeiçoamentos em aparelhos
lotielo de Utilidade
pulverizadores de produtos para o comDepositada em 9-11-1959.
bate M pragas do campo, caracteriza'
i
Requerente: Tamotsu Sawalti (São dos por uma nova tampa circular para
Paulo).
sua adaptação às latas originais dos proPontos característicos de: "Original 1 datas a.sserem pulverizados, que possue
dtsposiçâo na fixaçao de coberturas on- na sua parte central urna abertura circular saliente com estrias, para ser apaduladas de telhados e similares».
rafusadas a tarracha do corpo de bomI* — "Original disposição na fixa- ba do aparelho pulverizador. — Um
çao de coberturas onduladas de telha. total de 3 pontos.
atos e similares», caracteriza-se por ser
constituldo duma peça metálica (1),
TERMO N.° 110.995
ou de outro material equivalente, estampada e se apresenta na forma apro) De 9 de junho de 1959
ximada de disco, elíptica ou outros forRequerente: N.V. Onderzoalringstimatos poligonais em sua projeção ho- tuut Research — Holanda.
rizontal, cuja secçâo diametral é em
Título: Um processo para a produarco de círculo e acompanha a curva- ção de um material do moldagem pela
tura ccavexa da cobertura ondulada; no misturação de uma poliarnida com um
centro da peça, há um furo (2) para lubrificante — Privilégio de invenção.
colocar-se prego (P), parafuso espr
1.0 — Um processo para produzir um
dal ou outro elemento para fixar a peça material da moldagem, pela mistusação
na cobertura (Co) e no vigamento (V» de ume poliarnida, de épsilom-caproem dois lados contrapostos de peça, há lactam ou ácido épsilon-amino-caprólduas pequenas saliências convexas (1 e co, com um ácido graxo suporiar corno
4) em curva suave, cujo abaulamento lubrificante, caracterizado porque é
maior se situa noa bordos, os quais di- usado acido beânico como o ácido graminuem progressivamente de tamanho, xo superior. Um total de 3 pontoe.
e se confundem com a superfície também convexa da peça; estas duas saliências se situam nas extremida des hi
TERMO N.° 111.023
-potéicasdergméticos,De
10 de junho de 1959
pondo nesse lado, um arco de amplituRequerente: Zavody 9. Kvetna —
de de mais ou menos cento e dez graus.
Praga.
— Uni total de 3 pontos.
Título: Escudo de proteção • disposição de tanque de combustível para
veículos de uma via e similar.. — Pia
• TÊRMO, Ne 114.604
vilégio
de invenção.
De 10 de novembro de 1959
Uma disposição de escudo de proteRequerente: António Sara& Sabates ção • tanque de combustível para vei—São Paulo.
culo' de duas rodas tendo um chassis
pelo que na porção superior
Titulo: Aperfeiçoamentos em proces- aberto,
do escudo de proteção, à frente do veiso para fabricação de anéis de pistilo
culo, é preso, em pleno essencialmen— Privilégio de Invenção.
te vertical, o tanque de combustível,
1 9 — Aperfeiçoamentos em processo e 1 porção inferior do escudo de propara fabricação de anéis de pistão ca- teção eetáo unidas as táboas de opa()
racterizados por compreenderem a uti- dos pés, caracterizada pelo fato de
lização de uni molde externo único, uma barra transversal estar praia ao
Oco ou maciço, provido de alojamento chassis, entre a cabeça do mesmo e o
central cilíndrico, oval ou de outra for- motor, bem como pelo fato do escudo
ma dasejada, no qual são previstos oa de proteção consistir de duas partes,
cana is de entrada e de recolhimento, das quais a superior, formada como
orientados segundo as suas geratrizes, uru tanque de combustível, está monem poaçasts diametra1mente„2postas ou tada com seu fundo sabre a barra transera o-tras ausasquer, e em qualquer versal à qual está, simultaneamente,
prasa a frente da porção inferior.
número. — Um total de 3 pontos.

TERMO N.° 111.025
De 10 de junho de 1959
Requerente: Moulton Developatente
United — Inglaterra,
Título: Aperfeiçoamentos em conjuntos e aparelho de pressão de luida
— Privilégio da inanição.
1.0 — Uma unidade combinada da
mola e deslocador, do tipo que compreende um dispositivo hermaticamente fechado cheio de fluído, incluindo
um pistão e uru cilindro ligado nor
um diafragma flexível, caracteriza to
pelo tato de ser provido dentro da
mesmo alojamento uma calmara cheia
do fluido, de volume variável, tendo
uma parede elástica disposta de tal
modo que quando o pistão desloca aluído do cilindro para o interior da amara, a parede elástica á resilientemente deformada. Um total de 1(1
pontoe.
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iir o citado revestim‘nto sabre o ra.
I teria, artigo, a
resfriar o revestirnsami
fundido. Um total de 7 pontos.
TERMO N° 114.6aa
De 11 de novembro dt 1959
Reatierente: Vencetnzo Lamanna
Itália,
Titulo: Dispositívo para o /tuteiamento automático de portas de eleva.
dores — Privilégio de Invençào.
l o — Dispositivo para o acionamento
-automático de portas de elevador caracterizado pelo fato que é previsto um
órgão de empurre, acionado de modo
a fazer um duplo movimento de de senvolvimento em parábola coax1a1 %Ora
a charneira da porta e ou falha. — Um
total de 7 pontos .
TERMO N° 111.653
De 12 de novembro de 1959
• Requerente: Harca Indaltria e Comercio de Plást:cos S. A. 2-- São Pau.
lo.
a
Titulo: Nova proteção para roszaa
orificios e outros — Privilégio d a invenção.
1° — Nova proteção para rascas. oraacios e outros, caracterizada por coma
preender a utilização de unia cápsula
cilíndrica ou de outra configuraçao ridegirada, feita em material plástico tranaparente ou similar, e aplicada justa e
envolvendo o trecho com rasca externa de um tubo ou equivalente: e a dita
cápsula protetora podendo ser provida
ainda de . superfície superior rebaixada.
enleai:cavei internamente ao bordo extremo do referido tubo. — Um total
de 3 pontos.

TERMO N.a 111.027
De 10 de junho de 1959
Requerente: Food Machinery and
Chemical Corporation — Estados Unidos da América.
Título: Estrutura para válvula da
bomba — Privilégio 'te invenção.
1.° — Uma estrutursade válvula 'are
uma bomba tendo uma câmara da na
calque, compreendendo um. carcaça
tendo uma passagem de admissão ,uma,
passagem de descarga, e unia ritmara
de válvula ligando al ditas passagens,
dispositivos :cardado urna sede de -talaula de descarga adjacente à dita passagem de descarga. urna válvula da
descarga, uma parte da dita cárnara de
válvula entre as ditas sedes de tilaulas estando em comunicação de fluxo com a câmara de recalque, • liapositivos para provocar o fluxo atua-TaaRMO N9 115.509
nativo do liquido primeiramente r
determinada direção Para levantar a
De 11 de dezembro de 1959
dita válvula de admissão de sua sede,
Requerente: Jena, Szabady e Joraef
permitindo a vasão do líquido através Demeter
— Hungria.
a dita câmara de válvula e para a inTítulo: Processo e • aparelhagem
terior de câmara de recalque, e 11 se- Para aplicar uma camada de resina
guir numa direção oposta da câmara sintética de endurecimento tumico
de recalque .para o interior da dita câ- sabre um suporte em forma de ftYha
mara de válvula para forçar a dita — Privilégio de invenção.
ls) Processo para aplicar uma raválvula de admissão a assentar-se *abre sua sede e forçar a dita válvula mada de resina aintetica, de andasie descarga para fora de sua sede, per- recirnento térmico, saibre uma suporae
mitindo a descarga do líquido através em farma de fdlha, caracterizado
pelo fato de ser produzida unia faa dita passagem de descarga. Um to- 1lha
de uma resina -sintética que se
tal de 8 pontos.
encontra na fase A, a uma temperatura situada entre o ponte de
amolecimento e o índice de gota da
TERMO N.° 111.023
resina sintética, através de p m tratamento térmico tão uniforme de
De 10 de junho de 1959
ttda a resina sintética que, com isso,
Requerente: Thompson Ramo Wool- a matéria prima permanece na farto
dridge Inc. Estados Unidos da Amé- A, fazendo-a aderir tto suporte por
meio de pressão por baixo atuando
rica.
saibre o lado do suporte oposto à caTítulo: Processo de aplicar um se- mada de resina sintétka, daiaarato
vestimento duro sabre superfícies de penetrar a camada de resina sintéobjeto. metálicos — Privilégio de
tica rio interlor do suporte por
vença°.
aquecimento a uma temperatura
1.0 — O processo de aplicar um re- situada acima do ponto de fusão da
sintética, ao mesmo tempo
vestimento duro a um objeto ~itá li- resina
faiando-a eliminar o vapo- caaaanco, caracterizado pelo fato de espargir do-a permanecer a eata a temperatueabre o mencionado artigo uma liga ra até o inicio da formação de unta
de revestimento eu, forma de partí- !ase aomosa la e. finalmente. daicula tendo a seguinte composição.
xando-a esfriar. Um total ate lá
pontas.
• Carbono — 0,90 a 1.40%
Cromo — 26,0 o 30.0%
Tungsteno — 3,50 a 5,50%
Tkrtmo ars 115
Silício — 0,70 a 1,75%
De 11 de dezembro de 115P
Boro — 1,75 • 2.25%
Ferro — 3.0% no marimbo
Uai:suta ente : John Charles. Níquel 3,0% no máximo
nagh e Edrin °toras Innuati —
Cobalto — Balanço
Australia.
Título: Proceaso para a prcal sa.a
aquecer o revestimento aplicado ata
uma temperatura suficiente para fun-, de metelal ant.:atadas, com pro.ei.
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na com materiais contendo proteina quantidade de Pianos intarceptantendo um codeudo de agia-, aelati
&-se um ao outro ao longo de
ver/lente aio — Privilegio de inven- urna linha paralela com as bordas
ção.
Po Um processo para produzir mi longitudinais da base, e revesti-.
produto enriquecido com proteína mento de material em fólha aplicom material contendo proteína ten- cado ao dito lado da base e tendo
do um conteúdo de água da ordem _suas bordas longitddinals dobradas
de 20% ou mais, caracterizado pelo' para dentro nos ditos encaixes
fato que êle compreende submeter o longitudinais — Um total do
material contendo proteína à um pon tos.
tratamento simultâneo de deshidratação e remoção de gordura com um
eolvente orgânico ou mistura de sole
T2010 N. o 115.507
atentes que seja miscível com água e
que tem um ponto de ebulição abaiDe
H de dezembro de 1959
*o do da água. Um total de rt pontoe.
Requerente — Merck I& Gol Inc.

— Estados Unidos da América.

Título — Processo p ara prepa
TÉRMO /e° 115.491
-raçãodeumcposthenziadDe 11 de dezembro de 1959
zinadfoxide — Privilégio de InRequerente: Farbererke Hoechst vanção.
Aktiengesellschaft vormals Meister
1.0 . Um processo pira preparaLucius & Brüning — Alemanha.
Pontos característicos de: Processo ção de fl cloro 7 sulfamil 1,2,4 bende obtenção de polimerizados em zotiadiazina 1,1 dióxido, caracteriforam de pérolas.
zado pelo fato de compreender
Privilégio de invenção.
reação de 5 cloro 2,4 disulfanil
1°) Processo para a obtenção de atailina com ácido óxahieo. — Um
polimerizados cai forma de pérolas,
caracterizado por polimerizar-se em total de 2 pontos.
forma de encherto, em meio aquoso,
sob ação de atividades em ai conheTÉd1110 N.° 115.103
cidos e em presença de agentes de
emulsão, com forte agitação, ésteres
De
80
de novembro de 1050
vinílicos, eventualmente em mistura
com outros monômeros com óxidos
Requerente — Foundry Equippolialcollênicos, respectivamente gli- ment lArnited — Inglaterra.
cóis polialcenllicos, e, respectivamenTítulo — Aperfetiçoamentos em
te, ou seus derivados, dificilmente
solúveis ou insolúveis em água, po- ou relativos a processos e aparerém, solúveis nos ésteres vinilicos. lhos para a fundição centrifuga —
Privilégio de invenção.
Um total de 4 pontos.
IP Processo de fundição centride metais, caracterizado pelo
Noa
TRRMO N 9 116.488
fato de compreender as etapas de
De 26 de lameiro de 1960
0010eac ã o do metal em fusão denRequerente: *micte de Prospec- tro de um recipiente prê,so por

tion Electrique Procedes 8chlumberger — França.
Titulo: Processo aperfeiçoado para o registro de furos de eendagem
e aparelho para tal — Privdégio de
invenção.
lo ) Processo para registrar formações geológicas atravessadas por um
furo de sondagem, caracterizado perlo
fato que Sie consiste em girar oircularmente um feixe elétrico, eetreito e focalizado, originado a partir de
uma sonda que fica deslocada longitudinalmente no furo de sondagem
ao longo de um curso em espiral,
cujas voltas ficam bastante rentes
uma das outras e para reglsttar as
variações de pelo menos uma das
características elétricas do circuito
Incluindo dito feixe de oorrente, dependendo as variações das variaçbes
das características elétricas da formações medidas, o que permite obter unia espécie de fotografia das
características elétricas da parede
do furo de sondagem com a finalidade especialmente de determinar o
mergulho das formações, e conforme
fôr o caso. locailear fraturas. Um
total de 10 pontos.

TÊ1131.0 N. o 115.192
De 30 de novembro de 1959
Requerente — Signo Harriet !
Persson aleije — suma.
Título — Tábuas para aittimois
e material de revestimento semelhante — Privilégio de invenção.
IP. Uma tábua para Paiheis o
material de revestimento similar,
compreendendo uma base de madeira de configuração substaacialmente rotangular tendo encaixes
longitudinais nas suas bordas longitudinais. sendo um lado da dita
ba g e 'formado como urna grande
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uma beca à extramidade ifisrarior intorne o r^ferido priraciro êtà0-.
de um molde; de rotação do molde pc.
!Tm total de á pontoe.
e do recipiente, em conjunto, em
Ulmo de um eixo disparado para
TIMM° N.o '115.603
cama através do recipiente e do
molde, de inclinação do conjunto
De 1-1 de deeeembro de 1959
do molde do recipiente de modo
a que o eixo de rotação forme
Requerente — Seien(ific Deeign.
um desejado ângulo, e a que o
metal no recipiente ingresse no Company Inc. — Estados Unid4ii
molde; e de manutenção da rota- da América.
otto até que c metal se tenha soliTítulo — Processo para a polidif i cado. Um total de 18 pontos. merização de propileno — Privilégio de invenção.
1. 0 . Um processo para 0,..poliTÉSIv10 NP 115.505
merização de propilene, caraeteriDe 11 de dezembro de 1959
zado por compreender a combinaRequerente — KOenenkamp — ção de fases seguintes: pôr o praQomércio e Indústria Ltda. — São pilou° em cootato com um cataPaulo.
lisador à base de ticido fOsfóric0
Título — Novo modelo de bocal aquoso, sob uma pressão superior
para invólucros plásticos flexíveis à atmosférica, para formar procontene£1ores de substâncias pas- dutos de polimerizaçã'o de prol=
leno;. retirar propileno não reagitosas — Modelo de utilidade,
1.o . Névo modelo do bocal para do da zona de reação, durante a
invólucros plásticos flexíveis con- reação; e recuperar os produtoà
tenedores de substâncias paStosas, da p olimer i zação do p ropileno. —
constituído de duas peças recipro- Um total de 15 pontos.
camente, cooperantes por encaixe
e atarraehamento, caracterizado
TÈRMO N.° 109.819
pelo fato de que uma dessas peças
tem a forma de um corpo de re17 de abril de 1959
volução Oco, Co/nônio, com um
bordo periferico aguçado e que Se Requerente: N. V. Philips'Gloeilaratransforma uma parte, substan- penfabrieken — Holanda.
eialmente, cilíndrica, boa, provida
Titulo:
em ou red.
de rósea externa, o pèlo fato de ferentes aAperfeiçoamentos
dispositivos para
que a segunda peça tem, igual- mação de energia destinados transfori
ao redp
mente, a forma de um corpo de tro ou a inspeção de unia gravação em
revolução, preferivelmente, de con- forma de sulco em que duas transmits•
figuração externa cónica ou pon- soes são simultaneamente gravadas com
tuda o dotada, internamente, de diferentes direções de vibração — 15rf.
uma rósea cooperante com a rósea vilégio de Invenção.

CORRE-TOR
DE_ IMÓVEIS
Lei n.° 4.116 — de 27-8-62
DIVULGAÇÃO N.' 876

1. 0 ) Um dispositivo transformador
de energia destinado ao registro ou
observação de unia gravação em forma de sulco, em que dois sons são si.

rnultáneamente graVados •com diferentes
direções de vibração, por meio de uma
unidade comum de registro e visuallzação, a qual está em contato mecânico C0111 dois elementos conversores sus.
aeptivels de serem deformados independentemente um do outro, por intermédeo de uma peça de Junção constante
de duas partes essencialmente sensíveis
a unia das direções de vibração • sõe
mente, caracterizando-se pelo fato de
que o suporte do elemento comum esta
aiojedo, em sua extremidade oposta al3
dito elemento, numa unidade contick
no espaço que existe entre os dois der
mentos conversores. — Um total de 3
pootos.
liabRia40 Til.' 109.9/1

Preço : Cr$ 30,00

23 de aiweil de 1959
Recaerente: British Telecomunica.
tions Remarei: Limited — tnglaterra.
Título: Aperfeiçoamentos em ou rilacionados a tamberes registradores

A VENDA t
Sedo de

Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1

Agéncia 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso POstal

niagnéticos — Privilégio de Invenção.
1.°) Um aparelhamento para registrar valores numéricos numa pluralidade de elementos semelhantes sôbre um
gravador de tipo de cilindro magnético, caracterizado pelo fato dos ,.egle.
tros nos elementos iniciais serem dispostos para representar valores hilários, enquanto que os registros nos elementos subsequentes são todos do
mesmo valor, e um z •qtepamento de
controle é providenciado mire .iumentar o valor total em graus de ema unidade. — Um total de 10 pontos.

•
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Inheepresos , à mencionada armaçãoo , em relação capaz de resistir à' torção um moinho centrífuI go de impacto, adaptado para ser
8;récia.
merânicamente acionado e giratõTitulo: Aperfeiçoamentos em riamente • suportado pela mencioum processo de feiinp,çâo de me- nada annaçao por meio dos citatal fundido em um forno de arco dos órgãos; e elementos adaptados
elétrico — Privilégio de Inven- para ancorar o referido alojação.
mento pelo menos a uma das cita1. 0 Um processo para refinar das pernas suporta docas.
metal fundido em tun ofrno eléUm total de 10 pontos.
trico de arco, caracterisado porque o metal fundido é carregado
no forno, de uma forma substanTERMO N.° 111.180
tilalmente continua e .5 uteltancial. De 17 de junho de 1959
mente de modo simultâneo com o
torregamento de um agente oxiTricofoiberth Limited --- Ingladente dentro da massa fundida de
ferro, de teor de carbono relativa- terra.
frente baixo e temperatura relaTítulo: Aperfeiçoamentos 'refetivamente alta, sendo dita massa rentes a limpadores de parabrise.
já existente no forno, e a taxa de
Privilégio de Invenção.
earregansento do metal fundido e
agente oxidante ajustada de tal
1.! Aperfeiçoamentos referentes
rOrrna que o teor de carbono e a a limpadores de parabrisa, caractemperatura do fundido sejam terizados pelo fato de compreenmantidas substancialmente cons- derem um arreio ou dispositivo de
tantes e nuca fiquem substancial- montagem que se apresenta artimente constante e nunca fiquem culado a um elemento de borrasubmetidas a urna variação exce- cha, em dois ou mais pontos, em
dendo um máximo de 0,3% e 50°C, torno de eixos que se situam em
respectivamente por 5 minutas, e um plano comum quando o ele'que a energia necessária para a mento de borracha se apresenta
conversão do metal fundido para retilíneo ou quase; pelo fato de
aço de substancialmente a mesma que pelo menos, a parte do dispocomposição e temperatura que da sitivo que fica na extremidade
massa fundida mantida dentro do mais distantes do eixo "de oscilatorno, corresponda à energia su- ção — quando o dispositivo se
prida por um equipamento elétri- acha em posição num braço de
co de forno e pelas reações metá'- limpador — é feito de material em
liras em curso dentro do forno.
folhas e se acha conformado de
Um total de 8 pontos.
modo a apreesntar — visto cie
lado, na direção dos eixos de articulação — uma superfície que se
TERMO N. 0 111.165
vai afastando, progressivamente,
do elemento de borracha e do obDe 16 de junho de 1959
servador, sendo, além do mais,
Requerente: Wastinghause Elec- plana, ou, ligeiramente, cencova;
tric Corporation — Estados Uni- e pelo fato de que o referido eledos da América.
mento de borracha apresenta dois
Titulo; Aparelho de 11inpez por bordos limpant,es separados por,
blleçãO — Privilégio de Invenção. substancialmente, tecla a largura
1. 0 Um arranjo de, mOntagern do eleemnto de borracha.
de rodas para um aparelho guar- aSeguem os pontos de 2 a 6.
necido de rodas, por exemplo um
aspirador de pó, compreendendo
nRmo N.° 111.022 •
um elemento de sustentação de
roda tendo uma projeção cilindri- Requerente: Fords (Finsbury)
oa formada sôbre o mesmo, urna Limited — Inglaterra'',
roda rotativamente montada sêTitulo; Aperfeiçoamentos em ou
bre a dita saliência e dispositivos
retentores para manter a dita relativos a capsule de corta.
roda sôbre a dita saliência; a dita Privilégio de Invenção.
saliência, a dita roda e os ditos
1. 0 Cápsula de con5a possuindo
dispositivos retentores tendo flan- uma parte de topo e uma parte de
ges,anulares. o dito !lenge de roda sala corrugaria que é adaptada
sendo oncentricamente disposto para ser fixa por corrugação
entre os flanges da dita saliência rebordo existente no gargalo
Ø os ditos diapositivos, retentores duma garrafa, possuindo a cápsude tal modo que a dita roda seja
ainda uma juata de vedação
livremente girável, porem, firme- la
anelar dum composto elástico ou
mente :legue contra deslocamen- deformável, tal como um composto
to radial e axial.
cauchutado, aplicado em volta do
Um total de 6 pontos
interior da zona de canto anelar
da cápsula en'ae a parte de te° e
a parte de sala, caracterizada pelo
TERMO N.° 111.165
fato de a junta de vedação, cujo
De le de junho de 1959
diâmetro interior é maior do que
diâmetro interior do gargalo da
Requerente: SafeW," Industriea ogarrafa,
não aderir• sblidaniente
Inc. — Estados Unidos da Amé- ao interior
da cápsula e ser adaprica.
.
tada, sob a pressão de gás interna
Titulo: Aparelho giratório cau- exercida sôbre ela depois de fixar
çador de impactos —.Privilégio de -X cápsula na garrafa, para moinvenção.
• ver-se ou deformar-se, por desli1. 0 Aparelho rotativo de trata-.. ze ou escorregamento do composto
mento, caracterizo pelo . fato de- contra" as partes ddo tõdo e da
compreender uma armação; uma. saia da cápsula, efetuando deste
pluralidade de pernas • suportado-4 modo uma auto-vedação da cápríts unidas à referida • armação; sula na garrafa. •
incluindo u malojamento de momtota/ de 15 pontos.
•

TERMO N.° 11,1.-.16-1•,,,
De 16 de junho' rde 1059
Requeerntef JanErik Ostberg —

TERMO N. 110.134
De 30 de abril dest9

TERMO N: 110..337

De 12 de maio de 1959
Requerente: Vyzkunmy A. Zkusebni
Requerente: C.andiclo Mercante de
Letecky tremo — Praça.
Carvalho — Estado da Guanabara.
Titulo: Duplo teneennetro
Titulo: Telha-calba mera beiral elt
magnético — Privilégio de Invenção. telhados — Privilégio de Invenção.
1 — Te/ha-calha para beirai de tePonto caracter,' saco
Insdos ceraeterizada peio direito de
_Os Duplo termômetro eletro-mag- fabricá-Lta em ceceias diversa< ceiren
nético, carauerizado pelo fato de que diversas e material div e
rso. (11:n .otul
a fonte de fôrça-eletrcornotriz induzida de 4 pontos j
é constituída por dois tubos de torsão,
de materiol ferro-magnético, dispostos
em paralelo e através dos quais passe
TERMO N. 114.286
o enrolamento de excitação comum e
De
27 de outubro de 1)51
pelo fato de que as extreraidadtes dos
referidos tubos são, rigidamente, fixaRequerente: Frarn Corpoeation —
das, sendo os respectivos centros — Eetadoe tinidos da América.
eia forma de golas nas quais se acham
Titulo: Cartuchos para filtros de ar
montadas as bobinas de coleta — liça- — Privilégio de invento.
da,, ao material a medir.
-1 -- Cartucho de filtro de ar de
duas fases do tipo 91 , correnteza mo
terna. caracterizado por compreender'
TERMO N. 114.222
urn núcleo central aberto, um filtro de
papel franzido circundando o dito 'ntí.
De 26 de outubro de 1959
deo. uma chapa externa disposta nuRequerente:. Conclulli Cousluteetá • eks extremidade do elemento de pape)
elétricos Sociedade Anônima — São franzido e uma segunda chapa externa
Paulo.
tendo uma passagem central de pass
Título: Acoplamento e derivação sagern de descarga de ar localizada
para cabos telefónicos e outros — na outra extremidade do dito elemenPrivilégio de Invençao.
to, um componente bipartido do Cifre
1 — Acoplamento e derivação para ,formado de urna mistura de fibra*
cabos telefonlcos e outros, caracteri- mssaS e finas circundando 'o pape)
zado por compreender um tubo ae.o- franzido, um invó lucro de aparto per.
pIador, nietalico ou plástico, rígido ou furado bipartido construído para cfr.
senil-rigido, e resistente aos agentes anular o componente e ajustá-lo
externos; tubo éste provido de dois modo removível ao redor do pai:mi
furos laterais, próximos de seus extre- franzido, de modo que o componente
mos, e no interior do qual é feita a possa ser facilmente substittlides Rim
ligação do cabo mestre, entrado por total de 4 pontos).
urna de suas extremidades, com os cabos derivados, que saem pela extreminauso N,P 104.280
dade oposta. (Um total de 3 ponhas).
•
Depositado em 5 de agósio de 1953.
Requerente: Hermann 3. Binder.
TERMO N. 114.284
— eine Paulo.
• De 27 de outubro de 1959
Pontos caracterlstiços (iN • "Novo
processo e apresentação de fóllaaa de
Requerente: Norbert Ingo Gaitzsch plástico P. V. C. (plástico vinifico)"
e Ecidiard Max Theodor Stauch — — PriVilégio de Invenção.
São Paulo.
— "NcYvo processo e apresentaTítulo:. Nova bolsa-sacola
Pri- ção de fôlhas de plástico P.V.O.
vilégio de Invenção:
(plástico vinifico), caracteriza-se pelo
19 — Nova balsa-sacola, caracter'. fatlo de ap l icar sóbre uma ou em
zada por compreender inicialmente uma saibas as superfícies da !Olha de
bolsa, formada por urna base ou furo plástico P.V.C. $ (plástico vinilico),
uma camada de tinta, na cós' ou oô.do circular, feita em couro, plástico ou res
desejadas com eventuais deseequivalente, provido de aba anelar nhos, letreiros ou outros motivos decontornante, de pequena altura, e dota- sejados; esta superfície com tinta,
da em sua borda de fundo de uma sa- é, a seguir, recoberta por uma Mal
cola, feita de tela plástica. trançado ou ou camada de acetato ou celuldoida
outro, provida de tiras de refôrço, su- com o cmpr4go de qualquer praceará
perior e /atereis, estas prolongadas em térmico ou outro formando um conalça; e a dita sacola podendo ser te. junto. Um total de 2 pontoe.
da recolhida no interior da &Sisa, que
é então fechada, deixando apenas a
- • TPR n40 bi o 104.810
alça projetada para fora. (T_Im total
De 18 de agósto de 1958
de 2 pontos).
Requerente: FarbenfabrIken Bayer
Aktiengesenschaft -1- Leverkusen —
' TÊRMO N. 114.285
Bayei werk — República Federa/
Alemã.
De 27 de outubro de 1959
Titulo: Tecidos de Malharia. —
Requerente: Perniceio Cobbi — S. Privilégio de Invenção.
Paulo.
Tecidos de malharia, caracteries.
Titulo: Armário para plantas, deu. dos pelo fato que as partes sujeitas a maior desgaste constatem total
nhos e cópias — Privilégio de Inven ou
parcialmente de material polia-.
ção.
rnfdico.
1 — Armário para plantas, delenhoe Finalmente, nos amos da Coae ..cópias, caracterizado por ser forma- vençAo da União de 'Paris e de coado por uma caixa, preferentemente forinklade com o art. 21 de Cddige
prismática retangular, com faces st- da Propriedade Industrial é ain&t
perlo? e anterior articuladas respectl- consoante o disposto no Acôrdo Teu»
vamente ao longo dos contairnos gos- to-Brasileiro de 4 de setembro dê
1953, promulgado • pelo Decreto
tes:joie e Inferior, a última _provida de gUlative n o 39-57, reivindica-se14alças laterais ou dispositivo equiva- prioridade do correspondente pedldp,
lentes de limitação de sue inclinação depositado na Aleweanha. em 24 da
em relação à caixa. .(Uar Med de 3 junho dó 1941, sob número
3. 3.15111
pontos).
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TERMO . N9 108.459
De 13 de fevereiro de • 1959
Automatic Telephone e:. Electric
Company Limite — Inglaterra.
Título: —"Aperfeiçoamentos num
processo para a fabricação de conjuntos de móla • de contato tipo fio
para uso em reles eleteo-magnéticos
de contatos muitiplices". — Privilégio de invenção'.
1Q*— Um processo para a fabricação de um conjunto de malas de
contato de formato em pente, caracterizado peio fato de compreender a inserção das mólas de contato
em rasgos proporcionados num tilde+) moldado de material plástico de
pega térmica e o embutimento dos
fias em posição nos rasgos por uma
operação de moldagem, util1zando-se
tnaterial plástico isolante para preseneher os rasgas. Seguem-se o3
pontos de 2 a a.
TÉRMO N9 '108.979
De 9 de Março de 1959
Requerente: Liceu de Artes e Ofielos de São Paulo — São Paulo.
Titulo: Trinca peva portas em geral. — Privilégio de invenção.
19 — "Trinco para portas em gerar, caracterizado pelo fato de compreender duas „portes, uma delas na
fôrma de lingueta fixada à. porta e
a outra formada por caixa paralelepipédica, fixa ao • batente, senda eme
a lingueta' se 'apresenta com recórte
em seu bordo longitudinal horizontal
superior, confrontando com peça estampada disposta no interior da Caixa e sôbre a qual se encontra uma
segunda peça estampada alongada,
articulada em eixo que atravesso o
conjunto, e a peo superior, provida
de rebordos lnterals, se apresenta
com recórtes, aos quais corresponde
um segundo eixo, paralelo ao primeiro, e disposto em nivel mais bal.;
ao, estando a peça superior dotada
anteriormente de rebórdo recurvado,
passivel de encaixe no recóree -da
lingueta, e sendo que as duas placas
superpostas se apresentam interligadas por mola única espiralada, que
se prende à extremidade mais interna da peça inferior e a uma saliência pertencente à peça superior. Um
total de 2 pontos,
TERMO N.° 109.948
De 24 de Abril de 1959
Requerente: From Corporation — Estados Unidos da América.
Titulo: Filtro deAr Condicionado com
propriedade S germicidas.
1.1 Um filtro para ifiltrar ar ama
unidade condicionadora de ar, caracterizado por um componente fibroso de
filtro as fibras eln qual contém 3,1•Ko
bactericida e f un gicidas não-voltaveis
um composto organo-estanho, que não
removido das fibras pela passagem do
ar através das mesmas nas temperaturas
$atmosféricas. Um total de 16 pontos.

TERMO N.0 109.924
De 23 de Abril de 1959
f Requerente: Kabelschlepp G.M.B.H.
*.-- Alemanha.
,4 Titulo: Dispositivo para guiar e retirar a solicitação de cabos mangueiras
s3tt elementos semelhantes movimentaveis
'pelo utilizador por meio de correntes —
Privilégio de Invenção.
1.0 ) Dispositivo para guiar e retirar
is solicitação de Gabos, mangue!~ OU
eiementos semelhantes, movimentávelã
pelo utilizador por meio de correntes,
caracterizado pelo faot de que, do lado
do trecho de corrente voltado para a

lç
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curvatura, se acham previstos, por euentre placas de deslizamento vizinhas,
ele,,, de travamento cujos pinos de travamento se acham dotados de discos
de espera ou elementos semelhantes para
as arestas de espera das placas de deslizamento. Um total de 8 pontos,
TSRMO N." 109.919
De 23 de Abril de 1959
Requerente: Fábrica Italia na Ililag'taba.
neti Marc!! S.A. S.P.A.
Titulo: Aperfeiçoamentos nos pequei not motores elétricos destinados em particular ao comando dos elevadores de
vidros das portas dás VeiCulos automoveis — Privilégio de Inveinão.
1.°) Aperfeiçoanient,os em motores elétricos destinados, em particular, ao comando dos elevadores .de vidros das portas de veículos automóveis, do tipo que
compreende, em substância, unia carcassa d material ferro-magnético, com
poios a bobinas de excitação, um rotor
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como enrolamentodo induzido, um coletor coas as competentes escovas, um
eixo do motor com os competentes mancais e um dispositivo redutor, caracterizados pelo fato de que a referida carcassa é constituída por um perfilado plano, convenientemente, curvado e dotado de dispositivos para permitir a mon. tagem. no seu interior, do rotor e suas
respectivas partes, segundo o eixo longitudinal da referida carcassa. Um 'total de 11 pontos.
TERMO N.° 109.937
De 23 de Abril de 1959
Requerente: General Electric Company — Estados Unidos da América.
Titulo: Aperfeiçoamento em condutores e bobinas elétricos Isolados — Privilégio de Invenção.
1.C) Um condutor elétrico revestido
com um material poliester caracterizado
por (1) de cérea de 25 a 56 equivalentes porcento de uns ester dialquil lufe-

COLEÇÃO DAS LEIS
1961 -11962
Vol.' I — Atos do Poder Legislativo
Leis
de janeiro a março — Div. a.° 844. 170,00
Vol. H — Atos do Poder Executivo
Decretos de janeiro a março — Div.
n.° 845 .
... 560,00
•
Vol. III /— Atos do Poder Legislativo — Leis
de abril a junho — Div. n° 847.. 150,00
Vol.-IV — Atos do Poder Executivo — Decretos de abril a junho
Div.
a° 848
4140,00
Vol. V — Atos do Poder Legislativo — Leis
de julho a setembro — Div, a.* 851 200,00
Vol. VI — Atos do Poder Executivo — Decretos de julho a setembro — Div.
a° 852
440,00
Vol. yu - Atos do Poder Legislativo
Leis
• de outubro , a dezembro — Div.
a.' 854 .
180,00
Vol. VIII — Atos do Poder Executivo — Decretos de outubro a dezembro — Div.
a° 853 .
520,00
/962
Vol. 1

Atos do POder Legislativo — Leia
'de janeiro a março — Div. a.° 865. 120,00
Vol. II — Atos do Poder Executivo — Deentoa de janeiro a . março — Div.
n.* 866 .
530,00
Vol. Hl — Atos do Poder Legislativo — Leis
de abril a junho — Div. n. 9 873
220,00
Vol. IV — Atos do Poder Executivo — Decrttos de abril a junho — Div. n.* 874 720,00
A VENDA:
Beça° de Vendas i Av. Rodrigues Alves, 1
'
Mula I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
o.*

rior de um membro seleciOnado da das.
se tionsistindo de iácido isoftálico e te.
e alistaras dos mesmos, (2);
de 15-a 46 equivalentes por:.
cento de glicol etileno e (3) de dr.
ca de 13 a 4-1 equivalentes porcento de
alcool polifddrico alifático saturado tendo pelo menos três grupos hidroxil, dito
poliester tendo sisbre êle um revesti,
mento de resina epoxy curada de com.
plexo de mina BF-3. Um total de Z
pontos.
TERMO No 109.947
De 23 de abril de 1959
.
Requerente: Ingenor Gunna R &MI:
derup Industriovner — Noruega.:
Titulo; Forno Elétrico — Privilégio
•.
de Invenção,
1.0) Uns to;-ao elétrico caracterizádo
pelo fato de compreender um receptacuia composto de secções de material
refratário e adaptado para conter ma- ,
terlal de resistência elétrica, dito receptáculo estendendo-se entre duas paredes de forno opostiunente localizadas;
dispositivo para pãssar corrente elétrlca através do referido material de sesistência; uni elementos deslisavelmente,
disposto em uma abertura existente em
uma das citadas paredes de forno, elemento este que se apoia em sua extremidade interna contra uma extremidade
do receptáculoá e um dispositivo destinado a prover uma fôrça de compressão elástica contra o referido elemento..
e.
Uni total de 5 pontos.
TÉRMO no 105.952
De 6 de Março de 1959
Requerente; N.V. Philips*Glueilanapenfabrieken — Holanda.
Titulo: Aperfeiçoamentos ou em relativos a motores alternativos a gás
aquecido nos quais o fornecimento de
calor ao aquecedor é controlado por meio.
de termostato — Privilégio de Invenção.
J.o ) Aperfeiçoamenso em ou relativos
a motores alternativos a gás aquecido.
nos quais o fornecimento de calor op.
aquecedor é controlado por meio de
termostato, caracterizado pelo fato de,
ernfeanto que o termostato controla
suprimento de combustível liquido
queimador do motor e dispositivos são
providos com o objetivo de regular o
suprimento de ar de combustão ao que/. ^
niador, os tubos de suprimento de combustivel líquido ear incluem instrumentos medidores de diferença de pressão,
dotados de curvas características uniformes e que, com a variação da quantidade de combustivel liquido suprido
por unidade de tempo ao queimador,
conforme deterinado pelo termostato, a
peça de controle de um 'sistema hidráulico se desloca em conseqüência do desvio então medido pelo dispositivo, por
melo de instrumento medidor diferencial
de pressão para o combustível, em --relação à diferença de pressão anterior*,
roem_ medida por êsse medidor, propor*,
cionaindo assim o sistema hidráulico e
tmpuls,. '2 deslocamenteque opera dia.
positivos incluidos no tubo de suprimento de ar, em resultado do que
quantidade de ar que circula por unidade de tNipo atravésdêsse tubo é igualmente variada, servindo o desvio da dia
ferença de pressão, anteriormente proa
valescendo no tubo de suprimento do
ar, e que resulta da quantidade variactã
de ar e medida pelo medidor diferencia/
de pressão incluído no dito tubo Ora
novamente operar o sistea mhidráulleo
de tal maneira que a peça de controla
do sistema hidraulico é recuada. Ure
total de 5 pontos.
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Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedad , i Industrial. Da data da publicação começar* a
correr ts prazo de 00 dias para o deferimento do pedido. buam° esse proso poderão apresentar BUAS oliesIções ao Departamento
kracionsi d Prupdedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessKs dPreglatro requerido

Termo n." 555.537, de 4-9-1962
Indústria de Apuerlhos Eletrônicos
"Telstar" Limitada

Termo n.° 555.546, de 4-9-1962
Indústria, Comércio, Importação e
Exportação "IC1EX" Ltda.

São Paulo
Classe 13

São Paulo

Trino n.° 555.538, de 4-9-1962

.,.Paulo

PANAMER
•
iinaustria firaslletra
r

Artigos ou dasse

Termo n.° 555.547, de 4-9-1962
Benedito Geraldo Martins

Importação e Exportação
São Paulo

IND. BRASILEIRA

Limitada

.

Termo n.° 555.539. de 4-9-1962
Coinércio e Representações e

Paulo

Artigos da classe

Têrmo n.° 555.348. de 4-9-1962
jorge Salomão

Tèrmo n." 555.553, de 4-9-1962
Vogal ---, C;alvaniz-i0o a rog o Ltda.

Artigos da classe

•

,N. t,

T,nd

Classe 16

ri , Id0

Madeirense Ltda.
SN,

A MA 1)2111E1153 1
Ind.. Brqsj..1131Pi
Têrmo n.° 555.540. de 4 -9 - 1962
'.,uxotes Indústria e Comércio de Capas
Limitada

Gias , ,e I
Artigos da C:35Se
'nono o.° 555.554.

Termo n." 555.549, de 4-9-1962
Forma stil — Creações Femininas Ltda.

á.

.110

Class, 21

Artigos da classe

¡

•ORMASTE

ULISTA snAmt
Brasil.nraf

Termo n. o 555.550. de 4 -9 - 1962

ANOP 2-4

-i

rvi

classe

Térrao n.° 555.544. de 4 -9-1962
Xnelústria, Comércio. Importação e
Exportação "1CIEX" Ltda.
São Paulo
r- .

Ind.

ICIX

PULLMAN
IND. BRASILEIRA

Tèrnio o.' 555,562, de 4:571-463
Bregã Capoani Ltda.

'São Paulo

Tèrmo o.° 555: 555. de 4-9-1962
BW.r

: n

.."m

ltda.

...o.

SERRA MORENA
E

IND. BRASILEIRA

Artigos da classe

Termo n.° 555.551, de 4- 9 - 1962
Sociedade Anônima de Assistência
Médica São Lucas
Si;
ã P.iiilo

LIMPALAR
IND. BRASILEIRA

INOUSIR

IA

BRASNEIRAIS

Classe 42
Artigos da classe

--W61
Tèrmo n.° 555.563. de4:9Brega Capcnni Ltda.
Silo P9'4"

Classe 46
Artigos da classe
rermo n.° 555.556.- de 4-9-1962
rábrica de Cigarros Canis° S.A.
São P.'1) i0

eira

Têm° n.° 555.54i de 4-9-1962
Indústria, Comércio. Importação e
Exportação "IC1EX" LtdSão Paulo
Classe 24
Artigos da classe

Artigos da classe

16
Artigos da classe

A_Zn eL 440?

Class( 4
Artigos da cia:;se

Ind. Bru,t3i131z:.
Classe 32

SIfi

Classk

Classe 5
Artigos da

São Paulo

Confecções Sierra Morena Ltda.

Termo ti.' 555.543. de 4-9-1962
4nodex
Anodização e Coloração
Litnitenda
S io

Termo n.° 555.561, de 4-9-1962
Penarte ePubliciclade Ltda.

Cldss:

Classe 36
Artigos da classe

Classt'-li
Artigos da classe

—

São Paulo

de 4 - 9 - 1962

"Pulltnan" Indústria e Comércio de
Materiais para Construções Ltda.

IND. BRASILEIRA

Termo ri.° 555.542, de 4-9-1962

C j; R

Tèrmo n.° 555.560, de 4 -9 - 1962
Francisco Frischtnann
Paraná
Classes: 23 e 46

Pu'ri

ilintregadora Jurucè Ltda .
S:

t JURUO

Artigos da classe

IND. BRASILEIRA

'nina ° n.' 555.541. d e4-9-1962
CG

Termo n. 9 555,559, de 4-9;1962
Shunhltd NakanIshi

FOGAL

Classe 32
Artigos da classe

LUXOTU

Classe 36
Artigos da classe

""S Pauli
DAYA,

MATUTINO
PAULISTA

31,
Artigos da classe
Chltiat`

Classe
Artigos da classe

Lavanderia Universal Ltda.
tIN IV.SRSAL N.t2C,AR

8
Artigos ria classe

Cicee,'

Ind. BraSi1.3iTJ

Termo n. o 555.558, de 4-9-1962

CONTRINCtUI0Ind. Brasinire

11 1Brasilairl
'2 O
•

.

Termo n.° 555,557, de 4-9-1962
Panamer Ltda. Indústria e Comércio

SC 0 Pi-U.111)

Classe 1
Artigos da classe

Artigos da classe

Nito

Termo n.° 555.552, de 4-9-1962
Cavi Indústria e Comércio Ltda.

(1

B

INDUSTRIA BRASILEIRA
Artigos da classe

Termo n.° 555.564, de 4-9-1962

Movimento Popular de Março —

M.P.M.
São Pa,.lo

SÃO LUCAS]
iIND.

UOVIIIENTO POPULAR)
'DY) MARÇO
14.1)13e,:
MI
_

BRASILEIRA

Classe 50
Artigos da classe

Classe 44

Artigos da classe

C:iasse 33
Titula de Es-ulielecimento
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Irmãos
Ltda,
Saa Paulo
Classe 5
Artigos da classe

Tèrmo n.° 555.565, de 4-9-1962
Indústria Eletrônica Jabeçfusk
SZIO

JABERFUSK
In.l.
Clil,St

Artigos da clas.se

)tra

InL
Artigos da classe

Têrmo n.° 555.557; de 1-9-1962
Loja J.M. Artigos para Cabeletreiro.iLimitada
S ••I

mi. bras11.3ira

,

,J

Rio de

1-irNPAI

Industria.Brai1et2m

Clits..~

Artigos da classe

Artigos da classe

Tértno n.° 555.593, de 4-9-62
Téorno n.° 555.584, de 4-9-62
Rotiti? — Comércio e Indústria S, A.
Drury's S. A. Distribuidora de ProSo Pati.k.)
dateis Internacionais
São Paulo
Classe 43
Artigos da classe

,HoTISH
'Indústria Brasileira

Termo a.° 555.585, de 4-9-62
Solido/ Indústria de Beneficiamento de
Madeira S. A.
Sáo

'A LoDOR
Indústria larsoileirs
Classe 16
Artigos da classe

Braetleira

Tono n,° 555.556, de 4-9-62
Solidor Indáitria de Beneficiamento de
Madeira S. A.
Tèrnici n.° 555.577, de 4-6-1962
Sáo Pauto
Barroco ..---oMoveis e interiores Ltda
G ua
ra
Artigos da classe

Têm° n..'
Cotadem

Térmo n.° 555.569. de 4 -9-1962
Irmãos Gebritr, Ltda.

§OLIVIDRO

1

4-6.1962
.1).srtes Lida

Indústria Brasneira
Artigos da classe
Têrmo n.° 555.587, de 4-9-62
Binasa — Sociedade Brasileira da 1.412.
preendimrntos Ltda.

u' ULTRA - BRAND

Industrie. Brasileira
C:.:.

/ MIn2VA
In'.. Brasil)Ira

Artigos da classe

2B INASA

Termo n.° 555.579, de 4-9.4962
Sociedade Coniércio e Indústria Norte
de Minas Ltda. "SOCOMIL"

ArLaus da cuisse

Minas Crç.rats

GATO .15RETC.,
Ind.;

Termo n.'-555.535, de 4-9-62
Soc,edade Brasileira de ErnBinasa
preencl;niento,s Ltda.
•
BINAE.A - SOCIEDADE
BRAS /1.IRA DE EMPREatD.;
LITPOC.' vri)A,

35

Artigos da classe

Indústria Brasdeíra
—
Termo n.° 555.571, de 4-9-1962
Classe 41
Irmaea Gebrim Ltda.
CDIllere,a1
Manteiga
Minas Gerais Termo n.° 555.559, de 4-9-62
Têrtno n.9 555.580, de 4-9-1962
Classe 41
Sociedade Brasileira de &aBlnasa
Sociedade
Comércio
e
Indústria
Norte
Artigos da classe
preendunentos Ltda.
de Minas Ltda. "SOCOMIL"
Minas Gerais
555.573, . oe 1-9-194z
.g'êtsno
Arrni rico Gomes Cunha
BINAS A
Gu?.a;bara
Sociedade Comércio e indústria
?à,

OFICINA OE RAD1ADOPES

Norte de Minas Ltda. SOCOMIL
Nome Comercia/

A. PAIILISTANA

wwwev.

Trino n.° 555.581, de 4-942
Antonio Br,rbosa
São Nulo

Clazse 53
5.'st,tbelec.imento

NOBLESSY
'Indústria Brasileira

Termo s.° 555.574, de 4-9-1962 it
anp-anhia" Internacional de C14.;co e
Filmes
Guanabara

tiDIFIWES - CONDOMÍNIO
CINÉMATOGRÁFICe
.asl.e 33
insígnia ocaka~

Classe 16
Artigos da classe

•

Ti-naa Ia.° 555 ; 582, çle 4-9-62
• .Asztrusio Barbos
' São Piulki
Classe 28
Artigo* ds dama

Têm° 12.9 ,....555.594, de 4-9-62
e Lanches "Nossos. Amigos," tikds.
Sio.

!ty'iro

Casse 50
Artigos da ' clustie

Casse r3

Artigos da (Casse
HW

opAafloco.
tuatuAtiriet

4LACIAL
'Brasileira

Clas5e 42

—
Termo n.° 55.576 de 49-1962
Barroso — Mát.e.is e Interiores Ltda.

Artigos da disse

"%'.rino n.° 55.570, de 4-9-1962
Nlaria Bogo.s:an El Cia.
(•-••.-1s

São Nulo

Nome e.aivercial

iNDOSTRIA BRASIVEIRA

Artigos da classe

dutos Internacionais

TDA „,

Classe 48
Artigos da clame
Termo a.° 555.568, de 4-94962
Twist — Comércio e Intria de
Confecções [Ida.
*
S'o

Drury'n S. A. Distribuidora de Pro-

BARRO CO
MOVEIS E
INTERIORES

+.11 10

"Pèrnio n.9 , 555.592,. de ,+-9-62:
Luit Lazzarine,,,,,;
. São Paulo

Termo n.° 555.583, de 4-9-62.

-

- Têrmo n.° 55.575, de 4-9-1962
Barroco,Móveis e Interio:es Ltda.
Rio de Janeiro

Termo n.° 555.566. de ',-9-1962
Agricola Mogi. Comercial , e Importadora Ltda.
S .•
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iSZto Paulo- capitalt.
Ciasses: 25 e 33
Títukr

Timo a' 555.590, de 4-942
Ceron S. A.. Cernercial e Insobirária

Cle.sse
Artigos da da...
a.• 555.593, de 1-9-tt2
Brasileira S. A. Investimentos
S5o Paalo

21.1L BRASILEIRA STA.
INV ES TDIENTOS
Nowa

Têrtno a.° 555.596. de 4-9-62
Irmãos Toda Ltda. Sociedade Coe:~
ciai Brasileira
Guanabara
Classes: 16, 32 e 33
Insígnia
Têrmo n.° 555..597, de 4-9-62
Irmãos Torós Ltda.• Sociedade Come&
cie! Brasileira
Guanabara
Classe 16
Artigos da classe
Termo n.° 555,598, de 4-942
Serralheria Movi lar Ltda.

Sertaneria Nowtua
Classes: 5, 27 e 42
Artigos das classes
T6rtnon.*555
.5911
Gua
aai
snz
9, de
Serralheria Movilar Ltda.

Termo n.° 555.600, de 4-9-62
Irmãos Torhs Ltda.
Gitteut:-. .. -a

EDIFÍCIO
ORBE !; ENNA
Tèretio ri.° 555.601, de
Irrnaos Torós Ltda.

C;mst

Artigeis 'da classe
Tfroso m° 555.591, de 4.-9-62
Cal Bra gg?ira . A. ly,,Pntirrtentos
4- 'SUL

NOSSOS AM/G03

Cku- ;r 33
Titulo de Estabele‘!men , ,,

CERON

.

-

Paulo

•

BRAS ILEIRA
CINIW

Artigos 4a dama

•

EDI FUJO
TORRE BE OURO
(1-...4s,t. 73"
Titulo de Esta;k

c,

Mi, n,

•
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Térmo 4. 9 555.602, de 4-942
Irmãos Torós Ltda.
Guanabara

DIARIO OFICIAL (Seção III)
T4rnlo n.° 55.609, de 1-9-62
Antônio Miranda Neto
Ceará

EDIFÍCIO
II E N()11IE
TORRE

,
t L A N'T I C A7
412ndustria Brasileiril

%mo n." 555.603, de 4.9-62
Irmãos Torós Ltda.
Guanabara

Classe 40
Artigos da classe
Termo a." 555.610, de 4-9-62
A. Sutter
Itália

ATAL-TECNI C
Classe 1
Artigos - da classe
'Nulo n. 9 555.611, de 4-9-62
A. Sutter
Itália
Classe 2
Artigos da classe

Classe 33
Título de Estabelecimento
I'ermo n. 9 555.605, de 4-9-62
Irmãos Torós Ltda.
Guanalm:

Thruo n.° 555.612, de 4-9-62
A. Sutter
Itália
' Classe 46
Artigos da classe

t DIFPCI1)
TORRE BRAM

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Timo n.° 555.607, de 4-9-62
Irmãos Torós Ltda.
Guanabara

EDI F ÍC 10

ISRRE DE BELÉM
Classe 33
Titulo de Estab-lecimento
rimo n.' 555.608. de 4-9-62
Imiãos Torós Ltda.
Guanabara

EDIFÍCIO

Têrtno a.° 555.613, de 4-9-62
A. Sutter
Itália
Classe

'18

Artigos da classe
Tênue n. 9 555.614, de 4-9-62
Dov Orni
São Paulo

TAGRYL
IND.. BRASILEIRA
*o.
Classe 23
Artigos da classe
T6rmo n. 9 555.615, de 4-9-62
Resana S. A, Indústrias Químicas
São Paulo

PIYAMUI
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 1 •
Artigos da classe

"T . ..

Ino

555. 4 ".4.9-62

KEG1EVICH

TORRE DE PRATA

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 33
Titulo de Rstabelec:mento

Classe 42
Artigos da clas,e

Industria Brasileira

Artig,:us da classe
Trino n.° 555.621, de 4-9-62
Natal — Vidro Indústria e Comércio de
Artefatos Ornamentais Ltda.
São Paulo

-'11ATAL-VIDRP
Industria Brasileira

Classe 11 Artigos da classe
Termo n. • 555.622, de 4-9-62
Gráfica Gutemberg Ltda.
Paraná

Gráfica
Gutemberg
Classes: 17, 3á e 50
Titulo de Estabelecimento
Têm° n. 9 555.623, de 4-9-62
Estabelecimentos A Modelar S. A.
Oxnércio
Santa Catarina

.MAGIE
boutique
Classes:
Titulo de
:to
—. TèrnTio n. 9 -55.624, de 1:9:62
Dandy Cabeleireiros Ltda.
(,iimnabara

DANDY
Cabeletreiro.s
Titulo de l'.-tabdecitnento
Tèrmo n, 9 555.625. de 4-9-62
Bodofarrna Ltda
Paraná

Bode:farina
Clase 33
Título de Ertpheler- • 150

n.° 555.626, de 4-9-62

comercio e Exportação

São Cristovão
Classe 41
Titulo de Estabelecimento
',Irmo 0. 9 555.627, de 49.62

Casa Ipê S. A. Com . e Impor.
taçáo
Paraná

Casa Ipê S. A. Comércio
e Importação

'PAULISTA'.
e 32

São Pi:olo

EDIFÍCIO
TORRE VERDE

EDIFÍCIO
HIRE DE

Tèrmo n.° 555.619, de 4-9-62
Intercâmbio Paulista de Livros Ltda.
São Paulo

Termo n.° 555.620, de 4-9-62
Natal
Tecnic Indústria Comércio e
Representações Ltda.

'rêrmo n. 9 55.604, de 19-62
Irmãos Torós Ltda.
Cl! anabnra

Tê:mo n.° 05.606, de 4-9-62
Irmãos Torós Ltda.
Guanallira

Tèrmo n. 9 555.618, de 4-9-e2
Mansur José F.arhat
São Paulo
Classe 16
Artigos da classe

Artigos da classe

Classe 33
Título de Estabelecento

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Tino

Coméraio e Èxportação SÃ* CristovIto
Ltda.
Paraná

Classe
Artigos da classe

Classe 3,›
Título de Estabelecimento

EDIFÍCIO
TORRE EIFE1

Tirmo ti.° 5$5.617, de 4-N2
Mansur José Farhat
São Paulo

Novembro de 1962 3331 -

Nome Comercial
Têrrno n.° 555.628, de 4-9-62
Benito BrunIng
Santa Catarina

Relojoaria
Diamante Azul ï
Chiss..s: 13 e 8
Titulo de Estabelecimento
Termo n. 9 555.629, de 4-9-62
Comercial Erica Ltda
Santa Catarina

Comercial Ericá Ltda,
Nome C.Enercial
Tèrmo n. 9 555.630, de .4-9-62
Madeireira Iporã Ltda.
Santa Catarne

Madeireira !porá Ltda.
Nucne Comercal

Termo a.' 555.631, de 4-9-62
Relojoara Cronos Ltda.
Santa Catarr

Relojoaria
Cronos Ltda.
Norne Comarca!

Tàrrno n.° 555.632, de 4-8-62

Dental Santa Apolona Ltda.
Santa Catarina

Dentai anta Apolonia Ltda.
Nome Cuciercia:
Têrmo n.° 555.633, de 4-9-62
Codiro Comercial e Distribuidora Rodo
Ltda .
Paraná

COMO -Comercial
Distribuidora Rocio Ltda.
•

Nome Comercial

Tèrmo n.° 555.634, de 4-9.62
Uzina Capetinga Ltda.
Santa Cataria:,

tkuia C apetinga Lida.
Nome Comercial

3

1 7nilarta-fP;ra 28
a) u" jo.tji,

\

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

e

Termo n. 555.643, de 4-9-62
Conirc.o e Indústria Lida
Minas Geram
•

1.
5.-` .. ta Cata, ina

MEDIGAS - Comércio

Vulcanizadora -

e Cia.

Catzrinense
['a.

n

Dr55 .636. de 4-9-62
o, Indústria e
Agricultara
8,!Tra • Cutari

el

.

,

Coaaére

Térmo a.' 555.650, de 4-9-62
(Ptor:ogaçãe)
N.

V. Philips'Gloeik...penabrieken
Holanda

Claase 32

Artigos da classe

Termo n.° 555.644, de 4-9-62
Medigás — Comercia e Indústria Ltda.
Minas Gerais

Termo n. 9 555.656, de 4-9-62
Cervejaria Co:lambia S . A.

e Agricultura

São Pauto

Classe 8

'CERVEJA MOSSORCP'
PRETA... BOA... GOSTOSA_

Artigos da classe

Classe 42

Terno n. 9 555.651, de 4-9-62
Tênno n. 9 555 .657, de 4-9-62
Companhia Antarctica Paulista Indús Companhia Antarctica Paulista Indúsiria Brasileira de &h:das e Conexos tria Brasileira de Bebidas e Conexos
São Paulo
São Pauto

Nome Cane.rcia I
Termo n.° 555.637, de 4-9-62
-Nicialer
Cia.
Santa Catarina

Cla<se 8 .
Artigos da dome

OROUUTRÁ PINGUIM - Mr.1.01NA
QJTMO 14ARMONid
Classe J

Termo a.' 555.645. de 4-9-62

Artigoa da classe

Kohler & Cia.
Nome Co-nercial
Ténue, n.' 555.638, de 4-9-62
• Grani-A rt Ind. e Cninércio Lida.
Paraná

Grani Arte
jimn

1t,
Amos da elas.

Término n.° 555.639, de 4-9-62
Melhoramentos loa Ltda.
Rio de Janeiro

Mernoramentos Joá Ltda.

(P,orrogação)
• The Sherwtn-Wiliirans Co.
Estados Unidos da América

Térmo a.° 555.658, de 4-9-62
Bica Beteiligungs-und Verwaltungsgtsellschaft A. G.
Suiça

PRORROGAÇÃO

Use Enarneloid
Classes: 1. 2, 4. 16, 28, 46 • 47
Artigos dag classes

=30111100=" 1
BIRS

t".*
Artigos da claue
Ténno n. 9 555.652. de 4-9-62
Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos
E";a0 Pau io

PRORROGAÇÃO'

•

aub

g! ONOL

Termo n. 9 555.660, de 4-9-62
Bira Beteiligungs-und Verwaltungsgesellschaft A. G.
Sinça

Artigos da classe

n. 9 555.647. da 4-9-62
Plaat Protection Lintated

Termo

Inglaterra

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

AGROCIDE

Termo n.° 555.641, de 4-9-62
(P- ir.-ogação)
Gould-National Batteries, Inc.
Estados Unidos da América

.

Classe 43
- Artigos da classe

B1RSINSTANTSW

Termo n. • 555.653. de 4-9-62
Companhia Antarctica Paulista Ilidiufria Brasileira de I3eb:das e Conexos
São Pa.i •

Classe 2
Artigos de classe

Têzmo n."

arssr 41

Termo n.° 555.659. de 4-9-62
Birs Beteiligungs-und Vervealtungsgesellsdiaft A. G.
Suiça
Classe 43
Artigos da classe

0;,sse

Joci Country

NINSTANI
Artigos da classe

Têrmo n.° 555.646. de 4-942
(P-orronação)
The Sherwin-Williams Co,
EstaJos Uaklos da América

Nome Comerc,al
Termo n." 555.640, de 4-9-62
loa Country Club
Rio de Janeiro

tria Brasileira de Beb.das e Conexos
São Patuo

Noce C,rcermai

LIMA & CIA. Comércio,
- Indústria

TU= 23. 9 555.655, de 4-9-62
Companhia Antarctica Paulista Indús-

Faixa-Azul

e indústria Ltda.

Name C.auercial
Lima Ei

Novembro de 1962

Classe 41
Termo n.' 555. 661, de 4-9-62

Hermes Gonçalves
Paraná

555.648. de 4-9-62

(Prorrogação)

N. V. Philips'Gloellampeaabriúsan
Holanda (asse

Térmo n.' 555.642, de '4-9-62

Youngs Rubber Corporation
Rasados tinidos da Amérka

__H I LIVE] X
Classe 8
Artigoa da classe
Ténues n.' 555.649, de 4-9-62
(Pio' rogação)

N. V.
terreihtnítoff;ite"...foicomplese
,ssu.Ina..:s spoo4etty treataa doth to
¡Notem* and diodortra 1h. autor filgtnet

Classe 48

Artigos da ciosa.

Philips'GlocilampenebrIeleen
Holanda

,PHEITO-F4UX
Classe 8
Artigos da classe

\oj!

C e.ANTARCTICA PAULISTA
INDUSTRLA 412244.1.4tA PC IBLIMAS [Caillos
A,. ,,d, P.,, d,,'. Md..., 274

SIO PAULO

• Classe 42
Artigos da cia.
Té-fro ti.' 555.654 de 4-9-62
Comovi:tia Aitrarctica Pau'Ista
tria Brasileira
13'+' das e Conexos
Sio Pauto
C'assr
A:Á: 'JUS a casse

Artigos da classe
Ténno n. 9 555.662, de 4-942
Hermes Gonçalves
Paraná
Classe té
Artigos da classe
Termo ri." 555.663, de 4-962
Henne. Gonçalves Paraná
PAMPA - Produção Auxibr

Pró Moradia Popular 'Assistida
Cl; • e
Titulo de E,:tabriechnerito

C.&3

Cuer",....-'.rrt 28

oIctL (Seç:o 1;:)

Têemo n." 555.669, de 4-9-62
Tê mo n.." 555.654. de 4-9-62
!
Funde: p — Coraéreio e Indústria Ltda. lbk.me S. A. Máquinas e Acessórios
(.3....";:ahara
São PaLl

Kl
•. G

o
Indústria Brasileira

nano n." 555.677. cle 4-9-62
Roger NIaurice Mania
Minas Gera.s

'fèrIno
555.6á3, de 1-9-62
Laooratõrio Dito S. A. lnewtria
FjvinaceutLa
Sno

FAZENãk BARU DE

PRORROGAÇÃO

COQUEfl ROS

Artigos tia classe

Nazareno - M.cierais

Urino n." 555.671, de 4-9-62
Samuel Garson
anabara

C
11
Artigos ia CL13Se

Cristal Art
C' , s‘e 14
Artigos; Jel Cia3..St

Tè:mo n.° 555.678. de 4-9-62
Roger Maurice !n.,lartin
Geras

Ti..nrno n.' 555.6S5. de 4.9-a2
Johnson ri Johnson
Estados 11-,,dos
Parie-á a

t!VíI 191.
MARC,.

Têm:o
555.673, de 4-9-62
Standard Electriea S. A.
G mrinbari

nffileummallia

PRORROGAÇÃO

Artigos da emsse
Termo ri.' 535.630, de 4-9-62
Laboratório Du:to S. A. Inc:ústria
Farmacêutica
sno

O PEQUENO GIG ANT3

Industria Brasileira

ilElatAP,BENE

PRORROGAÇÃO

A.

de

PRORROGAÇÃO

37
Arti gos da classe
Tê-mo n.° 55.f%4 de 4-9-62
G,"an.d,era

Asua Minerai 5,+6erana
A

et-. ..e

Classe 3
Termo ri." 555.687. de 4-9-62
Triosec" Inchl-tria
Ai'mentos S. A.
Guanabara

« Frioser. » Indústria
de Alimentos S. A.
r,i.e Cout,

I

n.° 5 55.6NA. de 4-9 62
Laboratóno Leo do Bras:1 S. A.
Sno

Industria Brasileira

Artigos da classe.
Tèrmo
555.682, de 4-9-62
Laboratório Dueto S. A. Indústria
ParmacCutea
Sào Pa

PRORROGAÇÃO

LUTON
UB. ãU(10 S.A. IND. FARM.

SÃO RAUL

O

C,
da classe

isi

rd

CA,MISAILIBL\

Alijo!,

UJ

PRORROGAÇÃO

Artigos ari classe

Artigos da classe

Cl .'c :4
Artigos da classe
*Urino n." 555.681, de 4-9-62
Laboratório Roma Ltda.
Rio de Ja,miro

PRORROGAÇÃO

Tê mo n." 555.676. de 4-9-62
Brasil rira Rhodiaceta, Fábrica
•
Ra'on
•••n -,,

PRORROGAÇÃO

Panfotônico

Têmio ri." 555.675, de 4-9-62
Brasileira Rhodiaceta, Fábrica .de
Ra!oit
S.', o Paulo

Indústria Brasileira

Tênno n.° 555.6E6, de 4- 9 62
Labor atórios Lepetit S. A.
io Pa-

CAA1/4tAkIVAII)

São Palio
Casse .3:
/à
.--.rtigus
Ca Classe

MENICUCCI

S

JO

Nix• Oad• puno N...
1.atm.as mf,xln en.,••
1.e. •••, • Mal a. ..mi,. • .lew 11.
de S.W. •Mip gr. coe. • 6 446 4 416• 644 44. 64 Now*.
Aroma orr..1..e1 • hen. .1.
61.141
13 . •.•Ca0 11••
INICCI5TF:1". F1ASILEIRA

Artigos na 'classe

Térmo n.' 555.674. de 1-9-62
Cia. Brasileira Rhodraceta, Fábrica de

Tèrmo n." 555.668, de 4-9-62
jopiassti Chaves Menicucci
1n 1 . nas Gerais

Cachaça

11/61519ACI9

Ti?nno n." 555. 667,. de 4-9-62

• 34
Artigos na classe

Alfinete d3 Segurança
Artigos da rta,,,e

Artigos da classe

TUPY

l'AUI (.#

'

Térmo n." 555.679, de 4-9-62
Importadora de BebHas 1.án.tada

Artigos na classe
Gráfica Tupy Limitada
Guanabara

I

A.ti„tis da classe

Classe 4'
Artigos ai classe

TO! SINFONICO

FABRICA
E
BALAS E
CHOCOLATES
SULINA

y

S

u114

Artigos da classe

• PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

41.. et.

1.1 rn,

'

Tèrruo n." 535.672, de. 4-9-62
Standard E'rctrica S. A.
G- manara

Tedno n." 55).666. de 4-9-62
Hennes. Solmie k.:1 Cia.
Rio Grande do Sut
Classe 41

[LEAP,
,k()

C a-s, s: 1 a ,0
! rugn:a

Indústr i a Brasileira

N 1J

Ind. Eras.

Tê mo n." 555.665, de 4-9-62
Cr,stal Art — Indústria e Cornércto de
Vidros e Ceistais Ltda .
Sào Paulo

Termo n." 555.670. de 4-9-62
Fernando Chmaglia Distribu'dora S.
• Guanabar2

ko-en-V.:ro dc 12 553

Artigos da classe

iiN; C 3
Artinos -ia classe

Têrmn
555.659,
\
5, ---. 1c0. S. ". Come,t-,o finpox.„'in
Exportar e,
e,
.c•,1

LÂMINAS AJAX
1143 BRAMLE

C
Artigos da c'.,sse

•
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•

Termo n.° 555.690, de 4.9-62
g ratelro S. A. Comércio Importação
Exportação
Rio Grande do Sul

Termo n.° 555.698, de 4-9-62
Navio Macedo Propaganda Ltda.
Guanabara

alfi

FORJAX
4ND. BRASILEIRA
Classe •6
Artigos da classe

Tenni° n.' 555.705, de 4-9-62
Davss S. A. Distribuidora de Aparelhos
Eletrônicos
Guanabara

arte e produções
Classe 32
Pitkos da classe

Termo n.° 555.691, de 4-9-62
Synteko S. A. Comércio Importação
Exportação
Rio Grande do Sul
Classe 40
Artigos da classe

Termo n." 555.699, de 4-9-62
Staatsbedrijf Artillerie.Intrkatingen
Ha'

Térmo n." 555.692, de 4-9-62
Synbeko S. A. Comércio Importação
Exportação
Rio Grande do Sul
Classe 26
Artigos da classe

D ES
Indústria Brasileira
. Classe 5
Artigos da classe
Termo n.° 555.706, de 4-9-62
Livraria Editora Rodemar Lida

Termo n." 555.707. de 4-9-62
Antonio Pinto Coelho
Riu de Janeiro

.14 •n•nn....1.

Artigos da c:asse

BANCO LOTÉRICO

Termo n.° 555.700. de 4-9-62
Parkex S. A. Indústria de Parguet
Guanabara

PRORROGACÃO
Classes: 6, 8, 11. 12, 13, 14 15, 21:
2.3; 24; 25: 26; 27; 28: 29; 30; 31, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40 41: 42, 43. 44
48 e 49
Expressão

íoARKI..X.
Classe 16
Artigos da classe

Termo n.° 555.694; de 4-9-62 _
• T'erino n,° 555-.701, de 4-9-62
Indústria e Comércio de Cia. Brasileira Rhodiaceta. Fábrica de
Petroplastic
Plásticos Ltda.
Raion
R:o de lane;ro
São Paulo

PETROPLASTIC- Indústria
„o Comércio de Plasticos Ltda.

.PRORROGAÇÃO

Nome ,Cornercial

PORÂILBA

Térmo n.° 55569V de 4-9-62
Petroplastic -- Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.
Rio de Janeiro

Classe 37
Artigos da classe

da

de Perfumaria Ltdi•

class.

Teimo o.° 555.696. de 4-9-62
Patroplastic -- Indústria e Comércio de
.• Plásticos Ltda.,
Rio de Janeiro

retropiasfià
Classe 28
-;- Artigos clts classe •
termo n.° 555.697, dg 4-9-62
•21kPlo Macedo Propagaaa Lida:
Guanabara

Eciiíicio Canavial
Classe 33
Attigos da classe

'

Termo n.* 555.710, de 4-9-62
ManuMe
Engenharia Comércio e
tridústria Ltda. •
Rio , de Janeiro

tflORROGAÇÃO

SERVUT IL'

Industrio Bras I lei. rA
Classes: a — 11 — 21 — 47 — —
Matca
Termos n° 555.720 à 555.723.
, de 5 à setembro de 1962
Llguigás do Brasil S. A.
São Paulo
Classes: 8— 11 — 21 -- 47
Artigos da classe
Termo n° 555.724, de 5-9-1962
Distribuidora Comercial Paulista S.A.
São Paulo

PEOREOGAÇIO
DIPIZITA ro tas
Classes: 5
6
7
ki
9
11 -r
13
14 — IS
II — 18 -- --—31 — 33 — 34 -- 36 —36—
— 3r
— 39 — 40 — 47 -- 40 -- ;o
Expresão

Termo n° 555.726, de 5-9-1962'
Barão de Drumond, Adm!nistração
Corretagens de Seguros $ .C.
São Paula

nano n." 555-. 703, de 4-9-62
Manuel Isidoro Martins da Costa.

Teimo n,' 555.704, de 4-9-62
Indústria de Imperrneabilisantes Pau/ser.
S. A.
Guanabara

Termo o" 555.713, de 5-9-1962
Alfaiataria "Mirage" Limitada
Estado da Guanabara
Classe 50
Artigos da classe

Clases 11
Artigos da classe

alasses: 16 e 33
Titulo de Estabelecimento

Mercado Valente Ltda.

aisse 9
Artigos da classe

termo n° 555.725, de 5-94962
Romaso Representantes e Importadrussa
Termo a.° 555.709, de 4-4-62
Limitada
Pesquisas Técnicas Industriais Limitada
São Paulo
Guanabara
BOMAKON

Classe 48
Artigos da classe

Titulo

Indústria birasdagra

Térrrio n.° 555.708. de 4-9-62
Roberto Mauro da Cunha Freire
Guanabara

T'ALI Indústria

Classe 28
Attigos

Classe 33
Artigos da classe

Térmo n.° 555.702, de 4-9 . 62 Tupinambá Figueiredo
Rio de Janeiro

.Petrópla:stic

SERUT
Ind Caste a Brael

Termos n" 555.714 à 555.719, da 1.
5 de setembro de 1962
Liguigás do Brasil S. A.
São Paulo
Classe 32
'Artigos da classe

Termo o. • 555.693, de 4-9-62
Comesantos S. A. — Indústria e
Comércio
São Pinlo

Térmo n° 555.712. à 5-9-1962
Scandalli do Brasil, Indústria e C01.11&.
cio de Instrumentos Musicais S. A.
Estado da Guanabara

iVianutec
Classe 16
Artigos da classe
Termo n.' .555.711, de 4-9-62
Luda Importadora Limitada
Guanabara

---1121'w
É3ARAo DE DRU0
ADMINISTRAOES E
CORRETAGENS DE s EatrOZ3
3/C.
Nome. Civil
Termo n° 555.727, de 5-9-1962
Zadra
8 Gianolli Limitada
,
•
São Paulo
• ,

MEDMATIC
,Indústr a Brasil—P-01;Z

521
Grasse 32
PutioN thl 4t)ilee

Classe lo
•Artigos de dana

Classe 8
Artigos da dama

Classe 8 •
Artigos da ciam

Quarta-feira 28
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Têrmo n° 555 .728. de 5 - 9 - 196r
Scandalli S. A.
Infla
PRORROGAÇÃO

OFICIAL (Seção IH)

Termo n2 555.734, de 5-9-1962
Soutien "Mianii" Limitada
Estado da Guanabara

Soutien g Miarni»

lida.

Termo n° 555.743, de 5-9-1962
Rocha S. A.. Indústria, Comercia , e
Navegação
Estado da Guanabara
Cases 20
Artigos da classe
Termo
555.744, de 5-94962
Vitória Engenharia S. A.
Estado da Guanabara -

Nome Comercial
CI:3?
:RI 11113/

ifinx

Clases 9
Prorrogação
Termo n" 555.729, de 5-9-1962
Indústria de Bebidas Milan1 Limitada
São Paulo

Termo n° 555.735. de 5-9-1962
Estamparia "Armei' Indústria e
Comércio Limitada .
Estado da Guanabara

HUHICO
ais- . 11
Artigos da classe

Indústria Brasileira
Clasw 16
Artigos da classe
Termo n" 555.745. de 5-9-1962
Vitória Enganliaria S. A.
Estado da G,:anabara

TB/ERA A

•

• Terno n2 555.73.1. de 5-9-1962
:omparillia de Cigarros Souza Cruz
Est..àdo da Guanabara
CRORROGAÇÃO

WINCHESTER
:-",A
4. •
C1, a- ;sa 41
í'•—••

•)

Termo n" 555.732 ,de 5-9-1962
Companhia de Cigarros Souza Cruz
Estado da Guanabara

PRORROGAÇA0

Termo n" 555.737. de 5-9-1962
Estamparia "Armel Indústria e
Comércio Limitada
Estado da Guanabara
•
Classe 11

Comércio Limitada

Estado da Guanabara
Classe 13
Artigos da classe
Termo o' 555.139. de 5-9-1962
Rocha S. A. Armazens Gerais
Paraná

ROCHA S. A.
Armazens Gerais
Nome Comercial

-Termo no 555.740, de 5-9-1962
Rocha S. A.. Indústria, Comércio e
Navegaç5o
Estado da Cnianabara

CAPRI
Indéstria Brasileira
Class? 44

Classe 1
Artigos da classe

Termo n • 555.733. de 5-9-1962
i ndústria e Coin.:. r.:io r's Metais e Ligas
.famitada
São Paa'..)

Termo a' 555.741. de 5-9-1962
Rocha S. A.. Indústria, Comércio e
' Navegação
••
Eaacio da Guanabara

Industria
ISrasileira
Art:ras da classe

Termo n2 555.746. de 5-9-1962
Vitoria Engenharia S. A.
Estado da Guanabara
°ases 50
Artigos da classe

Clases 5
Artigos da classe

1 'u$ TA £1 R AsSit_ tiRA

"BRASA

Ciam' 25
Artigos da classe

Indústria Braf,ileira

Artigos da classe
Termo n° 555.73k de 5-9-1962
Estamparia 'Arra( I Indústria e

Classe 6
• Artigos da classe
Termo n" 555 ;4';'. de 5-9-1962
Rocha S. A.. Indústria, Comércio e
Navegação
';uanabara
Eaado
Clasas 8
Artigos da classe

Termo n 2 555.754, de 5-9-1962
Moller Thoinsen
- Christian
_
ORGANI Z AÇ 02S CHRI ST IAN

Titulo

Indústria Brasileira

Tértno n° 555.730. de 5-9-1962
Boronco RepresentaraeF e Importadores
Limizada
São Paulo

Termo n" 555.753. de 5-9-1962
Cia. de Mineração Serra da Mor*,
Estado da Guanalára
Classe 6
Artigos da classe

Clussc 33

Nome Comercial

Clas .ie 42
Artigos da classe

3335

MOLLER THOMSEN

Estamparia « Arme! »
Indústria e Comércio
Ltda.
Termo n° 555.736, de 5-9-1962
Estamparia "Armei' Indústria e
Coméialo Limitada
Estado da Guanabara

Novembro de 1962

Termo ri" 555 74, de 5-9-162
• Antonio Mesquita Rebelo
Estado da Ci•anabark
Classe 8
Artigos da ilasse
Termo n" 555.7-1x. de 5-9-1962
Cia. de Mineração Serra da Moeda
Estado da k.,..anabara

eaada~da-

g

Termo n° 555.755. de 5-9-1962 .!
Chas. Pfizer e, Co., Inc .
Estados tinido; da Arnerka

ITACONYL
CL: ••• 1
Artigos ed c asse
— - --Térino n" 555.756. de 5-9-1962
Olin Mathieson Cheinical Corporati,
1 ,,taclos 1 . laid,.; da América •

NIACIDETE:
Clasçe '3
• Artigos da *.lasse
-Termo n° 555.75. de 5-9-1962
' Amei-liam Cyanamid Company
Estados Unidos da América

"MYAMBUTOL
Lias,. 3
Artigos d

Termo n2 555.75a. de 5-9-1962 .
Schering Coiporation
Estados Unidos da América

DORMISON

INDUSTRIA BRASILEIRA

CLis-: 3
Prorrogação

Classe 4
Artigos da Jasse

Termo. n' 555 759. de 5-9-1962
American Cyanatuld Cmopany
Estados Unidos da América

Termo n" 555.749. de 5-9-1962
Cia, de Mineração Serra da Moeda
Estado da Guanabara
Classe 5
Artigos da classe
Termo n2 555.750, de 5-9-1962
Cia. de Mineração Serra da Moeda
Estado da Guanabara
C,lases 6
Artigos da classe

Class, '3
Prorrogará()
Termo n° 555.769, de 5-9-1962
Bristol-Myers Company
Estados Unidos da América

Termo 11 9 555.751. de 5-9-1962
Cia. de Mineração Serra da Moeda
Estado da k..atanabar

S isA

dústritt Brasileira
Ciaste 4
Artigos da classe
Termo n° 555.752 de 5-9-1962
Cia. de Mineração Serra dá Moeda
Estado da Guanabara
Classe 5
Artigos da classe

.;

Clases 2
Prorrogação

.

Termo n' 555.761, de 5-94967
Bristol-Myers Company
Estados Unidos da Amérka
Classe 3
Prorrogação

3336 Quarta-feira 20
Têrmo n° 555.762, de 5-9-1962
Labtronics Eletrônica Limitada
São Paulo

otaiiiiO,it c
IND. BRASILEIRA
Artigos ds classe
Termo n° 555.763, de 5-9-1962
Moreira
São Paulo

CRAVIL 'AMA
bRASILEIRA
Clases 41
Artigos da classe
Termo n" 555.764, de 5-9.-1962
Editóra Abril Limitada
São Paulo

'TRANSPORTE
INDUSTRIAL
Classe 32
Artigos da dasse
•Térmo ri' 555.765. de 5-9-1962
Moreira Et•Vieir2
São Patife

CRAVINHENSE
IND. BRASILEIRA
Gases 41
Artigos da rtasse

IARIO.OFICIAL: (Seção Ho
Têrrao 10 555.770. de 5-9-1962
Peckolt 6 Cia. Limitada
Estado da Guanabara

MINEROGEN
Indústria

Brasileira

Classe 3
Artigos.da

Novembro de 1962

Tênno n° 555.778, de 5-9-1962
Epul, Empresa de Pavimentação e
Urbanização Limitada
Estado da Guanabara

Tênno n' 5.'55.771. de 5-9-1962
Peckolt
Cia. Limitada
Estado da Guanabara
Classe 41
Artigos da claase
Tèrrno n° 555.772, de 5-9-1962—
•Laboratório Climax S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

RP

22 — 23 — 23 — 24 — 31 --. 32 — 31 —36-39---50
Artigos ds classe

ela 63411;

Ciasses: 16 — 33
Artigos da classe

•

Clasea 3
Prorrogaà ,3 •
Classe 36
Artigos da Llasse

PRORROGAÇÃO

Tétano ri' 555.780, de 5-9-1962
Organização Cinematográfica Limitada
•
Ceará

AUPLATO
Anti ,:. tóxleo duplo
(Metionina + Fígado)
Indústria Brasileira
. Clases 3

Orquine
I

Prorrogação
Têrmo n° 555.771, de 5-9-1962
Ultraquitnica S. A.. Indústria e
Com( Lio
São Paul

ndústria Braadelret
Artigos dd classe

Termo n" 555.781. de 5-9-1962
Lydia Poetscher
Estado da Guanabara
Classes: 39 — 49
Termo n° 555.782, de 5-9-1962
Ruy Vaccani
Estado da Guanabara

'Classes: L — 40
Titulo

Cassa 21
Artigos da classe
Têm° n 555.71.8. de 5-9-1962
Peckolt ,15 Cia. Limitada .
/Instado da Guanabara

MINERGEN
r—
t indústria

Brasileira

Classe 3
Artigos da classe

_
Térmo ri" 555.76). de 5-9-1962
Cix . Limitada
Peckolt
Estado da Guanabara
Claae 41
•
Artigos da classe

DEPHENOL
,

Industrio Brasileira

Termo n' 555.773. de 5-9-1962
Medicamentos Alopáticos Nacionais
S. A
'São Paulo

Inglaterra

•

Termo ri' 555,779, de 5-9-1962
Calçados Braga Industria e Comércio
Limitada
Estado da Guanabara •

ridê,z;:i

Utilidade Tijuca

MICROLAB

Têrmo n° 555.793, de 5-9-1962
Bridsh-Americun Tobaco Company.

rij a!

Têrrno n' 555.766. de 5-9-1962
Utilidades Tiuca Limitada
Estado da Guanabara

Termo n? 555.767. de 5-9-1962
Microlas Eletrônica Limitada
Estado da Geanabara

Temo§ u° 555. 781 à 555.7921
de 5 de setembro de 1962
São Paulo

Têm° si°. 555.777, de 5-9-1962
Estofadora "Guanabara" Limitada
Estado da Guanabara
Classe 50
.
Artigos da classe

Classe 44
Artigos de dasse

Termo n° 555.794. de 5-9-1962 .
N. V. Philips'Gloeleampenfabrieken •
Holanda

ALTRILUX
Classe 8
Artigos da classe
Têm° J1' 555.795, de 5-9-1962
British-American Tobaco Company.
Limited.
Inglaterra

PHENOFIL
Classe 44
Artigos da classe
Termo n° 555.796, de 5-9-1962
justino Souza Costa
EctatiQ da Guanabara

RIVE

Classes: 41 — 42 — 43
Titulo
Termo n° 555.797, de 5-9-1962 Minesota Mlning And Manufatcturissi
Company
Estados Unidos ela América

FASTBOND
Classe 28
Artigos , b classe

Clases
Artigos -Ja classe

Tèrrno n° 555.798, de 5 - 9 - 1962

Tèrmo n' 555.775, de 5-9-1962
Fortaleza Gás Butano S. A.
Ceará

Parke, Davis 6 Company
Estados Unidos da América

Fortaleza Gás
BUTANO
Classes: 8 — 47
Artigos da classe
•
Termo n" 555.776. de 5-9-1962
Refinaria de Petróle..5 'piranga S. A.
-Rio Grande do Sul

REFINARIA DE !PETRÓLEO
PIRANGA S
Nome Comercial

Colete-Cansa
,.SHORTLEAHF

Classe 36

Ardwas

..lasse

•
555.7fii de 5-9-1962
Alfredo 1\ lonteverde
Estado da Guanabara

Tèrmo

ONSTAN
Clases 3
Artigos da classe
Termo n° 555.799. de 5-9-1962
Profarma Distribuidora de Produtos
Farmaceuticos Limitada
Estado da Guanabara

Superíeira

IncItistria Brasileira

Classes: 11 — 42 — 13
Insígnia

Gases- 3
Artigos da classe

•

Quarta-feira 28

DIÁRIO OFICIAL Seção 111)

Termo u" 555.600, de 5-9-1962
Proforma Distribuidora de Produtos
FarrnaL euticos Limitada
Estodo da Guanabara •

MADELEXIS

Nome Comercial

NDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 19
Artigos da classe

Termo n" 555.801. de 5-9-1962
Empresa Cinematogrã!ica São Luiz
Limitada
Parana

São

Classe 3z
Artigos da classe •
Termo n° 555.603, de 5-9-1962
Liticinios e Cereais S. A. "Lacesa"
Rio Grande do Sul
-r

Alarti LA DE 1: PU11.wha8
DA

Ro.k..ae

~AI 2N-

ceRtAis lIALAC‘145,
rit
41.1,49,,t2?:,.U,, •

RATAIR1 RUA DA CORCIDD&O ti.?

Termo n° 555.804, de 5-9-1962
Chmatex Industrial e Comercial Limitada
Rio Grande do Sul

Climalex Industrial
t Comercial thli4
Comercial

'riamo n° 555.805. de 5-9495e
Dikran Guendelekian
Minas Gerais

.0 O R I
1'04
10/1àstrIa . Pras;lei,tej
Classe 46
Artigos da alasse
Termo a' 555.807, de 5-9-1961
Bar dos Motoristas Limitada
Levado do Rio de janeiro

0%.

ktf,

OCP
7.6è

Classes: 5 — 6 — 7
Artigos da classe

Mecanica Nacional
de Maquinas Ltda.' •

Com LUSTRES «ESTRÊLA
No Lar — Sua Estrêla.
Um Dia Chegará!

Nome Comercial

Clase 8
Fraze

_

Termo a° 555.810, de 5-9-1962
Frigorifico "Serrano" S. A.
Rio Grande do Sul

Classe 6
Artigos da classe

Bras,.

Termo n° 555.812, de 5-9-1962
Dele Capellini
São Paulo

Artigos da classe
Termo n° 555.826, de 5-9-1962
B. Assis Ci Cia. Limitada
São Paulo

Classe 41

Termo n° 555.820, de 5-9-1962
OswaldO Almeida Mello Filho
Estado da Guanabara

VE.ID
Ind.-praz,

Classe• 16
Artigos ia classe

ialasEjr:sileira.)
Indústrc

• Artigos da (lasse

----Têrmo n° 555.819, de 5-9-1962
Casa Mário, Aparelhos letricos-Domésticos Limitada
Estado da Guanabara
• .
Classe 8
Artigos da classe

Classe 36
Artigos da classe

Termo n° 555.814, de 5-9,1962
Ballardin, Tanques, Tubulações e Cons.
havia Limitada
SM Paulo

Classe 25
Artigos da classe
Termo n" 555.825. de 5-9-1962
Alfredo Schulze
Santa Catarina

INDUSTRIA BRASILEIRA
•

.A NOIVA ELEGANTU
Xridr,BrasEtelr-av

Classe 41

( 111DúSTE1A. BRASILEIRA/

AV I VAL

Limitada

Artigos da classe

OPPAC - OURO Mire

,

São Paulo

§O.UZIENS fiELLIAN
Una. IlrAstMel~

Termo n9 555.824, de 5-9-1962
OPPAC, Ouro Preto Peças Artística
e C,onfeeções Limitada
Estado da Guanabara

Termo n9 555.818, de 5-9-1962
Panificadora Avivai Limitada
São Paulo

Termo n. 555.811. de 5-9-1062
A Noiva Elegante, Modas e Confevções

Têrmo n° 555.813. de 5-9-1962
Walciemar Iieluany IS Irmão Lim1ta4
São Paulo

diFerro

Fu

KNACKER

Classe 36
Artigos da classe

Classe
Artigos da classe

Termo n° 555.817, de 5-9-1962
Mecânica Nacional de Máquinas
Limitada
Estado da Guanabara

è

.

ourais °asai%
Classe 8
Artigos da classe

Têrmo n° 555.827. de 5-9-1962 -8.1
Sete-Serviços Técnicos em Automovele

Limitada
Estado da Guanabara

*'

CURSO ALMEIDA MELLO
. .
. .•

- mf „..,..‘,._k .

.

Classe 33
Insígnia

4114

Termo re 555.821, de 5.94962
Oswaido Almeida Melro Pilho

Estado da Guanabara

– il ,
lmeid
Áa,Miut
urso.
, ..

,

41.

O

lasse 33
Titu/O
Termo a, 555.830, de 5- 9 - 1962
Marcenaria Norte Sul Limitada
Estado da' Guanabara

`ti:OrldrealS,Ut
Classe 40

Classe 33
!Multi

Artigos da classe

Estado da Guanabara
. Classe 2
. .
r igus c a ç asse

nstado da Guanabara

.
Termo ag 555.831, de 5-9;1962
Termo n9 555.823, de -.9.1962
"Permac", Propaganda e Representações
Forland S. A., Comércio e Indústria
Machado Limitada

11•1n11,.,..n

42 — 43

1,2

Teria° ri' 555 . tilf , de 5-9-1962
Mecânica Nacional de Máquinas
Limita-ia
Estado da Guanabara

Br.ag,
C./asses: 41

,

-,

Classe 41
Artigos da classe

Classe 41
Artigos da classe

,

•:
•

Termo n° 555.809, de 5-9-1962
Lustres Estrela Limitada

tnt, *

Termo n° 555.622. de 5-9-1962
D .A. M , Indústria e Comércio de
Discos Limitada
Estado da Guanabara

..9-1962

r

Classe 33
Tituka

Nado a Seta

IN ume

marra

•

Termo n" 555.602. de 5-9-1962
- Luciano Fonseca Filbo
Pernambaco

.

1 ermo a ”.t$15, cie

IVIecánica Nacional de Mávainas
Limitada
Estado da Guanabara

.Termo n° 555.808, de 5-9-1962
"Sabre" Sociedade anônima Brasileira
de Rádio-Eletricidade
Estado da Guanabara

Cl. uc 33
Titido

g"MI UriiA

l

Termo n9 555.806, de 5-9-1962
Madelexis S. A., Adininistração Indústria Comércio e Agricultura
São Paulo

Plotatma'Distlibuitiora
.de Produtos Farmaceuticos Ltda.

Novembro de 1962 3337
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Tênue, n° 555.828, de 5-9-1962
I
&atonia Fernando de Ba1h8es Carvalko I
Estado da Guanabara

Novembro de 1962
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Termo a° 555.840, de 6-9-1962
ter1mIca 13zierwa Limitada
Paranã

Termo 2, 555.846, de 6-9-1962
Confece5es Saint-Cyr Limitada
São Paulo

gana

,SAINT-Ci

!Indústria Brasileire,

Classe 32
Artigos da ess-se

Classe 36
Artigos da classe

rjrmo a" 535.1129. de 5-9-1962
Itocla Santos Irmãos Limitada
Estado da Guanabara

Termo a' 555.847, de 6-9-1962
Comércio e Participações Rosar) Ltda.
São Paulo

It O 3 Á

8,

Cl.isse 50
Artigos' da classe
Tano n° 555.848, de 334961
Polenght Indústria Brasileira de Produtos Aliment I cios Bertoll-Ga lbani S.J,.
São Pau),

a Lo

g

u z ar a. Á

ItridálltTlet Erasitetixe

Gases 15
&tios da dane
Iteraio n° 555.132, 47st 5-9-19W
entivenção Ragional das Assei:ah/et-4
de Deus no Estado de Golas
Goiás
Classe 32
Artigos da classe

Glasse 411
Artigos da dana
Name Uanás]

Tétano e 553.349, de 6-9-1962
"Acqualit", Artefatos de Gmeato
Limitada
São Paula

'rirmo a° 555..541, de 6-9-1962
Lrircio de nados
Mame Gemia

'4 C

• Termo a° 555-833. de 6-9-1962
nvene-ão Regional das Assembléias
de Deus no Estado de Goiás
Go2is

Cf Ai& I a 411

'Indeletria areallelng
Classe 16
Artigos da classe

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo n° 555.850, de 6-9.1962
Itsibettun, Engenharia ,e Comércio Ltda.
São Paulo

Classe 50
Artigos da classe
Têrmo n° 555.842, de 6-9-1962
Del-Sor Equipamentos Eletromecle,iccs
Uai -ad a
São Paulo
Classe 32 Artigos da da.sse
Térreo n° 555.134, de 6 -9 - 1962
loão Seva;
(Zr5,4
.

Glasse 41
Artigos da slasee

Termo n° 555-135,4e 6-9-1962
logo Duarte de Souza ,Ss Filho
Goiás
Classe 41
Artigos da classe
reuno ri° ;55.836, de 5-9-1962
indústrias Diedricbs S. A.
Parmaft
Classe 4
Artigos da classe
Termó n 555.37. de 5-9-19C
Copo Tampa
Para=i1
Classe 23
Ardgos da C1v3:11
Termo• :C 555238, de 49-1.9£1
Mucos Deggse
'Paraná
Classes: 41 —42 — — 44
Titrdea
Té-Tao .-a° 555.539, ar 6-9-1962
Br drãè
Gebesa . ,—
Paraná
Classe 50
Aztigess

.:41a4.cs

Tema° a° 555.853, de 6-9-1962
Baena do Trabalho Italo-Brasiletrà S. A.
São Paulo

EL-s0

índ., 13ratrileira
Classe
Artigos da classe

1

BST U kl "--T
1;) Paule-Caditai
Ciasse 33
Artigos da classe
Termo n° 555.851, de 6-9-1962
"Wal-Lene" Indiletriii e c~zio de
Cosmeticos Limitada
ção Patdo

Ciasses: 1 a 3)
"azulo
Termo a° 555.844, de 15-9-1962
Super Mercado - Astro" S. A.
São Paulo .

Classes: 1 à ‘1"Termo aws 555.845, de 6-94962
Confecções SatitsCsm Limitada
São ?sitio.
ic Call°2201CS: 54117.,_mk,

Nrrt.

Nome Coraercial

aftrad

de 544501
The Parker Pen Company
estados Unidos de Amértea

%ato ze2' 555.856,

nodolot
Classe 17
Arti g os da classe
2"érzno a' 553.857, de 644962
Laboriddrio São Luiz Limitada
Estado de Rio de laneir.1

xdod Phan
rilíciústria Br2siieir0
Classe 3
.Artigas da classe
Termo n° $55.858, de 6-9-1962
Nilo Santos Pinto
Estado da Guanabara
•

2andinh42

Termo a' 555.1159, de 5-9-1962
Nilo Santos Pinto
•Estado da Guanabaes
Classe 33
Titulo

MRCÁDO
- ASTRO
'Santo Andxf,
• Paulo
Vartsa

.,p g 9 Pattlo

Clases 50
• Ar tig os da dome
n1210 a' 555.854, de 6-9-1962
Usai.. do Trabalho Itelo-flraginiaa
S. A.
São Paira)
Classe 33
Artigos da dam

Classe cl
Artigos da classe

Termo n° 555.843, de 6-9-1962
Super Mercado "Astro" 5. A.
São Paulo

SUPER ISRCA.DO
ASTRO
.0
,,tta.eitano dg, 34

•

Classe 48
Artigos da classe
Termo a° 555-152, de 6-9-1962
'Banca do Trabalho Italo-Brasiletro
S.A.
São ,Paulo
_

Banco Ó1'aáiái
Raio sileire
•

s. A,

. sista
NomePedia

Têrmo a° 555.860, de 6-9-1962
Importadora Americana S. A. ComerMal e TecniGe
Estado da Guanabara
Importadora Americana S/A.

Comerciai Técnic,
Nome Comercial

Têrmo a" 555.861, de 6-9 1962
Importadora _Americana S. A., Comercial e Técnica
São Nulo -

AXEL
Classe .21 •
classe,

Artigos da

Quarta-feira 28
Vamo n° 555 .862, de 6 - 9 - 1962
Instituto Terapeutico Scil Limitada
listado da Guanabara

Tênnü n" 555 . 871, de ' 6-9-1962
Tetra son Comércio e Indústria de
Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Estado da Guanabara

bbilião.01
vlburnn

lei ras 0111

Classe 3
Artigos da classe

g

Termo IV 555.863,-71:6-9-i6'
Laboratório Neurosedol tirattacin
Estado da Guanabara

1 - BROtillÉiii

Trano n° 555 , 883, de 6-9-1962
Tex til Assad Abdalla S. A.
São Paulo

Termo u° 535 .877, de 6 - 9 - 1962
Empresa de Publicidade Folha de
Norte, Limitada
Pará

TE

PRORROGAÇÃO

SAUILMRA

Lab.NEUROSEDOI
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Classe 8
Artigos da classe
Termo n° 555.872, de 6-9-1962
F. à. Carrapatos° ê Cia. Limitada
Pará

Sapataria Carrapatos°

olita de eãorte,

ANI.NSTRiA BRASILEIRA

Clases Ye

Jasse 2)
Artigos da classe

Prorrogação

m o n° 555 .878, de 6-9-1962
Ronson Corporation
Estados Unidos da América

Tèrmo n° 555.884, de 6-9-1962
Francisco Ignacio Vldocclo

São Paulo

' Uga-M75'

vJt

Ltda.

INDUSTRIA BRA3ILEIRA...1
11,

Classe 3
Artigos da classe
Tél.:no o° 555.864. de 6-9-1962
Asberit S. A.
Estado da Guanabara

GÁX
Classe 31
Artigos da classe

35

36
48 — 49
Titulo

Termo n" 555 .865, de 6 -9,1962
•; tuto Terapeutico Scil Limitada
Estado da Guanabara

Classe 11
Artigos da classe

sINERIE

Termo n° 555.874. de 6-9-1962
Basili KiritschenkO
Estado do Rio de Janeiro

Classe 3
Artigos da classe

-lasse ib
Prol . , nação

à''.ermo n° 555.873, de 6-9-1962
Basill Kiritschenko
Estado do Rio de Janeiro

*Matos de Meraiã
DELMES,

CEBO

INDÜSTRIA BRASILEIRA

classes: 11 — 21 — — 27 .-- 30 —

Térrno n° 555 885, de 6-9-1962
Clube Praiano de Guarujá
São Paulo

Classe 8
Artigos da classe

—

Termo 115 555.879, de 6-9-1962
Integral Arroz S. A.. Indústria c
Comércio do Arroz
Rio Grande de Sul

eLvuu

-

PRAIANO OR OVAR LUA

lituio

Termo n9 555.886 de 6-9-1962 1,
Keralux S. A . , Indústria e Cornerció
de Equipamentos
São Paulo

Ti rmo n9 555 . 866, de 6 -9 - 1962
lienkel ei Cie. G . m4b
Alemanha
Classe 11

Artigos da classe

tolo n9 555.875, de 6-9-1962
Ciases

gI ata Rose Laticínios Limitada
Estado da Guanabara

Prorrogação

ivéÀ

Têrmo n' 555 .867, de 6 - 9 - 1962

I lenkel

je. G.m4.k Tj
Alemanha
Classe 46

Frorroo,ição

Termo n° 555.868 de 6 -9.1962
"^nkel 6 Cie. G.m4b.H.
Alemanha
Classe 41
Prorrogal,à
Termo n° 555.869. de
Soe!ete Anon yme — Ciba Aktiengesellscha ft .

Widditria
class I 41
Artigos da classe

.
a.76. de 6-9--I432-"
ihrmo 1:)5.
Calesittio
Al agoas

PRORROGAM

E XOPAN

Classe 41
Artigos da classe
Termo a° 555.880, de 6-9-1962
R.B.M. — Produção Limitada
Rio Grande cio Sul

R B M - Produções
Nome Comercial

T4rmo n° 555 .881, de 6-9-1962
Vitax S. A.
Suiça

Classe 3
Artigos da atiss.

'rèrrao n9 555.882. de 6-9-1962
Prigori 4ico Borda 5. A.
São Paulo

‘
.4,ZCieRt#

Térmo n° 555 . 887, de 6 - 9 - 19y

Clube Praiano de Gua rui&
São Paulo

Classe 33
Insígnia
Termo n° 555.888, de 6-9-1962
Keralux S. A., Indústria e Comércio
de Equipamentos
São Paulo
Classe 16
Artigos da classe
Termo n° 555.889, de 6-9-1962
José Luiz Pinto e Adriano Luiz Pinto
São Paulo

Termo a° 555 .870, de 6 - 9- 1962
:dm So, ;été Anonyme — CIba Aktien.
gesellscha ft .

Sulca
Classe 3
Artigos da ciam,.

I f,

Artigos da classe

I3UCALSONE

nNy:- .2r

Classe 3
Artigos da classe

L UDIOMIL

Ltda:

INDUSTRIA BRASILEIR"

a t,,

Si tia- o rõr PALFIINRC
nio conhaque .

M.or.
u r.
•
• IN enk

aw NA -SR ROR
MI MIMO

Classe 41
Prorrogação

Classe 41
Artigos is classe

Clases 44,
Frase

DIÁRIO OFICIAL 'Noção III)
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nnno ao 555.292, de 6-9-1962

Termo 9 555.890, de 6-9-1962
Anuar Hindi
São Paulo
11

IarAlatrIa Teima Aipis* S. At

Estado da Guanabara

EDIFICIO
KILUS

'PRORROGAÇÃO,

Titulo
...nn••••n

nQ 555.891. de 6-9-1962
Máquinas IndusIVIarvicpress S. A
triais
São tinulo
1.'.4RVICPRESS

KildkiTRUN
.INDÚSTRIA BRASILEIRA

•

Classe 36
Artigos da classe

Tèrmo n' 555.899. de 6-9.1962
Laboratório Leite de Bismuto Composto
Limitada
Estado da Guanabara

L. 4:t5lf e
ArttOOs d,t classe

Trrao n" 555.891. • de 6-9-1962
Pnelipe Azer Mal('
São
• EDirICIO JARDIM 1
-

"1/4.

PRORROGAÇAO

PORTO-PINO

RETARDAM

‘...1:isse

'''OUSTRIA DRASILEIfiA
PA. 14111 te tutoro endros., WrIA.
KIN KC JAAT.LAD

Termo a" 555.')3 de 6-9-19t-i2
Eletro 1`-/L>ta1úrgica Redan Limitada.
ção Paulo

•

Classe 3
Prorrogação

—
Termo ri' 555.900. de 5 9 1952
Eberhard Faber Inc
Estados Unidos da Aru'rica •

P,IERALD'
Clases 17
Prorrogação
Têrmo •n" 555,901. de 6-9 1962
Eberhard flaber Inc.
Estados Unidas da Ai-ierica

INDUSTRIA BRASILEIRA..

Classe 44
Artigos ia classe
rei-rno .n° 555. 594. de 6-9-1962
Erven Lucas Bois Limitada
Sào Paulo

Classe 17'
PrOfroqação

RED SEAL

Ind. Brasileira
Classe 43
Artigos id classe

n

Trrtio` n° 555.895 de 6-9 t 952
Erven Lucas Bola Limitada
São Paulo .
Classe 42
Artigos da classe
Tênno n° 555.896 de 6-9.1952
Palinha S. A., Indústria e Comércio
de Bekidas em Geral
Siu o>,_do

_ .
Tèrmo n° 555.932. de 6-9 1962
Irwin, Neisler
Co.
Estadtis Unidos da Amér,ca

SYNA - BONE)
Classe 3
_ Artigos da classe Térino n° 555.90.5. de 6-9-195?
The Universal l'obscco Co-ni..any
.Limited
-.
Inglaterra

Novembro de 1932

nolo n• 555.905, de 6-9-1961
p- :Walter Pereira da Silva
Babado da GuanaSara

'WADISCf.

_PRORROOAÇÃO

•
Classe 8
Artigos da classe

Térmo n° 555.906. de 6-9-1962
joalheria Casa Hanau 5. A.
São Paulo

-1.
11

Urino a" 555.937. de 6-9-1962
Synteko S. A., Comércio Importação
Exportação
Rio Grande do Sul

Classe 28
Artigos da clate

Termo n° 555.908. de 6 9-1962
Nochint Bergier
São Paulo
Classe 36
A-figos da :lasse-

Class,. 22
Artigos -11 classe

Termo n' 555 9 ! O. de 6 -9 -1?62
So.:iété RN.Kliac-eta •
•
França
Classe 23
Artigos da classe
Termo n' 555.911. de 6-9-1962
Société 19'incliaceta
França
Classe 24
Artigos da classe

Termo

Quarteto
Cantõres de São
Classes: 32 — 33
Artigos da classe
'

FORMACON - Fornecédora

Termo ti" 555.91S, de 6-9 1962
Serviços Aereos Cruzeiro do Sul S.A.
Estado da Guanabara

ERTE

"Termo ri" 555.9 1 1' de 64-1962
Société Rlvdiaceta
Franca
Classe 37
Artigos da classe

Têrmo a' 555.904 de 6-9-1952
Formacon, Fornecedora de Material
.Contabi1 tamitadz.

Classe 33». Ins,gma

Termo n" 555.)09 de 6-9-1962
Societe Rhodiaccta
,
França

Fr Inca

Termo n° 555•897. de 6-9-1952
jklio Silva, Elias de Souta, Elias da
Silva Theofilo e Alcires de Oliveira
Estado da Guanabar?

,...L.ffiaRROGÂÇÃO»..• .‘;

%ID. BRASILEIRA

Têm() ri' 555.912 de 6-9-196'
Suzlété Rhodiaceta

Clas,.. 44
Artig os da classe

•

Termo ri`! 555.917. de 6-9-1962
Serviços Aereos Cruzeiro do Sul S.A.
Estado da Guanabara

RESICOL

Claue 36
Artigos da classe

Clasiie 42
Artigos da clagze

Orientador
'da Justiça do
Trabalho
Classe 32
Estado da Guanabars •

* CASA NANAI,'
kr,
1015. _
Classes: 8 — 13 — 13
Titulo

nrmo a' 555.916, de 6-9-1962
Arnaldo da Veiga Cabral de Souza
Estado da Guanabara

555.914 de 6-9-1962
Seciété Raodiaceta
FraiAa

TERCR
Classe '4
Arti gos ia classe

de Material Contabil Ltda.

nrmo 'n' 555.'915 de 6 9 1952
Srciéré Randiaceta
Fcança

Srita Catarina

A I..jos 1.. classe

Termo n° 555.97 de 6-9-1962
Mineração Nossa Senhora do Carmp
Limitada
Santa CATArina

Mmeraçãb
Nossa Senhora,
do Carmo Ltda.
Nome Comercial
Termo n° 555.920. de 6-9-1962
Comercial Deba Lim fada O Rei. doi
Cromados
Santa Cit'drina

Comercial Deba Ltda.'
O Rei . dos Cromados
Nome Comercial
Termo n" . 555.921 de 5-9 1962
Charqueada Santa ()cilia Limitada
• Santa Cat.t .na

Charqueada
Santa alia Ltda.
Nume C....mien:tal

Chx.R10 OFICIAL (Seção III)
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Termo n° 555.9i0 de 6-9-1962
Teano n° 555.922. de 6-9-1962
s
Sociedade Balnearia Pmheira Limitada Scandalli do Brasil Indústria e Comércio de instrumentos Musicais S.A.
Santa '...atarina
Estado da Cu mabara

Sociedade Balnearia
Pinheira Ltda.

Termo n° 555 ,916, ,te 6 91962
Constri,tora Ker Lanitada
Estado da :luanabura

MSS BRASIL

Termo n° 555.921. de • 6-9-1962
Transiufla Lunitada
Santa Gararina

Nume Comercial

N 5m, Conter( tal

Termo n° 555.93 de 6.9-1962
Carlos Arcue Th1:Á.
Estado da Cile...nabara

Nome Comercial

,

Classes 32
Artigos da classe

Termo n° 555 932. de 6-9-1962
Resin, Representações, Serviços Industriais, Limitada
Estado do Riu ar asneiro

Termo 11" 555. g 25 de 6-9 1962
Gustav Raab
Lim-tada
Pernarabuco

çai
Classcs: 11 - 12
Art:gus ia classe
Termo n t 555.939 de 6-9-1962
Nelcina Maria da Conceição
Pernanibm.o

RISODENT
INDUSTR IA BRAS ILEIRA

Termo n" 555.933 de 6-9-1962
L.aboratorios KL to Weinaco Limitada São Paulo

Fabrica de Velas
São éarios Ltda.

•nrul o
55.5. g2's de fa-9-1962
Irmãos Saltou Limitada
Rio tanto& co Sul

CAPJAL
Classe '1
Artigos :te classe

ARARAS
(-1,1.4 ,
Art,gos

41

classe

BPASLE IRA

%a

,aia,nabara

CASA h:AR O — APARELHOS
ELETRO.=DO!..F_ST I COS .LTDA,
Nume Comercial
Termo n't 555.94: de 6-9-1962
;use 1...ancisc...) :Sobrinho
Pernambuco

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Artigos da classe

4

Termo n° 555 913 ue 6-9-1962
Ademar Ferreira Lima
PernainouLo

Classe 16
Titulo

C 1 LENI; iu

Tenho ri' 555.936. de 6-9.1962
C;reco Huspdala. S. A.
Belo lio, izonte

INDUSTRIA BRASLEIRA

GRECO HOSHTALAR S.A

Classe 6
Artigos da classe

•

-

Termo ri" 555. 93e, de e-9-1962
., Manoel s :VIelo
Penainno . o .

Termo ri" 555 979. de 6-9-1962
Comp Inhia Astro Lorni- rcia, Araras
Estado da "Tinpnabata

Termo n" 555 913 de 6-9-1962
lnstitutição Legiosárias de Maria
Estado da .i niabaia

SANI A MUN ICA

MODAS SAJOREI.

•

lin 10 FEL1C
INDUSTR I A BRASILEIRA

I •

Clase. 42
Artigos ia classe

'nditatrta Brasileira

ri I Di<cLL REAL,

Térmo n" 555.9-i
de 6-9-1962
Casa urarlo, ,,i.e
ir . ‘Eletru-Dotnesti:
cus lam.trcia

Termo n° 555.935, áe ó-9-i952
Modas Salorei Lamitada
Estado da J: tanabara

Classr 41

\Adi cope
Classe
A rt.gt3S la classe

classe

Termo n° 555.934 de 6-9-1962
Laboratórios Ketu W -inaco Gongada
São Paulo

Artigos da classe

Termo ir 555.917. de 6-9-1962
Olde ma r à,.bnitts
Esutdo Ja

Clasi.e 47

Cla s -'e 7
Artigos ia classe

Nome C.owercial

sses 13
Insign

Termo n° 555. 9 40 de 6-9-1962
lsnard Bezerra de Carvalho
PC rna,11.-/u,.

INDÚSTR I ^

TABU

Nume :outro:Mi
Têrmo n° 555,927 de 6.9-1962
Areólago "Ordem e Progresso.'
Estado da ...ruanabala
Clasw
['nulo

.aligos do classe

lnsignia

—
Termo n° 555.926. de 6-9-1962
Fábrica de Velas Sât Carlos Limitada
iSahia

KER

!O

Classe 33

Classe 3
Artigos da classe

CONSUR Construções
e Urbanismo Ltda.

Nome Comercial

Rocha & Ciravana Ltda.

Termo n• 555 945. de 6-9-1962
'Consur Consint,ties e Urbanismo
Littiliada
Estado da Guanabara
a

Mus:zais S. A.

Termo n° 555.923 di-6-9-1962
Rocha Gravaria Limita1a
Santa Catarina

-

Termo n° 555.937, de 6.9-1962
Julio Magalhães de Barros
Pernambuco

Scandallr do Brasil. Indústria
e Comércio de Instrumentos

Nome Comercial

2 44444&2 telda,

Novembro de 1962 3341

Termo n 9 555.911, de 6.9-1962
"Consur Construm, e Urbanismc
'amuada
Estado da ...a ,anabara

CONSUR

Vozes clo Coração'
Classe 32
Artigos da classe
Termo n" 555.949 de 6-9-1962
Maria de Nazare ç erra Carvalho
Nlaranaão

M. N. S.

C.

Classe 41
Art.gos da classe
Termo n° 555.15( de 6-9-1962
lo.sé Fel t,sndes
Estado ,ia ....aanabai

Restou:ante Conchas
:lasses: 41 — 12 — 43
Titutc
Termo ri' 555.951 de 6-9 - 1962
Lanches El-Cie, Limitada
Estado da tr ., inaha,n

Lancheb
Classes: II —
— 43
Artigos da classe
Termo n° 555 9 .2 . de 6.9 1962
Lanches El-Cio Limitada
Estado da Gliarnba-.s

INDUSTMA PPASILEIRA

Lanches E1-Cid Ltda

Cl asse 16
Artigos da classe

Nome Comercial

3342 Quarta-feira 28
Urino a' 555.953. de 6-9-1962
Ceramica Ries Limitado
Estado da Guanabara

Cerâmica R;ex

DIARIO OFIOIAL (Svgo III)
Tecem e 9 555.960, de 6-9-1962
Representaçbes e Comércio Regias

f,imitada
Paraná

REGIUS1/4
Indústria Brasileifa

Classe 1
Artigos da classe

Classe 41
Artigos da classe

..."= n•n•••n•nnn•••Ia

Térrno n 555.95-1. de 6-9-1962
Ceranxica Res Limitada
Estado da .—inabara

Cerâmica Riex

Ltda.

Nome Loinercial

Termo n° 555.961. de 6-9-1962
Viação Ivaipora Limitada
Paraná

Indústria Brasileira
Classe 46
Artigos da class‘
Termo n* 555,956. de 6-9-1962
formatec, Fornecedora de Materiais de
.
Construção
Estado da Guanabara

Fornoteg
Classe 1
Artigos da classe

'armo
555.969, de 10-9-19*
*or-Coc Textil Litnitado
São Paulo
Classe 34
Artigos da cYasse

Urino
553.979, de 10-9-1964
Fibras àinteleas "Yasmina" S. A.
Indústria e Comérc-io
São Paulo

Tènno a g 555.970, de 10-9-N2
Nor-Coe Textil Limitada
São Paulo
Classe 37
Artigos da classe

6-8 o s
S
Indautri a Brasileiro;
Classe 36
Artigos da classs

termo n° 555.971, de 10-9-162
Gérard Fritsch

Termo n° 555.980, de 10-9-1962
"Ultralar", Aparelhos e Serviços
Limitada
São Paul.

S50 RA:110

iaçj ivaipora

T

Tétano n' 555.955 de 6-9-1962
lusa, Industrial de Sabões S. A.
Estado da Guanabara

S

Novembro de 1962

Clases 33
Titu lo
Termo n 9 555.962, de 6-9-1962
Farmácia Morretes Limitada
Paraná

Farmácia marretes
Classe 3
Titulo
Támo n' 555.963 de 6-9-1962
Comercial Oeste S. A.
Paraná

Comerciai Oeste
Classes: 21 — 33 — 47
Tituio
Termo n" 555.964. de 6-9-1962
Tele-Paraná Limitada

arLIOAMATIO
.¡ Indist ria Brasi 1 ei rft

CENTRO NACIONAL Da
COMERCIO "ÇENACO"
Santo Andre-Est.de
São Paulo.

Classe
Artigos da classe
Térmo n 9 555.972, de 10-9-1962
Gérard Fritsch
São Pavio

Classes: 6 — 8 — 9 — II — 14 — IS
— 18 -- 23 — 26 -- 27 28 33 --34 --- 36 -- 37 — 39 — 40 — 47 — 49
• Titulo

rzLTROBR 18
Inditstria Brasileira
Casse 8
Artigos da classe

Têrmo n° 555.981. de 10-9-1962
"Ultralar", Aparelhos e Serviços
Limitada
São Pal,lo

Termo n' 555.973, de 10-9-1962
Sangamo Weston Limited
England

GE.N4'i30 NACIONAL DE
CO1VMCIO "CENACO"

Sio Caetano do Sul..r:
Est.de Sao Paulo.

SAN WEST

Classes: 6 — 8 — 9 — 11 — 14 — 14
— 18 — 23 — 26 — 27 — 28 — 33 —
34 — 36 —37-39— 10 — —
Tí tu lo
•
Termo n° 555.982, de 10-9-1962
"Ultralar", Aparelhos e Serviços
Limitada
São Paulo

Cla..ast 8
Artigos . da classe
Termo n° 555.974, de 10-9-1962.
Gérard Fritsch
São Pauu,

I, e
ele-Para na

.; I Cl'A 1( E C
`Indietria Brasileia."

cOudetakot

Classes: 8 — 33
Param'

Clas4 11
Artigos da classe

Indústria BrasiIeira

Tèrálo n° 555.965. de 6-9-1962
Empreendimentos Técnicos de Estradas
"Etel" Limitada
Paraná

Termo n° 555.975, de 10-9-1962
Seecil. Indústria e Comércio Limitada
São Paulo

Vamo n 9 555.957, de 6-9-1962
Manuel Francisco
&tad () da Goanabare

Clases 41
Artigos da classe
Térmo n9 555.958. de 6-9-1962

Goviirno do Sstado de São Paulo
São Paulo

ETEL

fá E E C I •
LIndUEtrla Brasil eira!

Classe 50
Artigos da classe

,lasse 8
Artigos da classe

Tnármo n° 555.966 de 6-9-1962
Manoel S. Melo
Paraná
Classe 42
Artigos da classe
ermo no 555.967, de 10-9-1962
ogan Turismo Propaganda e
Representações Limitada
Estado da Guanabara

C:° C53 fel1/4

'Termo ag 555.959, de 6-9-1962
33.mpreza

r

Orizicola Santo Antonio
' Limitada
Paraná

"~".44?i!ii"5. -L"...--„,--

atite n ino',
7

Marca
TtIrmo n° 555.968, de 10-9-1962
Nor-Coc Tetstil Limitada
São Paulo

JEO

R

COC ,

jndttgrizOBrasileircx,

. WIWgiáris Brasileird

Classe 41'
Artigos da ciam'. .

Clases 24
Artigos da ciam

Classes: 6 — — 9 — 11 — 14-15
— 18 — 23 — 26 — 27 28 — 33
34 — 36 — 37 — 39 — 40 — 47 — 49

'nue.

Termo o° 555.983, de 10-9-1962
Rádios' Belmonte Limitada
SãO Paulo

Termo n° 555.976, de 10-9-1962
Nor-Coc Teci' Limitada
i0E.s-C90

PRORROGAÇ AO •
BELMONT

TEXTIL urrà,

Nome Comercu..

Indústria• Brasileira.

'rirmo o . 555.977, de 10-9-1962
Oliveira & Cia. S. A.
Uruqua,..

Classe . 21
:Artigos da classe'

C

Classe 42
Artigos da clasot

CENTRO NACIONAL D.E
COMERCIO "CENACO"
Siio Bernardo do Campo-',
R st.de São Paulo.

A R-61 I 1Y4.'

Termo n° 555.984 de 10-§-1962
"Ultralar", Aparelhos e Serviços
Limitada

Classe Ib
•Artigos d classt :
Têrmo 119 555.978, de 10-9-1962
Fibras Sinteticas "Yasmina' ! S. A.
Indústria e Comércio
São Paulo

•
CLItrAD WAC/ONAL E LNTERNA "n1
CIDRA]. DE COKIRCIC "CIRCO'
R1c di Jzsoeirc,-Est .aa
Ouári &bar&

.1!.n8.TABONE

5.Indús t ri 13r3si ei ra
Classe 36
Artigos da dar

Classes: 6 —8 — 9 — 11 — 14 — 15

-41 - 18 — 23 — 26 — 27 — 28 —473349—
1 34 — 36 — 37 — 39 — 40 —

1

Titulo

6/1En-ta-feira 28.

Ul

CWIG1AL

•(Seção

Novembro de 1961 3343

Téseno ti, 555.935, de 40,9-1962
"Illtralar",: •Aparelhas e Serviços
LiMitada
,
São Paula

Termo a' 555.990, de 10-9-1962
"Intralar", Aparelhos e Servicos
Limitadz,
São Paulo

Termo a* 553.997, de 10-9-1962
Metalúrgica Mariano Ovarado Indústria
e Comércio
São Paulo

CENTRO NACIONAL E
INTERNACIONAL DE

O NACIONAL ur
C/0 "CENACO'
earitlba- Est.do

indústria Brasileira

cordenclancaarzco'l

Santos-Est.de São
.9aulc

Termo n° 556.005,, de 10-9-1962
"Ultralar", Aparelhos e Serviços
Limitada
São P

mARIANC CONRAIO

Classe 6
Paisana.
Artigos da classe
—
15
Claisses: 6 — 8 — 9 —
Termo n° 555.998. de 10-9-1962
a.assses: 6 — 8 — 9 — 11 — 14 — 15 —18-23-26-27-28-3339. — 40 — 47 49 Móveis de Aço Masc-arenhas Llatitader
— 18 — 23
26
27 -- 28 — 33 — 34-36-37--Titulo
São Pauto •
34 — 36 — 37 — 39 — 40 — 47 49
Titulo
Termo n° 555.991, de 10-9-1662 .
"Ultralarr, Aparelhos e Serviços
Termo n° 555 .986, de 10-9-/962'
MASCAR : S
Limitada
"Ultralar", Aparelhos e Serviços
São Pc.ulo
Inelstria Erasileire
Limitada
São 12:nlo
CENTRO NACIONAL DE
Classe 8
COMÉRCIO ecwAct,"
Artigos da classe
CENTRO NACIONAL E
• Rio de Janeiro-Est.
. INTERNACIO NAL DE
- Termo n° 555.999. de 10-9-1962
da Guanabara.
.,
COMÉRCIO"CENINCO"
Móveis
de Aço Mascarenhas Limitada
Classes: ti — o -- 9— 11 — 14 — 15
.Santo Andra -Est. .
São Paulo
-- 18 — 23 — 26 — 27 — 28 — 33 —
de São Paulo.
Classe 17
34 — 36 — 37 — 39 — 40 — 47 49
Artigos da classe
Classes. o — o — 9 — II — 14— 15
Titulo
—18-23-26-27-28-33
Termo n° 556.000, de 10-9-1962
Termo. a' 555.992, de 10-9-1962
34 36 — 37 — 39 — 40 — 47 49
Móveis
de Aço Mascarenhas Limitada
e
Aparelhos
Serviços
"UltraIar",
Titulo
São Paulo
Limitad )
São Patilt
Classe 40
Termo isu 555.987, de 10191962
Artigos da classe
'111tralar'', Aparelhos e Serviços
••n••nnn••
RO NACIONAL DE
Limitada
Termo a' 556.001, de 10-9-1962
sio Paulo
CIO
"CENACO
CO
"Des risa- Recuperadora Testil Limitada
3antos-Est.d e Sao
São Nulo.
Paulo
C
I O NACIONAL DE
Classes: 6— S — 9 — 11 — 14— 15
CIO "CENACO'
CO
— 18 — 23 — 2b — 27 — 25 33 —
D SSFIS A
Cempinas-Est.de
34 — 36 — 37 — 39 — 40 — 47 49
J.n dUstria Braiji1.
São Paulo.
Titulo
Classes: 6 — o — 9 — 11 — 14 - 15
Classe 7.4
Termo n° 555 . 993. de 10-9-1962
23 — 26 — 27 — 28 — 33 —
18
Artigos da Jasse
"Ultralar", Aparelhos e Serviços
34 — 36 --- 37 — 39 — 40 — 47 49
Liznitaaa
Termo n° 556.002. de 10=9-1962
Título
São
"Automatic" Sprinklers-Marley ComérTêrmo n° 555.988, de 10-9,1962
cio e Indústria Limitada
CENrsu NACIONAL DE
"Ultralar", Aparelhos e Serviços
São Paulo,
COMÉFICIO"CENACO"
Limitada
São Paulo
São Paulo — Capital:
"AUTOMATIC" SPRINK

CENZRO NACIONAL E
CIONAL DE
INT
COM1CIO aCENINCO'
Delo Eorizente-Est.
Minas Gerais
MIL

Classes:

—18-23-26-27-28-3334-36-37— 39 — 40 — 47 49
Titulo
"
Termo n° 555.989, de 10-9-1962
"Ultralar", Aparelhos e Serviços
Limitada
São Pr.,ulo
CENTRO NACIONAL
COMERCIO "CMACO
Be2o Norizpate-Est.
de Mina, CPrAlr.
Classes: 6 -- a — 9. — ti -

14 - 15
— 18
23 — 26 — 27 — 28 — 33 —
34 — 3G
37 - 39 — 40 — 47 49
' Titulo
Termo s' 555,99G, de 10-9.1962
Pàhriea d'e Cgarros Cartaço 5. A.
413

13 /ZIG II E
indú•ni-dleirt,
An. MI., Z1 '

ChSãe

Limitada
São

CENTRO IN:ACIONA/...0
COW..BC 10 "NACO"

Porto Alegre- Est .do
Rio Grande do Sul
11 - 14 - 15
—1823 — 26 27 — 2-33
34 — 36 — 37 — 39 — 40 — 47 49
Titulo

Classes: 6 - 8 - 9 -

Termo n° 555.995, de 10-9-1962
"Ultralar", Aparelhos e Serviços
Lirniwada

_

•

CENTRO NACIONAL E
CCM/NACIONAL DE.
COMÉRCIO "CENINOW,
›Iritlba-Est.do
Params

, .
Classes: 6 — 8 —. 9 - 1 — 14 - 15
-- 18
23 — 26
27 — 28 — 33 —
34 — 36 — 37 -.- 39 -- 40-47 49'

Titulo

Termo n" 556.008, de 10-9-1962
Plaza Discos Limitada
Estado da Guanabara

onQuESTRA. SERENATA
TROPICAL
Llases 8
Artigos da classe

Termo a" 556.003. de 10-9.4962
Qa. Quicnica Industrial "CIL'
Sí7ik Paulo

Termo u' 556.009, de 10-9-1962
Plaza DISCOS Limitada
São Paulo
Classe 32
Artigos da classe

Brasileirttl

Termo a' 556.004. de 10-9-1962

Termo n° 556.010, de 10-9-1962
Fibras Sinteticas "Tasmina' S. ,A..
Indústria e Comércio
São Paulo

"Ultralar". Aparelhos e Serviços

Limitada

Brzeitelly

Sio ?aula.

uasse
Artigos da classe

CENTRO NACIONAL

CEINiutv nac/ONAL

COMÉRCIO "CENACO"
Brasilia-Distrito
Pederal

CENTRO NACIONAL e
INTERNACIONAL DE
comNcio "CENINCO"
Brasilia-Distritn
Federo3

Termo. a" 556,007 de 10-9-1962
'LlItrilar". Aparelhos e Serviços
Limitada .
Si,., Nulo

Classe 8
Artigos da classe

Classe 1
Artigos da classe

it — 11 - lá,

27 --

C...lasses: 6 --9-11-14
15
— 18 — 23 — 26 -— 28 — 33
34 — 36 — 37 — 30 —
— 47 49
Titulo

. •

In 3ustria

—

Termo a' 556 .X6, de 10-5-1962
"Liltralar",- Aparelhos e Serviços
•
Limitada

nn•••••n.

MARLEY

•—

25 — 33 —
34 — 36— 37 — 39 — 40 -- 47 49-'
Titulo

•

CENTRO NACIONAL E
Cluses: 6— — 9 — 11 —14-15
INTERNACIONAL DE
18 — 23 — 26 — 27 — 28 — 33 —
'COMIRCIONCENINCO"
34 — 36 — 37 — 39 — 40 — 47 49
Campinas-Est.de
. Titulo
ao Paulo.
Termo a" 555.994, de 10-9-1962
Classes: 6 - 3 -9-11 - 14- 15
"Ultralar", Aparelhos e Serviços

-•

—18---. 23 — 26

INTERNACIONAL DE
COMÉRCIO"CENINCO*
Porto A/egre- Sst.do
Rio Grande do Sul .

6 — 8 — 9 — 11 — 14 — 15
1 -- 1-1
5
— 18 — 23 — 26 — 27 — 28 — 33 —
— 18-23
26
27 — 28 - 33
39 — 40 - 17 49 i 34 - 36. - 37 - 3C - 40- 47 49
- 37
31 .
Titulo
Titulo

Termo n° 556.012, de 10-9-1962
Zacharias Balar
Sio Paulo3E

ligatae 13rtiellet0
•

Clawse 36
Wil4748 (ta classe

Termo n° 556.011, de 19-94962
Zacharias Bei&
São Paulo

Novembro de 1962
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Termo n '556.019. de 10-9-1962
W. R. Grace & Co.
Estados Unidos da América

Urutun 556.026, de 10-94962
Peon rishing Tackle Mfg. Co.
Estados Unidos da América

FLEXA•10 AUNT%
c.a, e -1:4

C1,,sse 1
Artigos da chsse

Termo n" 556.020, de 10-9-1962
Pena Fishing Tackle Mfg. Co.
ria Amfii-i:a
Estados

Artigos da classe
Ternio'n° 556.027, de 10-9-1962
Pena Fishing Tackle Mfg. Co.
.1Imdus da A in.ca

Termo n9 556.030, de 10-9-1962
Condomínio do Edifício Mirindtbs
Estado dei Guanabara

PRORROGAÇÃO

EDIFICIO
iiMENDI3i4
Prorrogação
•••n••••••nn•

Termo n9 556.032, de 10-9-1962
Peehiney Compagnie de Produits CM. migues et Electrametallurgiques
Françi;

LONGEMACF1
Classe 36
Artigos da classe

Artigos da classe

Temo a' 556.013, de 10-9-1962
Irmãos Bombicino
São Paulo

Termo ri , 556.021, de 10-9-1962
Pena Fishing Tackle Mfg. Co.
Estados Unidos da América.

Classe 49

MAIONIL - O ELEGANTE
' CALÇADO DO BRASII
Classe_ 36

Artigos da classe
Termo n'' 556.014. de 10-9-1962
De Millus . Comércio e• Indústria de
Estado da Guanabara
Roupas S. A.

dr retit
Indústria Brasileira
Artigos da classe
termo n' 556.015. 'de 10-9-1962
De Mulos Comércio e Indústria de
Roupas S. A.
Est-ido da Guanabara

Adorable
Indústria Brasileira
Classe 36
Artigos da classe
Termo ri, 556.016, de 10-9-1962
Paulo Gomes Comércio e Indústria
Limitada
Pernambuco
-•

Ji.aporato- rio Rioma

SENATOR
Cla:se

-Artigos da classe
ç;
1(-9-1962
Termo n"
Pena Fishing Tack't. Mfg. Co.
Air-5rica
Esta dos tInid s da

SPIWISHER
Classe 49

Artigos da classe
Termo n" 556.023, de 10-9-1962
Penn Fishing Tackle NIfg. Co.
Estados t1'.1''América

PENH
PEER

T&rmo ri, 556.017, de 10-94962
Cavalla Limited
Inglaterra
Classe 41
•
Artigos da classe
.
irêrmo n" 556.018, de 10-9-1962
Cavalla Limitecl
Inglaterra
•Lit.A

Nsom

Classe 4-1
Artigos dá classe

Termo n" 556.028, de 10-9-1962
Penn Fishing Tackle Mfg. Co.
ta AmMea

PFL AR

CIWP2DÇ
ClaS,C 5
Prorrog açtto
•nn••••n•n10.1

Têrtno-n° 556.036. de 10-9-1962
13ret..etrs Alirnentaires S. A., Bralsa
Suíça

Artigos da classe
Termo a" 556.029, de 10-9-1962
Penn Fishing Tackle Mfg. , Co.
América
Estai-L ‘s I I L,
•
n''J

S N

MON0Fil
Classe 41

Artigos 'da classe
Termo no 556.031, de 10-9-1962
Pechiney Compagnie de Produits ChiDuques et Electrometallurgiques
França

Artigos da classe
Termo a' 556.037, de 10-9-1982
Brevetes Alituentaires 3. A., 13ralsis
Sulça

ALDIASIldrubi
• Classe 5
Prorrogação
Termo a 556.033, de 10-9-1962
Pechiney Cornpagnie de Produits Chimicives et Electrometallurgiques
França

Artigos da ±lasse

Termo n" 556.024, de 10-9-1962
Peno Fishing Tackle Mfg, Co.
Estaci- ,•
s lmérica

Artigos da classe
Classes: 1 — 2 — 3 — 48
Titulo

CL:sse 49
Artigos da classe •

Tenho n9 556.025, de 10-9-1962
Pena Fishing Tackle Mfg. Co.
Estados Unidas da América

IMUNE
Classe íg
Artigos da dasse

AL ELEC
Classe 5

Prorrogado
Térinp n" 556.034, de 10-9-1962—
Equestral, Equipamentos de Estradas
Limitada
•••

Sio 'Paulo

Classe 41
Artigos da cl,sse
Térmo n9 556.038, de 10-9-194
Brevetes Alimentaires S. A., Bredua
Sulca

'EQUESTRAL
Ind. Brasileira
Clases 6 Artigos da classe

Termo n" 556.035, de 10-9-1962
Kemo. Rolamentos e Peças Para
Tratores Limitada

1nd Brasilsirs
Cl,asse 7
A..,i2os

PREÇO 1)0 NúMERO DE HOJE: Cr Ã 4"

4i
Artigos da classie

