o

4

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL .

•

o
SEÇÃO 111

•
-n
ANO XX - N.° 228

CAPITAL

INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Tármos:
N . ° 105.413 - Anton Bugan Apresente maiores esclarecimentos sti•
bre a invenção.
' N.° 118.080 - Vidro e Embalagem Vitec Ltda. - Mantenho o despacho que deferiu o presente pedido,
em face dos pareceres da Divido de
Patentes.
NOTIFICAÇÃO
Fábrica de Parafusos Azula S.A.
- No recurso do despacho de deferimento do têrmo- 106.733 - Modélo
industrial de Armando Garcia Leite
Ferreira - a comparecer a éste Departamento a fim de provar que, antes
de 17 de novembro de 1938, jai fabricava o tipo de parafuso assinado no
inipresso de fls. 50.
Uma vet decorrido o Prato de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
u.° 4.048 de 1961 e mais Dez dias
-- para eventuais juntadas de remir101, e do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado. ficam notificados
- os requerentes abaixo mencionados a
comparecer a Lite Departamento e
Tini; de efetuarem o pagamento da
taxa final concernente a expedição dos
respectivoc certificados dentro do
prazo de Sessenta dias - na forma
do patágrafo único do artigo 134 do
Código da Propriedade Industrial.
Marca Indeferida
.° 430.872 - Fri-Alr - Classe
8 - Da Jonry Corria.
Alatoa Delerlda

TBRÇA-FEIRA,'4 DE DEZEMBRO DE 1962

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO NACIONAL
•
DA PROPRIEDADE
Rio 28 de novembro de 1962

FEDERAL

N.° 99.085 - Dispositivo para
assar carne - João Emensio Pinto.
N° 107.167 - Cadeira reclinável
com apoio para a cabeça autometicamente ajustável - Alberv Mvron
Spound.
N. 107.976 - Dispositt‘opara
tretenimento - Roberto Francinco
Saraiva e Guilhermo Eduardo Broach.
N.° 108.069 - Original disposição
na construção de caixas de embutir ou
não de incêndio e outros Usos -- Padrão Indústria Metalúrgica • .Comércio Limitada.
N.° 108.280 - Cilindro resiliente
contratil Minnesota Mining And
Manufacturing Company.
N.° 108.664 - Aperfeiçoamentos
e miostrurnantos Ne escrever do tipo
esferográfico - Lápis Johann Fáber
Limitada.
Mi.)delo industrial deferido em face
N.° 108.837 - Mato dispositivo
do laudo técnico:
dosador de liquido aplicável em garrafas e outros recipientes - Angelo
N.° 100.003 - .Novo modelo de
Pulcineili - Augusto Pulcinelli • caixa sanitária
Montan.% S.A. Ena
Bruno Camilli.
ganharia e Comércio.
•
N.° 108.958 - Centrifuga trabaN.° 118.531 - NU° e original delhando continuamente com gaiola da senho ornamental paar tecidos - S.A,
penelragem cônica e eixo de aciona- Indústrias Reunidas 1', Matarazzo.
mento vertical por exemplo para sucos
N.° 125.316 - Novo roodèlo. de
de açucar 13ratinschweielsche Mas- coberta acatei-alada para camas - Ma-.
chinenbauanstalt A .0.
miei Baeta Antunes.
N.° 109.092 - Boneco eletrônico
N.° 125.601 -• Nôvo tipo de fatol
falante - Paulo Rodrigues Chave*.
anti.ofuscante - João Wilson Frutuoso.
N.° 109.223 - Dispositivo pare
N.° 125.809 - Transportadora de
Rio, 28-11-1962
arranque e pedais em motores de mo- unidade para dispositivo de rume em
tocicleta - Innecanti Societã Gene- caixa registradora
NOTIFICA CÃO
Hugo
rale Per L'Industria Metallurgice e
Uma vez decorrido o prezo de re- Meccanica.
N.° 128.621 -- Nevo ' e orginal decurso previsto pelo artigo 14 da Lei
N.° 109.244
Máquina gtampea- pósito de pedras para Isqueiros - Leri.° 4.048 de 29 de dezembro de 1961 dosa de embalagens - Mattioll
andro Augusta.
e mais Dez dias - para evetuals junN.° 130.580 - Nova e origieal corta
Dogini.
tadas da recursos, e do mesmo não se
N. o 131.076 - Aperfeiçoamentos figuração ornamental aplicada a paliteis
tendo valido nenhum interessado, fi- em tampas para bacia sanitária Moplast
'Moldagem de Plasticos
Limitada.
cam notificados os requerentes abai- Henrique Navarro.
xo mencionados a comparecer n Ana
N.° 130.789 - Nôvo modelo de seDepartamento s fim, de efetuarem o Modêlo de utilidade detendo em lace cador - AatEnto Carlos Tyrone Faria
pagamento da taxa final concernente
do laudo técrtloo
Mello..
a expedição doa respectivos certifica• N." 131.284 - Um nôvo tripé adôrN.° 82.973 - Nova régua •squa- no - Salvador Velluso.
dos dentro do prazo de Sessenta dias
- na forma do parágrafo dnico do dro para alfaiates - Teófilo Ricclopo.
N.° 131.561 - Nôvo e original moN.? 101.481 - N8vo medeio de dffilo de grade para bocas ed fogões e
artigo 134 do Código da Propriedade
tecedor
ou
enxugador
de
roupa
•
Industrial.
gás - Metalúrgica Alfa S.A. ComerJosé Caetano Ferraz e José finval cirel Indústria r. Importadora.
Privilégio de invenção dolorido eirs GuatiaTupe.
N.° 132.241 - Nervo tipo de calota
face do laudo tknloo
N.° 104.164 - Abridor para tern. pára bicicleta em gerai - Menne SanN.° 89.509 - Aperfeiçoamentos pas em cor8a solidário com a própria te Sels'aggs e 'Salvador Antônio Fe.
em suportes para yelas - Mitsuca tampa - Giovanni Contasse% •
[dele.
Hirata.
N. ° 106.269 - Novas diaposiçãea , N.° 132.461 - NôVo sistema de [tN.° 98.346 - Tênis Individual - construtivas em cabides - Fábrica de xação de colarinhos e outros -- Vei nerando Fleancisco de Oliveir a,
João Pinto de Lima.
Cabides Laurindo Ltda.

N.° 367.263 - Marca • Tosmilan Do Laboratório da Biologia Clinica
S.A. - Apresente novos exemplares
declarando corretamente a finalidada
terariêutica do produto.
DIVERSOS
N.° 3'0. 784 - Albert Wexter
Torno sem efeito o despacho que arquivou o processo, uma vez que, como
assinala o Diretor da Divisão, a exigência não procede.
Reconsideração de despacho
Koh-I-Noor Febricas Unidas de
Artículos de Metal, Enaprésa Nacional (Koh-I-Noor, •Spojene XovoprucriesIove Zavedy, Narodni Podnik) No pedido de reconsideração do deipacho que indeferiu o, pedido de registro, da marca Kin - tármo 347.019
a- Em face do parecer do Diretor da
Divisão de Marcas, reconsidero o despacho que indeferiu o presente pedido, para o efeito de conceder o regia' '
tro requerido.
Notificação - convidado Indástrios Brasileiras de Lápis Frite Johansen S.A. - A comparecer a Pata
Departamento, a fim de efetuar o pagamento da taxa final do termo número 82.417 - Marea Sete Andes.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DrvisÃo DE PATENTES

N.° 505.365 - Petrogaz - Cia.se 47 - De Elrogaz S.A, Engarrafadora e Distribuidora de Gaz - Em
face da confusão que poderá gerar em
face do nome Petrogaz, confusão que
cumpre ao Departamento evitar, de
ocórdo com o artigo 51, n.° 111, do
Decreto 535. de 26 de janeiro de 1962.
Exigências
N.* 349.489 - Caloria Narodni
Podnik - Mantenho o despacho em
face do parecer da Divisem de Marcas.
N. 357.298 - Frigorífico Três
Passos Ltda. - Preste esclarecimento..

N.° 107.857 - N8vo tipo de ema

leiro
Artefatos do Alumínio e Embalagens Ardea S.A.
•
N.° 108.001 - Um 'deo modelo
de assadeita para linguiças salsichas •
similares - John Wilson da Costa.
N. o 108.090
Pulseira' porta-assentamentos para relógios - Bernardo
Schechte.
e
N. o 109.270 -, NU° modèlo
do
pena para canetas tinteiro - Indúsiria e Comércio de Canetas Pilot Pen 4
do Brasil Ltda,
N.° 110.878 - Expositor gitatórie
de mercadorias - Fábrica .Pindornma
Artefatos de Arame e Ferro Ltda.
N.° 111.32G nelvo modelo de
envoltório desarmável para acondicionar e transportar bolos, doces pmtees
e semelhantes - Monitora S . A . Indústria e Comércio. Novo moc161,. de
N.0 122.1 .19
mosque'
te ro - Artstides Biaza ti, Taquetti
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As liepartiçõ'es
deverão ren:eler . o apediente
' destinado à .publicação :,nos
DEPARTAMENTO DE IMPREN I SA 1%:'ACIPNAL
jornais,. • diariamente,: 'até às
•
01RET0A1 GERAL
- 15 horas, exceto aos' sábados,
'ALBERTO DE . BRITO. FÉREIRA
- quando deverão fazê-lo até as
CHIEPE no seavtco
CI.A.FE 0A secito QE sztoação
• 11,30 horas. •
FLORIANO -GUIMARÃES
As reclamações perlinen7. MURILO FERREIRA ALVES
. tes . à matéria retribuída, nos
DIÁRIO-OFICIAL
casos de erros, ou omissões, de.
• verão . ser formuladas por es9Açip de Adbdoldodo do .4,p/odiento 4;c1 Oop•,tamdded
. critá, à Seçad, de Redação. da.
• Altoçu....s.
Peodrtodado linduowdb, no NUnlo nArCo
9 às 17,30 horas, no máximo
• d. Industrio 6 .Cod”S•cds
até .72 horas aliás a • saida aos
Irei,asc
OJcInco DepartLinLnic, Ø tnrt.asa Necionel
órgãos Oficiais,
Os originais devprão 'ser
ASSINATURAS •
dactilografadqs auteptiradO
ressalvadas, por quem de di 1-1ErmurwõEs.E PAIITIcuLARIS
s
reito;Lrasáras e vacadas.
., ' •
- Capital e Interior:
Capital -é._ I ateria' r
- • Exeetaadas as pura
Semestre . . . Cr$
600,00 Semestre . . . 'Cr.$ , 150,00
exterior, .que .serão --sempre
Ano . .. • . . . Cd 1.200,00 - Ano
Cr$
900.00
anuais, as assinaturas Oder-,
E.rt criar:
,
Exterior:.
se-ao tomar, em qualqueeP
ca, • por seis- nieseS ou um 11110. Ano .
. CrZ 1.300;001Ano . . •
. Cr$ 1.000,00
,As 'assinaturas vencidas
•poderão ser suspensas Sem partc superior' do criderêçu vôo continuidade no reachitnento
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinanaviso prévio. Para. facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
, renovaçãe com antecedência
a verificação do prazo de vali. que- findará. -• •
A firn de evitar soluçá( ' de mínima,éle trinta. (30) dias.dai/e, de suas assinaturas, na

E.XPED1ENTE

GeCÂ o 111

- _EXPEDIENTE DA SEÇÃO .
• DE INTERFERÊNCIA
•Rio, 28 de novembro 'de 1952. --
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•
•
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.

tt.,

Publieus.
cingir-sr-ii0 <is assinaturas
anuais . ' renovadas até. 28 -de
fevereiro, de cada ano' e''0
iniciadas; em -qualquer época,
pelos . óralios competentes.
A fim dé possibilitar a
'messa de' valores. a1CompanhaIs de .eselarecimentos quanto
a sua ..aplicação, solicitou'<os
inteyessados.. prefe usem
rencialmenle''eque.
eh
, ou vale
postal, -emitidos- a • favor do
Tesoure. ;ia do: Deparlatriento
: de In: y:•e' riria Nacional.
.•
suplemento. s às ;edições Os &geias oficiais -,s.4 se
fornecerao aos assinantes lque
os solicitarem _no aio dá asSimitara,.
•
"
•
- . 0 funcionário público fe.
dera!, pára fazer jus ao .desconto indicado, deverá provar
esta conilição .no alo da assinatura. • - . •
.- O custo de cada eaerriplar.
atrasado • dos órgãos oficiais
Será, ria . venda avulsa, acresci.
do de Cr$ 0.50. se do mesmo
ano e. de Ci •I 1,00, por 1"ann
deeorrido
•
Pepaá10eS

i•.1

•

Cia.s.se , • N.o 3õ8.332 - A.maral-Doiirade
Classe o5
-Insignia comercial deferida :
•
n.° 45.Silvio Faria Vieirr
I -,- Alimentos Selecionados Amaral SN.° 394.380 - 1-1. S. -• Classe 33
Classe 41 ciedade Andai
Leik
• N.° 3832415 "
• •
- Companhia Mineira de Alimeiltas,ão.. •N.° 388.339 - A Iteanv - - Classe - 1-1, 5: Produções Cinematográficas
Mirabel Nata - CI. n.° 32 -. Centro AcadémiCc; Santos Limitada - De acôrdo com o artigo
N.° 383.781
NOTIFICAÇÃO
•
Mirabel Produtos Aliinenti- Duinont do Instituto Tecnológico de n.° 114 do Código.
n. O 41
Urna decorrido 'o prazo. de reairso
. ..
Frase de propaganda deferida:
••
Aeronáutica em São José dos Campos.
previsto pelo artigo n." - 14 - da Lei
N.° 383.401 Diamante Negro o
Metoxid
' Classe •Nu Rollevita Classe
•,
Jo-, .031
n.° 4.018,- de 29 de dezembro 'de _I 961.
n.° . 41 - Casa das Sementes .Carlos crak dos chocolates - Classe; 41 41
Metoxid
Metalúrgica
è
Coe mais dez dias - para eventuais jun; '5
Indústrias de Chocolates Lacta S. A.
Corradipi Ltda. - •
.tadas. de iec-ursos, è do - mesmo não.- se inércia Ltda.
- De acôrdo com o artigo 121 do
338
Aba.at.nho
Cl.
3842.
N.o
N.°
388.391
Lembras
Classe
tendo' valido nenhum interessado, fitam
Destilaria • União Ltda. - n.° - Lembras Indústria e Coma- Código. notificados-, os requerentes abaixo men- n.° 43 •
nsurrando-se como distintivo a for- cio de Artefatos Elétricos Ltda.
cionados a comparecerem a ésj-e Depar- Co
SIN.
A
L
DE
PROPAGANDA
N.° 388.408 -- Inparmet - Classe
lamento -. fim de efetuarem e paga- ma de representação da marca.
DEFERIDO
n.°. 11 "Snparmet Indústria de Pamento da taxa final Concernente a ex..' N.° 384.339 - jurày - Clas.se
•,• . .14
.
Snal
de
propaganda
deferido:
rafusos
e
Meta/Cirgica
Ltda.
Paschoal DefilliPPo•
• pcdição dos'respectivos cert:ficados
na • N. ._334.359 -= Ministro,- Classe
N.o 388.466 - Polichimelo - Classe
Iro_ do prazo de -sessenta -dias
N,° 381.39J - Emblemática
Cls.
Rio Gráfica e Editóra Ltda.
Indústria de Calçados Minis- n.o 32
forma -do. parágrafo único .. do artigo n.° 36
números 6 - 8 - 11 - 21
33 e
,
tros
S.A.
•
.
Classe
.:
N.°
389.656
Aspimycin
n.o, 134 do Código
39 - Expresso Rodoviário Lincoln Li• . da Prooriedadeiti
N.' 384.668 --..Rainavit - 'Classe 2 • n:° 3 - Farbenfabriken Bayer Akticni mitada
dustrial.
De - acôrdo com o árt. 121
.
•
-- Produtos .Roche Químicos e Farina- gesellschaft.-.
do
Código
nas dases: 6 - 8 --' 11
Marcas deferidas:
•
Plilmofahz - Classe, - 22 - 33 e , 39.
N.° . 389.684
_
.•
cêuticos . S.A.
n
.°
3
'-Fundação
Antônio
e
Helena
,
•
Classe, 3_
Diofilin
N.o 384.877'
N.° 352.034 - Diamante Azul Nome comercial defendo:
Zerrenner. Instituição Nacional de- Be.
Classe 40 -- Tchaicovsky Indústria de - Expansão Cientifica S.A.
neficência.
•
N.°
388:392 - Cia'. - Nacional de
N.o
3FS.068
Sinco
CWsse;
28
Molas e Colchões Ltda.
N.0 389.699
Mias Belo Jardini ;- Urbanização -- - Cia. Nacional' de UrN.". 352.035 - Estrela Azul - Cl. --- Soco - Sociedade Industrial de
- Aluisio Barbosa da SilVa. banização
acórdo . coni : o artinúmero 40 - Tchaicovsky' Indústria de Couros e. Plásticos Ltda. - Com ex. Cl asse
go 109 n. o I de Código...
- . clusividade de . ?esparrnacete rèfinado". ' N.° 392.067 --- Três Pinheiros
•
Molas' e Colchões Ltda.Artur Behs.
Brilhante Azul
N.° 352.036
. N.° 385,234
Agro mecaniiadora
, Titulo de estabelecimento deferido: '
N.° 392.088 - Mak
Classe 8
Tchaicovsky In,-iustria de
Classe 7 - Koshiti Yamaki - Com
Classe 40
'
Ouro
Mak
Ltda.•
14.0
366.944 - Ceccato - Ciasses
•
Molas e Colchões Ltda..
•
exclusão de batedeiras para cereais N.o
394.544
Universidade
Cl.
1
2
4
a
50
Ceccato
as.
4
. N.0 369.482 - SenSpress
Classe Lubrificadt..ras,- moedores de • cana, . moDe acôrdo com
32 - Servipress Se:vivos -de Im. tores.a-gricolas e 'regadores automáticos. n.° 32 - Vergniaud Calazans Gonçal- Companhia Limitada
ves..
o art. '117 ., n.° 1 do Código com ex•••.
•
prensa Ltda. . •
• N.° 385.502 -- 'Hei mir - Classe
N.° 394.627 -- Caninha 44 -.Classe clusão, do gênero de negócio 'referente
- N.° 376,985- Casa Henrique -- n.°. 42 - - • Valentias Ber do Junges. n.° 42 - Oreley B. Cordenonssi.
r
as classes 35 e 36.
.•- N.° 386.152 - Bem -Classe 36 - Pedro Sadocco. . narClasse1'
Lider - Classe 33
N.° 394.642 - Febre da "solidão - - N.° 381.684
•
N.° 380.748 - Agulha
de ouro ,-- Alfredo Monteverde. -Antônio Abreu Ramalho -1De ncôr.
Classe 32 - H. S. Produções CineReunidas
Classe 36 -. S.R.' Indústem ,•
• N.° .388.240 - ' Amaral -. ..iiisse 7 matográficas Ltda.
do cem o art: . 117 n.° I do Código.
•
F. 'Matarazzo. • • .
Alimentos * Selecionados Amaral SoN.° 384.639 - Casas Sergipanas --• N.°. 399.910 --: Maracana - Classe
N.° 381.616 -- Combate - • Classe -ciedade
.Znônima - -- ,Com exclusão de n.° 17 -- Senna 6 Cia. Ltda. •
23 - 24 - 31
Classes:
12 - 22
21
-Comercial
Importadora
Comis. 0
máquinas batedeiras e empilhadoras.
.
-N.o 471.767
Classe 8 - 34 - 36 e 37 - Casas Sergipanas .
Tupy
bate S.A.- - - • . N.° 388.318 -- -Insubra ..L -Classe 17
Elektrit Indústria e Comércio' S.A. de Tecidos • S.A. -. De acendo com N.° 383.402 - Emblemática - Cl.
Ofensiva - Cases O art. 117 n.°; 1 do Código.,
•O 46 •-• Ouriço S.A. , /ndásirld e - .Insubra S.A.• Intercornercial Sueco • N.0 5.483
Mecanica: Técnica
- •.
i
B
.
r' Brasileira.
N.° 388.418
n.° 32 - Celio Cândido Teixeira.
Comércio.
•Alcides
383,403
;.-Emblemática
Cl.
•"N.°
388.331
‘Super
-Supit.MenClasse
33
São
Cristovão
N.°
536.729
Painho
Classe
41
'-.-.N. 0
De ;acôrdo com
r : Classe 32 "-. Paulo - Edgar Lins Cavalcanti:- Com ,ex- Mauçiclo da Silva
10.• 28 -• Ourico S.A.- Indústria .e to Presbiteriano --.
. clusão de essências vara refrescos.
o art.: 117 a.° Ido Código'?
.
Comércio.
-

N."; 383.4 1.4 .

•

•
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MarQs indeferidas:
EXPEDIENTE DE SEÇÃO DE
N.° 541.391.- Pátria, claaça 52 terapia Ltda. - Prorrogue-se o
- Casa Nanes 'atariam .Ltda.'
PRORROGAÇAO
registro retificando-se a data para
-- Classe 4i
N.o 380.635 Prorrogue-se o' registro.
1 11:•6-1952
- soc. Pectiviras Brasil...Á Ltda.
Exiaências:
• N. a 542 ...950 - Dernionain. cauN. o 554.188 - Sulf-Argol. elaaaa
Fiam ala • - Claase
le,U464 830 -.7Labora. - r i o Duc se 3. - Carvalho -Leite. /Medita- 3 - Laboratório
Yatropan S.A.
n.° 32 - 11rUão da Mocidade
ta S.A. Indástrla Farmacêutica. mentos S.A. - Prorrogu-e o te- - Prorroguc-se o
realstro retifi•
gistro.
Cumpra
a
exigência
cando-se a data para 31-12-1952.
- Classe .8 -- N.° 553.045 - Papelaria York
'N.° 384,161 N. o 542..951
Cardeal.
elas-se
N.o 554,189 - Oscalcio, classe 3
Porcelana Real S.A.
- Cumpra a exigencia.
46 a- Indústria aLmeda Serra L- - Instituto Nacional de QuimioXispoteõ ,•• C.iasse .Ltda.
N.° 384.690
N." 553.963 - Gouvêa Filho 81 mitada. •Prorrogua-se o "reais- terapia Lida. - Prorrugue-se
AdrtanO Augusto logurtra Cia.
n." 42
tro.
- Cumpra a exigência.
:registro retificando-se a data para
Ponto.
N.° 554.146 - Irmãos Moura , • N. o 542.952 - ; 19-7-1952
Classe Campos
Malvylirio
N. 384.591
Ltda. - Cumpra exigên- classe 3.- Pedro Cunha. - ProrN. o 554.190 - Lanomathyla,
n.° 49 - Laboratório 1\lalvyl S.A.
cia.
rogue-se o registro ratifirando-se classe 3 - Insulano Nacional de
•.
Classe 10 N.° • 554.167 •.• - Wakamoto
lbarn
N.° 386.066
S.A. a data para 10-3-1953.
Quimioterapia Ltda. - Prorrogue- lbam Importadora Brasileira de Produtos 'Quimicoe e learamcènN.° 543.493 - Seta, classe s -4
se o registro retificando-se a daia
Acessórios Módicos Ltda.
S.A. Extrativa Tanino de Acácia.; para 2-6-1952.
ticos: - Cumpra .a exigência.
Classes 23
N.0 -356.070 - Rtviar
N. 6 554.168 - Paulo . Yasbek. - - Prorrogue-se o reg iSt.n") .
•
."
N. 0 554.191 - Hepagast rico,
- 24 e 36 - Tecidos Riviar Ltda.
Cumpra a exigência.
N.° 543.544 - Rigeeiaaclaase 38 4
Graça - Classe 6 N. o 554.187 - Buller S.A. La- - Regiesa S.A. Celuloaa papel e! clasae 3 - instituto Nacional de
N.o 386.101
'Ltda .-Prorro- Retifica de Motores Graça Ltda.
Prarrogue-se o re- Quimioterapia
boratórios Farmacêuticos. - Cum- embalagens.
gue-se
o
registro'
retifleanclo-ee a
N.° 386.138 - São João - Classe pra a exigência: •
• gistro. •
data para 25-6-1952.
n.° 49 Pàbrica de Caniços Seio - N.° 554.204 - Usinas Santa LuN. 0 543.548 - Jacaré. clasae 36
N.° 551.222 - Enco eaaseee 16 João Ltda.
zia S.A.- - Cumpra a . extgência... -- Cia. Braileira de Calçado.: Co- Engenharia a Comércio Finco S.A.
N.° 392.080
Dandy
Clave 36 N, 0 554.223 - Conservadora brasil.
.Prorrogue-se o registre.
Prorrogue-se o regis°ro menos
Egger Nervo 6 Cia. Ltda.
• Flamengo Ltda., - Cumpra a exia
N. o 546.833 -- Camarata. clasee para assinalar ehriento.
N.° 392.052 - São José - Classe Onda.
2 - Knoll &Co. A.0 - PrarroN. o 554.277 - Nova América,
U.0 41 - Irmãos Ferro Ltda:
N, 0 554.224 - Antônio Sauma gue-se o regisaro
late e 23 - Tecidos Pereira QuiN. 395.922 - Brasilivro - Classe & Filhos. - Cumpra a exigancire.
N:" 548,727 a_ a. a naln °and ta roz
S.A. - Prorrogue-se o regisn.° 32 -. Brasilivro Ltda.
.
N. o 554.296 Construtora arco classe 41 - João pauer Sobrinho
tro.
N. 399.751 - Simplex - Classe 5 S.A. - Cumpra a exigência.
ta -. Péorroglie- f. reisN. o '544.44 - Perfect Plate.
- Siinplex S,A. Engenharia Indústria N. o 554.439 - Lojas Assumpçãe tro.
S.A. Comércio e Importação. .- N.° 549.073 -, Perna atalaiai classe 44 - Emmanuel Web. Joias
e Comércio.
, S.A . Prorrogue-se o tegistro
Cumpra a exigência. classe 42 - Scalzilli
Cia., Ltda. retificando-se a data -Par3
Sinal de propaganda indeferida:
N.° 554.457
Bristol -Ivlyers - Prorrogue-se o aagiatro
aleiro de 1953.
at 0 aaa '•'
a - :•.,- - -1 'N.° 383.374 - Nossa Senhora Apa- Compan y . - Cumpra a exige:aiN.° 554.443 - P. rica Silvar,
eia.
,se 1 - Globo S:A. Tintas e Pig- classe • 44 - -Emmen:uai .Bloch
recid.,...,-- Classe 11
Barros ti Guitte. N. o
554.462 - Betonitte Artefa- aa,,a , a . _
• ..
Joias S.A. - Prorrogue-se o retos de Construção S.A. - Cum-. eao,
rasignia comercial indeferida:
. gistro retificando-se a -Iara aaia
pra, a exigência.
N.
ã49.153
_.-Maa....ei
atasse
1
1
18-1-11)53. .
• N.° 380.7'73 - Armazéns Gerais N. o 554.463 - Beton tte Artefa- Condoroil
i
Tintas S.A. - Prarro- !
. U,nião PaCilista S.A. - Classes 33 e Ito de Construção S.A.
p.A. - Cumpra gue-ee o registro - cora s vigêni.a.' N.° 54.4.4.14 - Lanatex, classe.
36. - Neptuno Fábrica de Roarata
41 - Armazéns Gerais União Paulis- sa exigência.
- até 30-4-1963.
.
4 de Banho e Agazalho S.A. --. Prierta S.A. N.
554.672
Indastria
FangaN
o
S'
-(....
.
•
g? i ' .-:::, 43 •
• o regi-tro.
iro de Meias Marte Ltda. -- - Cum- . - Luiz .alichelon S.A. - agi-leal- rnaue-aa
N. o 554.455 ---.--Retardiae. claese
,
Nome comercial Indeferido,:
, :pra a exigência.
,
tura Lu . 52r_r.,. e Gurnarelo. - 3 Bristel-Myers Company. -' N.° 376.515 -. Editara Alia S.A. 1 N.° 554,801 - Jorge 1v1 01s Y' Prorre-e:e
o lealstro réifien
ogu
c.- proareaue-ea n 'registro coai 3 ver•
França.
Cumpra
a
exigência.
do-se
a data. 31-12-1952 -•
•'--"'n
- Editara Alfa S.A.
.
exr] )ra:-3.e a
, •
1,
N.°53.970 -8.0 S.. clas.se 12' fav-or de Laborterapica S. A. In.
•
,
ersos:
Div
.
.
Exigencias:
.
--- Luiz Michelon S.A AgricultaaSeaimien. e Fartnac'eutira
.
N.° 522.605 - - Produtos' Quinai- ra Indústria- e Comercia. ---: Praia ; (IMI.rae
pree ae-na rho 25-2-1959.
•
N.° 334.778 - Transrnotor Comér-.!!:eu.s
.
aba,
S.A.
Torna
sem
afeia
rogue-se
o
registroretificando-sc.!
' N. o 554.456
&impera cloes;e
cio e Indústria 'S.A, - Cumpra a exi- 'to o despacho - que mandou pros-- a dato para 31-12-1952
;
Bristol-Myers Comnany. ciência.
1eguir como pedido neato uma vez N .° 553.971-- S.0 S. elase-e 42 Prorrogue-se
o registro.
N.° 390.783 - TOrazó a:arauto So- ,quese trata de prorrogaeão regue- _ Luiz
Michielon S.A. - Agreciel/k1.* 544.458 - Britamin, elase
cledade Anônima Chá Ribeira - Cuin. T ida no prazo legal e retificandotura Indústria e Comércio. - 3 - Britol-Myers Company pra a exigéncia.•
se a data para 30-3-1947 vigoranN.° 391.670 - Indústrias Metálicas do por conseguinte até 30-3-1962. Prorrogue-e o registro retifican- Prorrogue-se o regiero.
Cumpra a exIgén- N. 0 554.442 -- Oscar Iskin Co- do-se a data para 31-12-1952
N.° 54.549 - Suprex, carse 23
Silvestre .Ltda.
N .° 539.972 - •S .0 . S. , clasoe 42
eia.
mércio e Innetria Ltda. - Aguar.- - Luiz Michielon S.A Agricul- - The Morga.n Crucible Company 1,1mIted. Prorrogue-re o lede-se.
Diversos:
tura Indústria e Comércio. -N. o 554.485 - Indústria e Co- Prorrogue-se o registro retlficaes- reis-aro.
N.° 381.656 - Daniel Becker
N.° 554.542 - Sole Mio, clease
mércio Atlantis Braa :1 Ltda
- do-se a data para 31-12-1952
.
41 - Georges . Lesieur Et Ses Fila.
- Aguarde-se.
Aguarde-se.
N.
0
54.084
-a
Pravacelin,
classe
- Prorrogue-a o registro.
N.° 381.371 - Barros •5 Guitte
N.° 554.520 -.Editorial Labor
- Pravas-Recordati LaboratóN.° 554.634 a- Randl ciam 22
Aguarde-se:
do Brasil S.A. -A guarde-se. _ 3
rios S.A. - Prorogue-se o regis- - Indústria Textil Randi Ltda. Gultie
N.o 383.373 - Barroa
N. o 554.521
Edito- tro.
554.522
'.
.
Prorrogue-se o registro.
Aguarde-se.
rial Labor do Brasil S. A. - N. o 5554.085 cla.ssr 3
N. o 554.635 - Randl, classe 24
. Na 383.799 -- Paraficadara Fiar de Aguarde-se.
- Pravaz-Recordati Laboratórios
',Vila Guarani Ltda. - Aguarde-se.
N.°554.523 - 554.524 - Fábri- S.A. -- Prorrogue-se o registro -- Indústria Textil Randi Ltda.
Prorrogue-se o registro .
N.° 384.270 - Fornecedora de Ma- ca de Sacos de Papel e Di yant S.A. retificando-se a data para 24 de
N. o 554.636 - Randi, clase 36
teriais de Construção Santo Antônio - Aguarde-se.
janeiro
de
1953.
.
- Indústria Textil Ranch Ltda.
Limitada - Aguardese.
N. o 554.525 - Merantil Butua
N. o 554.120 - Daud, clase 22 - - -Prorrogue-se
o registro .
N.° 384.326 .- 'M e Bordao Com- Indústria
e Comércio S.A. - Irmãos Daudt & Cia. Limitasaa - -N. o 554.637 - Banda elassa 37
paay - Aguarde-se.
Aguarde-se.
o registro.
- Indústria Textil R-anda-leda.
N.° 334.363 - Galeria de Roupas N.° 554.527 - José António de Prorrogue-se
N. o 554.122-- Dama classe 24 - Prorrogue-se o registro.
- a Tetídos Ltda. - Aguarde-se.
Castro '- Aguarde-se.
.
- Irmãos Da du & Cia..Ltda. N. o 554.639 - Emblemática,
N.° 384.592 - Castello Branco So- N. o 554.773 - Paulo C. Pufal Prorrogue-se o registro.
classe 41 -- Gomes Spigal te Cia.
Cledade Anônima -- Engenharia Co- & Cia. - Aguarde-Se
N. o 554.123 --Daud, classe 35 Ltda. --:' Prorrogue-se o registro.
zaérclo Indústria .- Aguarde-se.
No. 554.774 - Companhia Cons- - Irmãos Daud & Cia. Ltda
N.0 554.647
Goodyear, classe
• N.0 384.604 - Sociedade -Pirat=n- trutora Nacional S.A. - Aguar- Prorrogue-se o regiskaa.
6 .- Companhia United Shoe Maela Ltda: -- Aguarde-se.
de-se.N. o 554,124 - Daud, claSse 36 ehiriery rio Brasil. Prorroatze.
N.° 385.954 '- Alfredo Goulart de
Innaos Daud & Cia, Ltda:
se a registro retificando-se a data
.-".
*
P
rorrogação
de
processo.
Castro --- Aguarde-se.
Prorrogue-se o registro.
para 18-1-1952.
N.° 385.490 ,-- Rothe Schafer & Cia. N° 462.298 - Adamastor, classe N. o 554.125 - Daud, alasae 37
N. o 554.749 - Maduros, classe
I.- Aguarde-se.
•"
- . 3 - Viúva _Ventura A. Mala. & --Irmãos naud & CO. Ltda. _- 44 - F: Broen gtrup & Cla. Ltda.
Na 391.309 -.Carlos Alberto Ra- Cia., - Prorrogue-se o registro.- Prorrogue-se o registro- -7 Prorrogue-se o registro.
aios de Carvalho - Aguarde-se.
r N. o 484.279 - Rainha Santa. • N.° 554.126 - Dama classe 39 Prorrogacão de nome eonaerN.° 391.777 - O. Grandini & Cia. alasse 42 . - Rodriguee -Pinho & Irmãos Daud & 'Cia. Ltria Limitada - Aguarde-se.
Cia. - Prorrogue-se o. registro._ Prorrogue-se o registro.;
N. o 554.638 - Fiação TecelaN.° 392.059 ••7 Duarte Pleck & Cia, retificando-se a data para II ,de N.° 554.186 - Gerobil, classe 3 gem e Estamparia Ypiranga Jafet
Instituto
Nacional
de
QuiniloLimitada - Aguarde-se.
!novembro de 1D6.
- Fiação Tecelagem e E3a
-
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Dezembro de '1962

TÉRMO Nu 101.517 •
N.° 413.845 _ Lanches Bar Al- 1 descarga: e um eagáo de comando
Ápaeaente pro- destinado a mover inenciOnado bocal
fândega • Ltda:
de
10 de abril de 3958
de urna p3siçao completomente aberta,
rat:ao .
na
qual
o
bico
esta
afastado
do
clModèlo
de Utilidade de "Neve Placa
N.° 413.853 - Confeitaria Moa- -tacto anel de vedação, até uma posiPavimentação".
Cumpra a exigên- ção fechada, na qual a extremidade paira
tese Ltaa,
Pedreira Fronteira 14mitoda - SãO.
ela..
externo fechada . do bico 'penetra no José do Rio Prêto - E. S. Paulo, - .
N.° 413.854 - Lã de Racha ira: anel de vedação e interrompe. o es1 - i‘Tcara placa para pavimentação,
dústria e Comércio de Material coamento da so'ução de espargimento. caracterizada
po rser constituída por
Isolante Ltda. - Cumpra a exi- Seguem-se os pontos de 2 a 8.
um marro prismático cuja superfície'
ganem.
é a _a_ e tare apresenta, em cada una
N o : 413.855 - Rackwool -do-Braoalos, dois chanfros, cada.
TÉRMO N." 134.941
511 Indústria e Comércio Ltda. qual a.araaaendo a metade da área,
do lado e dispostos em sentido oposCumpra á exigéncia.
. De 12 de dezembro de 1961
tos entre si, sendo previstos, finalRo]and Boit ux
N.° 413 . C57
EXPEDIENTE DA SEZ.7A0 .DE
mente em duas quinas opostas da
R“.luerente: Walter Bai ceios
EXAME FORMAL, DE MARCAS _ Cumpra a exigência.
placa, chanfros triangulares: Um Olaa° 413.85a a- Comércio e Re- Fanfo.
Rio: 213 de novembro de 1962
Título:- Dispositivo retrovisor para total de 2 pontos.
presentações Taubaté Ltda VecuiOs em geral - Privilégio de InApreasante procurarão •
Exigéncit,
N.° 413.859- . Vialter Volpen.. venção.
TERMO iNT9 103.031
Termas:
1," - Dispositivo retrovisor para vel- Apresente procuraçao.
udos em geral, , previsto para ser disde 9' de jtinbo de 195a
N.°
413.86
RodoviariO
Solar
N." 398.240 - ,Aniaro Mara,:
posto na frente e à direita do motorista,
Requerente: Oscar Marcolino MenMonteiro. - Mantenho a exigên- Ltda. - Cumpra a exigancia
. Na° 413.862- - -Caaa Prudente atravessando capota do veículo, carac- doia Otamendl - Estado de São
cia.
terizado
por
compreender
inicialmente
•
Paulo.
1
'N. o 401.676 - 40.677 Gene- Ltda.. - Cumpra a exiefinela
Uni corpo tubular vertical, de . formato
N. o 413,863 - 413.864
1 9 - tini novo tipo de dormente
ral ateei Casting Corporation. 413.865 - Casa 'Bevilacque-.S.A. cônico, tronco-piramidal ou outro, com para estrados de ferro em geral,
Mantenho a exigência.
secção transversal ' decrescente para o caracterizado por ser sua face supeN.° 404.755.- Gomea Sola & - - Cumpra a exigência.
N.° 413.867 - Bar e Lanches alto, corpo éste cm cujo bocal extremo rior provida de dois encaixes desti.
Cia. Ltda. - Mantenho a exiAquarela Ltda. Cuaipra as superior é adaptada uma lente ou roa- nados a receberem os trilhos e de
gência.
orifícios que ladeiam ésses encaixes,
duas exigências.
junto de lentes, acima- da qual aquele para
os grompos ou parafusos de
N.° 405.408 a- 405.409 •
N.
o
413.869
Radiologia
.•
Incorpo
continua-se
ou
recebe
um
'estalo
fixação, e por ser a, face inferior
405.760 • - Indústrias Deunidas
dustrial
,
S.A.
Cumpra
a
exide
qualquer
formato,
provido
de
abei.;
provida em sua nade média
Trinunfante Ltda. - Me.nteiho a gência.
tura frontal, e ainda dotado de um dinal de uma reentrância
exigência.
N o 413.877 - Dominica & Mari espélho (interno, disposto inclinado de calar de extensão Igual à bitola ,da
N. o 406.950 - Walter Kina. - - • A p resente procuraeãe.
45.° em relação ao bocal superior do ferrovia. Segue-se o 29 ponto,
Cumpra a exigência.
N." 413.819 - Manoel, Antunes por tubular.
N.° 413.427 - José Miguel da dos Santos. - Apreaente P
rae ll aaCosta. - Cumpra a exigência
TERMO N9 103.574
ção.
N. o 413.433 - 413.434 - PanTEMO N. 93.553
N..° 413.881 - Transportes Pede 4 de julho de .1958
pico 'Sac. Pananiericana de De- ! ri mItda. - Cumpra a exigência.
De 10 de abril de 1957
senvolvimento Pioneiro Comercial 'N, 0 413-.882 - Escritório TécniRequerente: Joáé Ricb de .Caniargi
e Indústria Ltda. - Apresente ! eo 'piranga Ltda. .- Cumpra
Requerente:
Gustav Nielebock - - Estado da Guanabara.
a
procuração:
Titulo: Um Processo de Recupera
feari Marie Renard - São Paulo. •
exigência.'
ção de Borratha Usada por AgloN o 413.435 - José Lineoln - de
Titulo: Nôvo dispositivo luminoso meração
N.? 413.889
Alinee ExportaPrivilégio de Invenção.
Mattos. - Apresente proearaça,o dora de Produtos Anticolas Ltdã para propaganda e finalidades seme1 9 - Um processo de recuperação
N. o 413.436.- Nelson S. An- - Cumpra a exigência.
lhantes - Peivilégio de Invenção.
de borracha efetuado por aglomeradrade. - Cumpra a exigência.
N. 0 413.898 - Manoel Maetins
19 - Nzivo dispositivo luminoso pe.. ção de borracha usada, que é pulveN.° 413.458 - Panificadora a 'Vieira. - Cumpra a exigência.
ra propaganda e finalidades ume. rizada ou reduzida à forma molds
Transmotana Ltda. - Apresente
N. , °. 413.899 - Joaé de Lobão lhantes, caracterizado por uma caixa em pequenos grãos, caracterizada
procuraçã,o.
Portelada Neto. - Cumpra a exi- prismática retangular, formada por pelo fato de adicionar ao material
N. o 413.460 - Cerealista Ono gência.
duas metades . moldadas a quente, sua- moído ou pulverizado ensceifre e ou
Ltda. - Apresente procuração vemente abauladas, providas de abas breu na proporção de 1 a 5%. Uns
•
..,
Diversos:
.
Prossiga-se com exclueao de anéi tte, após, justapostas, são unidas por total de 3 pontos. •
cinhos e utensílios para , agriculVirmo 413.467 - Wall Diesel cantoneiras, sendo cada metade proa
tura.
Importadora Ltda. Prossiga-se vida, na sua face interna, de uni reJ
j
TÊM° N9 104.399
N. 0 413.462 - . Leiteria Amirada com exclusão de radiadores.
vestimento opaco que deixa livres as
Ltda. - Apresente procuração.
de
11
de
agõsto
de
1958
áreas correspondes às letras, dizeres e
N.° 413.464.- 413.465 - Glanfiguras, que são iluminadas por melo
Requerente: Yves Prado - França.
damenico Büccianti, Cumpra
Privilégios de Invenção
Titulo: Processo de Protéção de
de lâmpadas Internas. (Um total de 2
as duas exigências.
Superfícies especialmente de Superpontos) .
TERMO No 100.532
N.° 413.466 - Renato Peralls.
ficies Mergulhadas e Produtos Indus--a Cumpra a exigência
triais: que Dele Resultam. De 21 de fevereiro de 1958
de Invenção.
N o 413.468 - Emprêsa CaeboTÊRMO N. 97.659
Requerente: R. D. Rudson Menu- 'Oan processo de proteção' de
filtro de Tratamento de água Li- factining Company.
superfícies, especialmente, de madeira
De 10 de outubro de 1957
mitada. - Apresente exemplares
Titulo: "Conjunto de Bocal para
destinadas a serem mergulhadas em
Com etiquetas.:
Aspersores"
Privilégio
de
InvenRequerente:
Móveis
Streiff
Sociea
água, tais como cascos de embarcaN. o 413.469 a- Administração e ção.
dade Anónima - São Paulo.
çaies adufas de represas, caracteri1
9
Um
bocal
pulverizador
para
Comércio Majoribe S.A, - CumTitulo: Caldeirão transportável em zado pelo fato de se formar entre
. aspernadores de compressão, caractepra as duas" exigências.
carrinho de crianças - Modèlo de a superfície interessada e o meio liquido a que é destinada, um revestiN.? 413.47
Cinema São Jorge rialdo pelo fato de compreender uni Utilidade,
conjunto de boca que incue um portamento, Incorporado st, dita superfície,
S.A. - Cumpra a exigência.
Patente
de
rnodèlo
de
utilidade.
'
bocal: um bocal longitudinalmente
constituído pela combinação de caN. o 413.828 - Posto de Area móvel e ajustável no dito suporte e
Santo André - Estado de S. Pau. madas
de tecido de vidro e de resina
Ara caré Ltda. - Cumpre a exi-• provido com uni orifício de descarga To.
poliestea em ligação intima com 0.
em sua extremid . de externa, um • 19 "Caldeirão transportável em car• superfície de madeira assim prote'
N. o 413.830 - Nema
Zizza tubo de suprimento tendo sua extre- linho para crianças",' apresentando as. gida. • tnn Mal de 5 pontoa:
midade interna projetando-se no re- sento normal dotado de encdsto e .1a• ;
Ltda. - Apreesnte ora- ia
No ' 413.833 - Indústria Mee servatório e sua extremidade externa tereis para descanço dos braços, pro.
montada no mencio• -TARMO N. 97.721
Mar Ltda. - Cumpra as duas exi- amóvivelmente
nado porta-bocaLe projetando-se em vido tal assento de par de pés ante;
gências.
,
•
De 14 de outubro de 1951-»' .
unia perfuração existente no referido riores curtos com rodas em suas extreN. o 413.834 - Indústria e Co- bocal: um bico na extremidade ex- midades: - caracterizado pelo afio de
Requerente:
• be B. F. Goocidryzh
mércio de Máquinas e Ariefataa terna do mencionado tubo de supri- que, como caldeirão,' se apresenta com
i
_Plásticos Prasol Ltda. - Cumpra Intatow. com a extremidade externa dots outros pares de pés altos, o par Company.
da citado bico fechada, dito bico anterior, com rodas à certa distância •Titulo: "Resina de halogenet o de
tts duas exigências.
tuna ou mais aberturas afasta- do solo, e ligado, lateralmente, aos vInilldeno modificada e processo. de
N.° 413.84 - Pronto Socorro de tendo
das para a retaguarda de sua extre- correspondentes posteriores por hastes, fazer a mesma".
Medicina e Cirurgia de São Paulo midade
fechada, aberturas esssas des19- Um processo de preparar una
Cumpra a exigência.
Ltda.
tinados a dar • passagem solução sendo èsies dotados de travessa Infe- N. o 413.842 - EmpraSe, Fune- de pulverização, através do citado rior e estando os mencionados dois resina de halogeneto de vinilideno pré4
rária de São Cuetanb do SM Lt&a. tato e alleaentação, para o interior pares de pés altos articulados conve- estabilizado, apresentando caracteristI.
- Cumpra sa , exigência.
da Ii„aencionada perfuraçá.o do bocal: nientemente ao fundo do assento do cos de viscosidade modificadas Carac,
f N. o 413.843 - Nag-Cernercial um anel , de vedação, montado no conjunto, de tal modo a possibilitar a terizado por compreender a. proporção
' de Artefatos de Metais e Borracha referida perfuração do bocal, inter- parcial rotação dos mesmos para a de uma suspensão de uma resina da
namente me relação ao orifício de \park. posterior. '(Tetal de '2 pontos), halogenep de vinilideno finamente
Ltda. - Cumpra, a exigência,
•

tamparia Ypiranga Jafert S.A. Prorrogue-e o registro.
N.° 554.645 - Escritórie., aikelco Central Ltda. 'Escritório
Técnico Central Ltda. - Prorrogue-se o, registro.
Prorrogação' de Titulo. de Estabelecimento:
, a1. 0 554.640 - Mectaniva
classe 6 •a D'Anago & Matted. Prorrogue-se o registro.

•

•
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granular, compreendendo partículas
Mais finas que 5 ralcrons e derivadas
da polimerização de um , material monomérico contendo pelo menos 90%
em peso de um halogeneto de vinilideno ,cm um meio liquido contendo nele
'disperso de 0,1 a 5% em peso, basca'do sbbre dita resina. de um sal metálico de um ácido carboxilico tendo pelo
menos to.is grupo carboxila para cada
3 a 8 átomos de carbono e, então,
remoção do dito liquido da dita Suspensão, de modo a depositar o dito
Sal sobre as ditas partículas de resina
na forma de um revestimento. 1(Seguem-ee os pontos de 2 a
TERMO N.' 106.212
28 de janeiro de 1959
Requerente:- Americo Pierro e Nen.co Lenner — São Paulo.
Título': NU° modelo de cabide —

DIÁRIO ORGIA)...

um corpo de borracha, ou material
eimilar, em forma de câmara de ar, de
molde a ser insuflado através uma
válvula de enchimento colocada centralraente provida de tampa. e apresentando ainda contornando transversalmente a periferia uma aba que se alarga na parte central superior de molde
4 proporcionar mediante um furo a introdução do gancho segurador. — Uni
total de 2 pontos.
VIRMO N. 106.836
21 de novembro de 1958

1.° — Una bastão desodorante e riati-transpirante, caracterizado por
compreender um núcleo anti-transmrente sólido, compreendendo álcool
solidificado em sabão e incluindo sal
de alumínio antletranspirante compatível com sabão, circundado por

um corpo de bastão desodorante sólido compreendendo álcool solidifica-

do em sabão e incluindo um perfume e desodorante antissético para a
pele, compatível com sabão. Um
total de 2 pontos?
TERMO N.° 108.693
De 24 de fevereiro de 1959.
Requerente: The Vaispat Corpora-

.
Titulo: "Aparelho de Distribuição
de Líquido",
1. 0 — Uhi aparelho de distribuiCao
de liquido, caracterizado por com-

preender diversos reservatórios de liquido dispostos em um círculo e
montados para rotação em tarno do
eixo do Circulo para permitir o avanço de .qualquer dos reservatórios escolhidos para um ponte de distribuição, urna bomba de distribuição individual para cada reservatório, tendo uma entrada ligada a um reservatório particular e uma saída, a um
elemento de deslocamento para distribuir liquido de salda proporcionalmente ao movimento do elemento de

deslocamento, as saldas de bomba estando dispostas em um circulo concêntrico com o eixo de rotaçãe dia
tgrsos operadores de bomba, cada
um ligado a tun dos elementos de
deslocamento particular para mover
seletivamente o mesmo, e um mecanismo pré-lixável para controlar
ajustavelmeitte o :1-meti-tient° dos elementos de 'deslocamento, clara regular a quantidade de liquido diatrirrolumineseente
buída pela bomba. — Seguem-se os
eteriz
a 25.
por camadas supe.00stas de uma mon- pontos de
tagem eletricamente ativa incluindo
duas camadas condutoras das quais
TERMO N.° 108.754
pelo menos uma é uma .miada de . Fibras de vidro condutoras. e• u.ua
De 27 de fevereiro de 195J.

• Requerente: General Electric Campana — Estados Unidas da America,
Titulo: Aperfeiçoamento em !limpada electroluminescente e fabricação de
Mesma. — Privilégio de invenção,
1.°) Um aperfeiçoamento em
• eletrolumlnescente e fabricação da
mesma, conforme acima descrito e ilustrado, compreendendo tin:e l 1. é I u lá ele-

mais camadas intermediárias das quais
pelo menos uma compreende um fós(oro eletrolumlnescente, as ditas camadas superpostas "ndo envolvidas eni
tini espaço evacuado de lima capa ex.
terna de folhas termoplásticas das quais
pelo menos a cliapn da bento tem uma
porção transtnissár., da luz: ditas dia
te n pas sendo de um amla, mi(
de em sues brd., ;TN/min
além do
tonjunto de camadas -1êtricimirme ati.
yes e sendo fundida ¡ant. ,
sn IS
hordas, e as várias camada ,. e. .1:: 1.1pas de capa externa srio em k,ontati
Iptimo urna com a outra. — tini toia!
de 9 ponto,.
k:R.MO N.° '108.1.76
De 30 deileeembro de 1958.

José Caricio Saez.'
.•
São Caetano do Sul — Estado de
Bao Paulo.
P.I. para ''Novo Tipo de Fonte
LuMinosa,'.
— Novo tipo de fonte luminosa,
çaracterizada por ter vários esguiohos alimentados por . uma bomba
Centrífuga e convenientemente- dispostos selbre em um tanque ou logo,
Cia d a um déle.s com válvula independente postes em funcionamento con-

forme as ligações pré-estabelecidos
Pa ra a obtenção de variados efeitos.
— Um total de 2 pontos.

Dezembro de 1962 3413

•TORII() N. 0 10E.658
TERMO a1,0 109.440 pés dianteiros da poltrona e também
a tunt. almofada estando previsto ma
De 23 de- fevereiro de 1959. 'De 31 de março de 1959.
• Requerente: Indústria Brasileira terceiro eixo nos pés dianteiros a
Requerente: Chesebrough-Pond'S
Eletrometalúrgicas S.A. — São Pau- pouca disttinica, do segundo.
Inc. — 'Estados Unidos da America. lo.
.
Título; Bastão Tipo Colónia TenTítulo: Nova Disposição Construdo Propriedades Desodorantes e AnTERMO N9 109.773
uiva em Micro-Interruptor. — Moti-Transpiração. — Privilégio de in- delo
de utilidade,
De 15 de abril de 1959
venção.-

Modelo de Utilidade.
.") N6vo modelo de cabide, caracterizado pelo fato de constituir-se tion.
de

Seção 114

I-Zequerente: Alberto Lagardere
Banquarel, Metales 31 Pintaria Ribera
8.A., S.L. Industrias Metedurgleas
elevai .e Miguel Farra de Juny, estabelecidos em. Barcelona, na Espa.
nha,
Ponto; caracteristicos: Aperfeiçoa
Construção de ismboios
nientos

Pura Moants de. Combustao interna
Comp.eeee:(e e Outras Maq'neas

1.0 — Aperteimunewos na comérnboló; para motmes ue
trueáo
carubustáo interna, consreaearia; e

outras máquinas smulares, caracterizados pelo fato, além de submeterse O émbolo as operações peecânicae

1.0 ) — "Nova disposição construtiva em micro-interruptor", caracteme Requerente: Fábrica de Artefatos
anda pelo fato de que a placa por- de Matéria Plá,stica Franz Halley —
tadora , dos contatos se apresenta do- São Paulo.
Título: Banheira para passaros . —
tada -junto às extremidades de recortes nos quais se encaixam os ter- Modelo de utilidade.
19 — "Banheira para pássaros",
minais de mola laminar dupla,tnente
arqueada, disposta superiormente 4 eivafecrJonada em plástico ou outro
com vértice mediano voltado para material qualquer conveniente, cabaixo e contra o qual se apoia sa- racterizada pelo fato de ser conste:liência solidária a alavanca de acio- tardo de recipiente aproximadamente
namento do conjunto, alavanca e cilíndrico, com face plana anterior
placa articuladas por eixos ou pines, fechada até certa altura, o que liàs abas laterais de peça de perfil em mita o nível dá,gua, sendo que tal
face superiormente se apresenta com
— um total 'de 2 pontos.
alças, enquanto • que o teto preferivelmente se apresenta com aberturas
limitadas por hastes paralelas ou ouTERMO N9 109.454
tras quaisquer convenientes. Um total de 2 pontos.
De 31 de março de 1959
Etablissements Luchaire, e Pierre
TERMO 149 109.938
Jean Louis Robert Pillorcet. França.
Título: Processo de fabricação de
De 23 de abril de 1939
furfurol e de adubos húmleos. —
Requerente: Mathieu A. Bonfanti,
Privi/égol de invenção.
da Guanabara.
19 — Processo para a fabricação Estado
Pontos característicos de: 'Apercontinua de furfurol e adubos Mí- feiçoamentos
em processo e aparemicos,, a partir de detritos vegetais, lhamento, automáticos,
para a • faespecialmente lixo domiciliar, asalin bricação, a graraie velocidade,
corno lamas de decantação que en- discos fonográficos"; — privilégiode
de
cerram matérias vegetais, caracterizado por introduzir os detritos vege- Invenção.
a-- aperfeiçoamentos em procestais num tanque de impregnação, ao19para
a ,fabricação, a grande veloonde• se misturam com ácido diluí- cidade, de
discos fonográfIcos com
do na presença de calor de onde são alma metálica.
caracterizados pelo
dirigidos, depois de sua impregna- fato de que uma
Meia contínua de
ção com ácido, para uma torre de meta/. prètriamente
decapado é t.te
extração onde se efetua a hidrólise vestida, de ambos os
lados, de uns
sob •ação de vapor dágua. Seguem- adealvo apropriado, _antes
de recese os bontae de ias. 2 a 21.
ber. também de ambos os lados,
camada vinilear ou substância semelhante, receptora doa sulcos- da graTErtmo N° 109.e01
vação sonora: pelo fato de' que a reDe 2 de abril de 1959
- ferida folha é. a segnir, aquecida
até a temperatura aproximada de
Requerente: ' João Astorl — São 1009C
pela sua p assagem por uma
Paulo.
estufa: pelo fato de comp reender, em
Titulo:' Régua de múltiplas finali- seguida, a operação de prensagem,
dades — Modelo de utilidade. .
para a g ravação dos sulcos sonoro!,
19, _ "Régua de múltiplas fina- simult eneamente, com um a quecilidades", constituída de escala. de mento elétrico indutivo e a perfumeddira ou de outro material qual- ração do orifício central do disco;
quer conveniente, dotada numa das e pelo fato de que os discos prensabordas longitudinais de escala mili- dos são, a seguir, cortados na forma
métrica, caracterizada pelo fato de circular convencional em lana má-.
que na parte mediana da borda quina subsenttente, vindo cair em
oposta se encontra disposto nível de urna esteira transportadora, ao masbônus, enquanto que no corpo da me tempo que na residito.s de natarégua, junto a uma das extremidades reza continua da fõlha originei vão
da mesma se encontra bússola, ao sendo recolhidos em um rõle extrepasso que no lado oposto se encon- mo, para recebeeem ulterior destina
tra impressa tabuada, sendo qu e en- Um lotei de 3 pontes.
tre embas no espaço livre, assim
como no verso da régua poderão ser
impressas frases educativas aseCtre
TÊãmo 109.950
corno material pnblicitário. Um total
• de 24 de Abril de 1959
de 2 pontos.
querente: Seiiclii Tnase "— Sio
.
•
Paulo.
TéRMO N9 109.855
Titulo: Novas disposições em pulverizador ,para perfumes e outros.
De 10 de abril de 1959
1. 0 ) 'Soves disposicões em pulverle

normais, trabalha-se a sua parte ciRequer:nele: Indústrias reunidas
líndrica ou "fralda' . — que é a que sofá-oama
zador para perfumes e outros" cavarestabelece contato com" a parede In- Guanabara. Drago S. A. — Estado da deriza-se por ser constituído um tubo
ferior do cilindro — com o fim de
(1); que é imerso 'no frasco (F), em
transformar a superfície lisa, na sue. Título: AperfeiçoamentaJ em pole cuja
abertura inferior tem conectado
totalidade ou parcialmente, em su- • trona ,-espregudeadeira. — Privilégio
um tubete flexível (2), que serve CO.
perfície rugosa, ou ranhurada, -estria- de invenção.
da ou arenosa, s sôbre as partes as19 — Aperfeiçoamentos em poltro- Mo prolongamento opcional do mesmo;
sim trabalhadas, se projeta metal de na-espreguiçadeira,. caracterizados por a abertura superior do tubo (1), tem
caracteristicas deslizantes — te pre- uma parte fixa, • integrada por dois maior dlitmetro que o seu corpo prè.
ferencia cobre ou suas ligas — pro- cavaletes inteiriços em forma de 'V priamente dito. e• ê internamente res.
jeção ema que é levada a efeito por Invertido com o vértice cortado por ceda (3) tendo nas subjaceneisis desta
irjeo de inaureicos comhecidos, os uma barra . obliqua. A parte móvel,
doia furos contrapostos (C;
quais utilizando varetas, arame ou apoiada pelos referidos cavaletat região,
pó de metal, fundem-se e projetam- cotnpreende une encosto alto, arti- dentro ciaste tubo trabalha um tubulo se noezta etao etao etaol shrd
culado num eixo transversal previs- t5) movIvel longitudinalmente em vaino em partículas, formando assim to nos pés trazeiros da poltrona e, vém, cuja extremidade superior temiuma capa de metal dcslizante ade- por meio de dobradiças, também ao na numa cabeça (6) provida duma
rente ás referidash partes. — Se- assento, sendo este articulado a uni projeção (7) de •puiverização, e a euguem-m, mais 3 pontos,
negando eixo transversal previsto tios Perficie superior desta cabeça é leve.
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mente recavada- (6a) para o pressiomemento digital, e a conexão interna
• da projeção (7), com a cabeça (6),
•se procem através duma pequena abertura (8); na $1111 'extremidade desta
• projeção se rosca, um cabeçote pulverizador, externamente recartilhado (9),
o qual é dotado de um orifício (10)
•de diâmetro diminuto, e este cabeçote
é guarnecido com uma bucha -(11) de
plástico ou- outro material; dentro da
projeção (7) de pulverziação se aloja
um pino (12), cuja cabeça se situa na
cavidade ,interne do cabeçote, e esta
cabeça tem um filete reentrante (13)
de passo largo; a região da abertura
inferior do tubulo movível; apresenta
uma Cinta periférica (14), ocasionando - um pequeno aumento diametral;
nesta abertura se encaixa um elemento de conexão (15), de-material ficá• vel o qual é oco internament e (10,
• possuindo ditas projeções contrapostas
•(17-18); sendo que a sua parede externa ' e côncava, a ,,9 ual possui difánetio coincidente com o diemetro interno
do tubo fixo (1); dentro da,
abertura (1a)" 'situada no fundo inter,no (leste tubo. se 'assenta livremente
uma esierazinha (29) que funciona
como válvula;- p iada dentro deste tubo
se aloja uma mola lielicoide, cuja espire inferior é ataante ` contra o fundo
• interno do tubo e a última espire suenvolvida- pelo encaixe
perior
•elemen'a intermediáriode conexão
• (151: 'mixila Movível -(5) se_ encaixa no. it.ibo fixo (1)', através duma
mera recartilhada . (21). cujos filetes
se roscam no .i similares do tubo, e esta
Toma (21) tem um recavado externo
(22) para resniração; ainda nesta roact
(211 se prende ri cabeça (23), com filetea ipter on (24):' para rasc-u--re no
fre mo ( 1? ) .
Um total de 2 pontos.
TÊRMO '111.110:
,de.13 de Junho de 1959
Requerente: Emalha Miguel ,Siviech
• Simon tiarenzoirá — Argentina.,
Titulo: Aprrelhe ignidor au t omáti.,
Privilégio de invenção.
co
1. "Aparelho ignidor automático",
. caracterizado por comprender pelo menos - um- instrumentc medidor de um
fator atmosférico, do tipo em que as
diferentes medidas $ão transmitidas :a
uma alavanca ou ponteiro e uma fonte
de energia elétrica ligada a um elemento ignidor por um polo, diretamente, e pelh au*.ro, com interposição de,
' pelo menos, un interruptor ligável pelajalavance ou ponteiro de cada ura dos
mencionados instrumentos.
1.721 -total 'de 12 pontos.
TÊRMO 110.136
" de 2 de Maio-de 1959
• Requerente; Asot Agopyan — São
Paulo.••
Titulo: Churrasqueira e torradeira
doméstica — Modelo de utilidade,
1. 0 "Churrasqueira e torradeira doméstica", caracterziada pelo' fato de
sier constituída por dois recipientes, superpostos,' o superior normalmente emlborcado sôbre o inferior, este superiormente dotado de grade removível, enquanto que o segundo é dotado em seu
fundo de 'refratário suporte de resistência elétrica, ambos os recipientes pro, 'Vidos de cabo later
al, enquanto qüe
externamente se . st pr esti ntam com
'poios ou pés.
•
, Uni, total de 2 pontoe
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•as espires intercaladas entre . si e .com de base e. coletor de cada- uns dos encavalamento negaavo, daá quais uma ditas transistores para variar a volfita (2,2) é de ' material inteiramente tagem base-emissor , dos mesmos, .- . em
condutor, e a outra • (3,3) é formada , . resposta Às ',- ditas variações de Cap.
contínua do coletar. Um - total
por uma camada isolante (3b) e uma rente
de 5 pontos.,
camada condutora. (3a); está última 4 ,
, ,—
posta em ,c.ontatO, direto com . parte
- :
metálica: e que. um Segundo enfaixa-- 'r :
TÉrtmo N o 110.333 ' '
r
•
Mento compreende uma única . fira -(4,4)
De 12 de mato de 1959 11
com - encavalamento
enróladatambém
.
do
cabo
Requerente:
entre
o
.
dieiétrico
(5)
Moulton DevelopmÂnts
negativo
.
.
e:as duas fitas- aiarna referidas, e ten- ',United — Inglaterra,
do o anesaio pasto e . o dobro • da lar- t Titulo: Aperfeiçoamentos em ou'regura das clima _Fitas mencionadas, de letivos a Juntas Universal ou Cardan
lo Uma conexão para eixos ,(de
modo a _recobrir completamente - a fita transmissão)
universal do tipo de jun(2,2) inteiramente condutora e as in- ta Hooke caracterizada por compreentervalos (N) entre as duas fitas cita- der 'uma cruzeta tendo quatro mem.
das; e • esta. ultima fita sendo -Como a bros reciprocamente perpendiculares,
cardada, comm-a uma bucha de- borracha troncei-eô- precedente, cm camada condutoa disposta ern contato Moa ligada à cada membro com ;sua
com as duas: fitas do primeiro enfaixa-:, extremidade mais espessa, para o' exterior,- . uma - carcaça tronco-cônica.
mento de blindagem.
cercando cada bucha, e dispositivos
Um total de -8 pontos: incluindo parafusos em U para pren- . .
• •
der as carcaças de buchos opostas
às forquilhas conduzidas pelos eixos
TERMO N" 110.234
à serem ligados, as buchas sendo ¡radialmente comprimidas sôbre Os MemDe 6 de maio de . 19.59
bros da cruzeta ao verificar-se a mon.
Requerente: Frite Engei — Estado_ tagem da junta. I.Tm total de 13 Port.
.
_
.tos.
do Rio.

_

•
- TER1V10 111.154
de _16 de Junho de 1959
Requere:te: Prado Importadora S.A.
-- São Paulo.
.Título: Um nevo modèlo ae lençol
para cama — Modelo de utilidade.
1.0 "Um nóvo modelo de lençol para
cama", caracterziado pelo fato do que,
em lençóis comuns, são praticados, em
seus cantos. recortes arredondados,
após o que são as bordas resultantes
de tais recortes reunidas por costura.
• Um total' de 3 pontos. _

. TERMO N y 110.162
De 28 de abril de 1959 Requerente;'" -Noye Sassaki -=.• São
Paula.
Tit; Inv.; aNélvo Modêio de' Quadna para Guarda de Objetos e litensi-rlios de Cozinha».,
Reivindicações
Reivindica-se como pontos caracter-isticos do presente pedido de privilégio,
•
os seguintes:
1) --- Na y ° madélo de gitadro para
guarda de objetos e utensílios-, de Cozinha. caracterizado - por um quadro
plano 'agido, com, dispositivo de dependurar em que, fixados pelos extremos
a pequena distância de ambos os lados
dc quadro são dispostas- no sentido da
alutra desta barres transversais paralelas -umas as • outras, um pouco afastadas da superfície do quadro;
II) •— o que
• vai reivindicado no
ponto I acima, caracterizado por serem
praticadas no quadro, para fora dos
extremos da barras transversais ou baixo' destas, - recortes verticais - paralelos,
ligados uni a outro por tura recorte ao
alto, sendo -voltada para fora ou para
a. frente a lingueta assim formada, que
-vez um formato
é recortada por de, - uriha cai ) emaconformação ponteagude e outraS e recurvada, formando
. gancho;
. . •
- o que vai reivindicado nos
pontos 1 e II aCinta, caracterizado por
recortes em formato de duplo ah, em
qualquer local conveniente do quadrei,
com outro recorte na base ideatico ao
reivindicado em dois, acima, tendo este
segundo recorte, como linha de corte
do alto, o recorte 'da . base do duplo
ela e sendo as , três linguetas assim
formadas' curvadasem unhas voltadas
para a freate e para o , centro do vão
formado pelos recortes — tudo como
substancialmente , descrito no relatório,
graficamente, mostrado nos desenhos
-anexos e reivindiCado nestes três pontos característicos.
•

1

Titulo: Uma Original Nlarnitta Hermetica:
Temo N. 110.399
'Modêlo de Utilidade'
' De 15 de maio de 1939,
Original marmita hermetica.i;
Requerente: .1. & P. Coain Liudted
caracterizada pelo lato da hampaser
.
Escócia.
provida de uma:. válvula de segurança
Titulo: I'ranspiortndores latersia
'apresentar
no
contôrno
da
,
face
ine
1 0 Transportador lateral, com um
terna, unia concavidade anular guar- corpo moldado plástico, tendo extrenecida de um anel elástico: '
midadeS em forma de gancho, ligadas
Um total de 2 pontos.
por uma haste, as superfícies internas

de uma porção extrema em forma, de
gancho, adjacente à haste, tendo 'uma
TERMO Na 110.244
porção base curva, caracterizado.pelo
fato de uma inserção de material
!. 5 De 6 de ' maio de 1959
resistente ao desgaste, na citada, porção extrema em forma de gancho 'ter
,
Jiro:Tetsuya - a- São Paulo.
Patente - de Modêlo de Utilidade uni pesceço ou porção reduzida ex.
posta na 'referida porção base curva.
para allm NÓvo Modélo de Amplia- Um
total, de 10 pontos.
dor para Máquinas Fotográficas».

1 — Um 'nõvo modèlp de ampliador
par-a máquina fotográfica, caracterizado por ser constituído de uma Caixa
metálica e respectiva tampa, dentro de
cuja caixa é, corrediça, para dentro e
para fora, Urna peça metálica, ôca,' de
formato paralelepipedal -na sua parte
posterior, e •ronco-peratnidal em sua
-parte dianteira, cuja faCe- frontal é munida dá usual lente fotográfica.

Itamo No 110.519
Der 21 de maio de 19591'
Requerente: General Electric ,Com.'
pany,-- Estados Unidds da América.
Titulo: Alternador
Privilégio de
Inveneão.
•.
Alternador compreendendo um
estata
l . - a um -rotor magnetizável, do
tipo de polo saliente, caracterizado
pelo fato de que o membro estator
é provido com uni enrolamento de
Ta.a),10 N 9 110,328
excitação de corrente contínua: e um
De 12 de maio de :1959 .- enrolamento de campo de Corrente
alternada e pelo fato de que a roRequerente: Rádio Corporation ar tação concorrente do rotor e excitaAmérica —" Estados- Unidos da Ame- ção do mesmo pelo enrolamento de
excitação prevê uma voltagem' de
rica.
Titulo: circuitos amplificadores si- saida de corrente alternad'a,. Uni total
métricos — p rivilégio de Invenção. .- de 5 pontos.
-.TERMO N"' 110.319 -- • ,
1 0 " Um circuito amplificador do
audio que se caracteriza por incl
uir • •
De 12 de maio . de 1959 .
um par de transistores do -mesmo
TÉRAIO ..N. 0 110.7091 •
Regiierente: Pirello SeCieta Per Azio- tipo de condutividade, cada. -urlin. De• 26 de maticN de 1959
cluindo
eletrodos
de
base,
emissor
e'
ni — Itália. '
_ .
coletor e ligados para operação emisTitulo: Cabo Elétrico de Alta Ten- sora comi.= simétrica ou push-pulld Requerente — -General' Electrie
são provido 'de Enfaixamentos de blin- dispositivos de impedáncia de carga Company — , Estados Unidos da
-dagem entre Dielétrico e • ao menos de., salda pata- os ditos. transistores América. .
- unia das peites -Metálicas ao Cabo:
compreendendo uma bobina móvel de
Aperfeiçoamento 0111
alto-falante com derivação central- h- lâmpada para instantánco
▪ Privilégio de Invenção
Pri"
• I° • Cabo elétriCo de alta tensão -gada. com os ditas eletrodos coletores vi)egiaclo de invenção.
.
proporcionando variações de volta- com isolamento conitituido de fitas en- egem
• Uma • lâmpada ,,p..A.ra triScoletora
em
tesposta
as
-varia:.
roladas em hélice e provido de enfai- ções de corrente continua coletora talação, caracterizada Por compre
atamento de blindagem entre o dielètri- dos ditos transistores, uni transfor- ender um bulho de- vidro, eda.o co e ao menos uma das partes metáli- mador de 'entrada incluindo um en- contendo uma carga de inoterialcas - do cabo,-, tais, partes sendo consti- rolamento -secundário -ligado com os inflamável combuativel e meios de
tuidas.,peio condutor' ou condutores' e eletrodos • de base e emissor dos dites innifgz'o nora iniciar a .comliustão
pela capa metálica, do cabo, caracteri-. transistores para aplicar um sinal da rçferida carga, o corpordo ,retado pelo fato de que ,tun primeiro . en- de entrada ,entre • os mesmos, e dis- ferie° ,bulbo sendo de .formato
fifizamentca compreende - duas fitas dife- positivos - de estabilização do ponto substancialmente eilindricoj e senoperaoional de corrente conti nui
rentes, de igual e espesSta'a, os ditos transistores Incluindo um do fechado em cada uma de suas
enroladas com o esmo passo em con- circuito' de realimentação de corren- extremidades, e um contato elétato com a , Parte. matál-ra
(1,6). cariai te continua ligado entre es eletrodos trico' herrnètier ineV'e vedado em
.
•

•

•
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pelo menos uma das extr .raidades 'uma mola laminar resistente 0.0),
do referido bulbo, o referido coa- , com sinuosidade que possibilita
tato estando colocado numa re- t em que se aloja, sendo que a exentrância • da extremidade do re- tremidade livre (11) desta mola,
ferido bulbo urna distância sufi- iI pressiona constantemente o lado
ciente para impedir um ontato t inferior da lââmina cortante conacidental entre os referides .con- !vencional . (5). exatamente sob o
tatos elétricos e objetos carrega- ponto de articulação. Total de 2
dos eletrostáticamente. Um total pontos
de 5 pontos.
TÉRMO N.o 110. 716.
De 26 de, maio .de 1959
•
Requerente
,Arnerican Choin
dr Cable Company Inc. — Estados
Unidos da América.
Titulo — .Proceso e aparelho
para cobertura de metais . por
Imersão a quente — Privilégio
de Invenção.
1.0 -- O processo de estabelecer
e manter um banho de um metal
de cobertura para ferro e ligas
de ferro, compreendendo as etapas de introduzir o metal de cobertura fundido em mit cadinho e
manter- o metal de cobertura, no
cadinho, a uma temperatura elevada superior a sua temperatura
de fusão. caracterizada pelo fato
do mencionado cadinho ser de
material refratário: não metálico,
bem como mio fato do calor necessário para manter em estado
\filndielo n metal de cobertura, a
temperatura elevada, ser fornecido inteiramente ao metal de Cobertura nor condução através de
um elemento aquecedor_refratário,
não metáliço, mentido em- contato direto coe 'nom encionedo metal, meio neto qual a eontamina, çãO, do referido metal de cobertura nor ccannonentes metálicos do

TUR15,10 N° 110.331
De 12 de maio de 1959.
Requerente: E. I. Du Pont de Ne-

mours and Company — Estados Unidos da América.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou relativos a geradores de onda de linha
— Privilégio de Invenção.
lb Um gerador de onda de linha
compreendendo rastilhos de explosivo detonante sensível à espoleta caracterizado pelo frite de compreender
Uma barreira inerte separando um
par de conjuntos planares substancialmente paralelas de rastilhos de
explosivo espaçados encerrando explosivo detonante ou de alta fôrça
sensível' à espoleta e .tendo urna área
suficiente em secção transversal para
suportar sua detonação, -os "rastilhos
d'e um conjunto sendo oblíquos aos
rastilhos do outro- conjunto e Ume
modo formando uma grade, a disposição dos rastilhos do _explosivo e
a 'espessura da barreira sendo tais
que a frente- de detonação resultante da Iniciação do gerador de onda
ou de sói= em linha . nurn ponto de
iniciação atinge essencialmente de
forma simultânea unia Multiplicidade
de pontos terminais numa zona limítrofe ou perímetro do gerador de
onda ou sdpro em linha. Um total de
11 pontos;

TÈRMO N.0 110.787De 29 'de maio de 1959
.aolanda.
iornn e do elomentn de equeci- Gloellampenfabrieken
emntn e evitncia, e em conseqW11- • Titulo — Aperfeiçoamentos em
ela de 'ene o referido banho é ou relativos a recipientes de abrinn i-Mo etificientemente tranqui- sução — Privilégio de invenção.
lo. de medo a nerrnitir que .con--. 1.0 — Aperfelcoamentos em ou
tatninenten eventualmente intro- relativos a recipiente de absorção,
duaMos no banho e nue diferem, do qual o material abservente é
cuy e e to a cl eneçdede, cia meted fun- evaporado numa direção prededido de robertura, se separem sob terminada e que compreende um
Infleência da gravidade. Um total canal aberto de metal, no interior
do qual é comprimido g pó do
de 9 pontos.
qual . se evola o vapor absorvente,
caracterizados.pelo fato do pó ser
comprimido nci interior rio reciTÉRMO N.° 110.741
piente aberto de uma maneira tal
Denositada em 27 de Maio de que a sua superfície fique perpen1959.
dicular à direção desejada de evaReonerente indústria poração. Um total de 5 pontos.
Metalúrgica e Eletroquimica Limitada — São Paulo.
TÉRMO N.° 110.792
Pontoe característicos de — OriDe 29 de maio de 1959 e
ginais ri1sooe1ç5en em canivete.
1.0 — Originais disposiç5e5s em
Requerente: N. V. Philips'Cloeicanivete. Caracterindo por seu lampenfabrieken — Holanda.
corpo formado de duas heml-fa- Titulo: Aperfeiçoamentos em ou
ces siroétriees metálicas (1 e 2) letivos a um processo de fabricação de
*OU de outro material adequado, e material tubular para e sustentação da
que se contrapoem, sendo ambas camada emissora de um catado e
as pontas fixadas por rebites (3 todos equipados com suportes deste
e 4) ou outra forma, num dos material — Privilégio de invenção.
quais se articula a lâmina . con1.° — Aperfeiçoamentos era um provencional (51 provida da unha cesso de fabricação de material para
.(6) em ambas as hemi-faces, o suporte da camada emissora de um
teM moldada uma ampla zona r.- catodo terrnoitinico. caracterizados pelo
cavada ('7)
(7) para o alojamento da fato de um tubo de níquel ser coberlâmina- (5). e sob esta zona tem to no lado interno -com uma camada
praticada em ambas as hemi-fa- de uni metal encerrando um pé de tan
ces, unia ranhura sinuosa (8) e metal que seja capaz do ligar-se com
Simétrica entre si, cuja rego ini- o níquel, sendo em seguida efetuado
cial ele abertura livre (9) se situa mi aquecimento em uma atmosfera revoltada para o lado do rebite (4) dutora, de tal maneira que o metal do
de articulação da lâmina; nesta pá apenas se ligue com o níquel, senranhura encaixa-se firmemente do em seguida estirado o tubo, por um
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processo conheci& a fim de conseguir- neira, e recursos que, por motivos
se um menor dia l.. Net:to e una orlaoe rotação do dito impulsor, produearer
espessura de parede para a mesmo. ama onda da massa a ser dirigida do
Um total de 4 pontos.
modo ascendente ao longo da dita po.
neira e km um ângulo próximo de 180

i'Ê.:12140 N.° .110.93
De 29 de maio de 1959
Requerente: Clupak Inc. — Estados
Unidos da América.
Titulo: Processo e dispositivos pa:a
aplicação e subsailuição de blanquetes.
— Privilégio de invenção.
1.0 — O processo para 'a introjteião
de urna blanqueta sem fim, le.:ga numa
máquina, na qual a blanqueta é destinada normalmente a ser passada sóble
mua multiplicidade de lios, incluindo
pelo menos um rido portador e um
rido tensor, e para ser localizada per
traz de urnn parte od arcabouço permanente de máquina: cujo processo se
caracteriza por compreender a transferência do rolo tensor para uma pnsição que reduz a periferia dos rolos,
levantando conjuntamente os rolos para
conduzi-los em conjunto e desimpedidos da estrutura de arcabouço pernanente, sustentando os rolos cora (MI
espaço livre para cima por detrai da
trajetória da b/anqueta através a parte , de máquina, proporcionndo-se
suporte temporário para a blanoueta
de uni vão mais largo que •o dos rolos,
montando-se a blanqueta numa condição livremente suspensa &Mire o dito
suporte temporário, conluzindo-se a
blanqueta suspensa para a posição de
abarcamento do rido, e deposita.idose a blanqueta suavemente sObre os
rolos. Um total de .14 pontos.
TERMO N." 110.904
,
De 3 de ju nho de 1959
Requerente: Trivellato S.A.
aliaria Indústria e Comercio — São
Paulo.
Titulo: • Aperfeiçoamentos no transporte de material p ulverolentu — Privilégio de invenção.
1. 0 ) "Aperfeiçoamentos no transporte de material pulverolento", car e cterizado pelo fato de ser feito através de
um tanque hermeticamente fechado,
provido de um moto4. \ de combustão
interna, que acionará um compressor
que, por sua vez insuflará o ar atreves de um sistema de encanamentos,
terminando por ecumulá-lo. Um total
de 6 pontos..
•
TÈRMO N." 110.794
De 29 de moio de 1959
Requerente: The Black-Clawson COMpany. -- Estados Unidos da América.
Titulo: Maquinaria de papel — Privilégio de invenção.
1. 0 — Em um equipamento de pol.
pação do tipo descrito, incluindo uma
cuba geralmente cilíndrica. unia saída
para a massa polpadu na parto inferior ,d dita cub", e um peneira inclina.
da para cima e para fora cobrindo dita
saída-. a combinação caracterizada por
um impulsor montdo para girr . em um
eixo vertical de forma radial na direção interior com relação à dita peneira
e incluindo uma placa circular'formando o corpo da mesma, urna pluralidade de palhetas impulsoras verticais na
superfície superior da dita placa, recursos spara girar dito impulsor na direção que leve ditas palhetas a pra.
duzirem a descarga da massa para fora
da dita placa era direção à dita pe..

e em unia velocidade substancialmerse
te maior que a da massa descarrega.
da por litas palhetas, para efetuar uma •
ratredura ascendente na superfície superior da dita peneira, das patticuill
que tendem o se alojar na mesma,
a companhada de uma ação de pulsação
'mu relação às perfurações da dita pe.
mira, quando a dita onda se move cir..
cularmente na dito cuba. Um tonai de 5 pontos.

TERMO N." 1 It. 845
De 17 de julho de 1959
Requerente: Tira Distillers Company.
Lirnited
Escória,
Titulo: Processo para a obtenção (30
compostos colialamino-peptidicos
1.0 — Processo para a obten00
compostos cobalatnino-peptidicos dica.
zer mediante administração oral, con.•
tra a anemia perniciosa. caracterizada
pelo fato de' se ' misturar uma cobaia.'
mina e um peptitlio obtido a partir de
liquido de embibição de milho. Uns
total de 11 pontos.
.. —
TERMO N.° 113,626
de 29 de setembro de 1959 •

Estadas
A.bbott Laboratories
Unidos da América.
Titulo: "NU° processo de prp.
paração de heparina" Priviléa
gio de invenção.
Pontos característicos
1.0 — No processo de separação
de um complexo de haparina insolúvel , em água, a partir de um.
'extrato aquoso animal contendo
outras substâncias .animals solir •
reis em água, o estágio caracterizado por compreender: a adição
de um sal de amônio quaternário
que seja solúvel em água em uma
extensão de ao menos 2 por culto, e no qual uma. das varandas
do átomo de nitrogênio leve essencialmente uma cadeia hidracarbonetada alifática com- ao
menos 8 átomos de carbono, sendo dito , composto adicionado em
uma quantidade suficiente pwra
precipitar substancialmente tóda
a heparina presente no extrato
aquoso; mas insuficiente para
precipitar , outros componentes
presentes *do dito extralo
Seguem-se os pontos de 2 a 14.
MAIO N.° 113.946
de 13 de outubro de 1939
Imperial Chemical Industries
Limited — Inglaterra.
Titulo: "Tratamento de poinneros".
1.0 Um processo para a remoção de resíduos do catalisador
de uni polímero. Uses residual
contendo pelo menos Kin composto de um metal de' Vasição dos
Grupos IV e VI do Siarem Periódico, caracterizador.1:7)ue é adicionado ao polímero, c t presença
de um hidrocarboneto .1quido, um
reagente A, e a mistura é submetida a um tratamento de extração com uma solução aquosa de
um reagente B; o reagente A é
escolhido entre reagentes. solúveis.

"Nr e a ereira 4
ene hidrocarbonetos e, pelo menos;
-ligeiramente solúveis em eata os
. quais quando em solução em um
hidrocarboneto formam com o dito composto "do metal de transição uma solução no hidrocerboneto de um composto de cordenação• Seo metal da transição que é
-decomponível pela dita sonieáa
aquosa durante a extração:, e o
reagente 13 é escolhido entre reaegntes solúveis em água, os quais
quan&S, em solução aquosa decompõem o composto de coordenação do metalde transição solúvel em hidrocarboneto dunante a extração, para formar um Composto solúvel nágua. estável a hidrólise sob as condições. da eXtração insolúvel em liidrocarbonetds
liquidas. Seguem-se os pontos d'e
2 a 31.
.•.
nRmo N.° 113.973

e de 14 de outubro de 1959
- P. Hoffmann — La Roche &
Ce. Société Anonyme.
. F. Hoffman — La Roche & Co.
Suíça.
Aktiengesselschaft)
Titulo: Processo para a preparação de hidrazidas substituídas.
1.0 — Proceeso epara 'a preparação de hidrazides substituidas e
.de seus sais, caracterizado pelo
fato de que se condensa a 1,2-diisopropil-hidrazina ou um 'de seus
sais com um agene. de acilação
fornecendo o radical R-00-, no
qual R resSresenta o radical fenilo, êste último sendo substituído
por halógene, agrupamentos nitro, hidroxilo, alcollos, aciloxi, aicoei alcoilenodloxi. alcnilidenodioxi e.,/ou alcoilmercepto, e, quando R representa um radical fenilo substituído . por um grupo aciloxi, de que se saponifica eventualmente a fim de •transformar
êste grupo -aciloxi em um grupo
hidroxilo e, se necessário fôr, àe
que se transforma a hidrazida
obtida em uni sal Seeuem-se os
pontos de ns. 2 a 14.
TERMO N.° 114.677
De 11 de novembro de 1959
Requerente: Abbott Laboratories — Estado& Unidos da América.
Título: Novos derivados de ácido tio-barbitúrico substancialmente não higroscópicos estáveis, cristalinos e solúveis em água.
Privilégio de Invenção
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:calos
que possue dois pree
ctlindricos "perpend ir
1'08queados interiormente %ale se
solidariza com a tanta mediante parafuse., base esa que pode
ter feitio ou formato qualquer,

desde que a tampa terlea idêntica forma e também pelo fato da
tampa ter os contatos eiétrices
externos sediados imediatamente
abaixo do balancian ou botão Interruntor
Tudo como descrito no presente memorial e ilustrado nos desenhos em anexo. — Ponto único.
- TERMO N.0 111.469
de 16 de junho de 195- 9 .
Requerente: Alcindo Tavares
Cordeiro Campos —
São 'Paulo.
Título: Vaporiza.dor inhalador
para finalidades medicinais
P.
•
de Invenção.
1.0 — Vaporisador inhaiador
para fins medicinais é de fisioterapia em geral, constituído por
marmita de pressão e caracterizado por possuir cano de escape
do coluna de vapor útil ramificado com saldas laterais múltiplas provido de tubo ou tubos f leeiveis " e por possuir fontes de
água quente, com jato contínuo
de vapor ligado a urna fonte fornecedora de oxigênio
Vaporisador inhalador para finalidade medicinais como reivindicado. substancialmente como
descrito e ilustrado nos desenhos
anexos. "•
•.
TERMO N. 0 114.681
Dc 11 de novembro de -199 .
' Requerente: Anheuser-Busch
Incorporated — Estados Unidos
da América...
Título: Tanque de filtragem -Privilégio de Invenção:
' Pontos Característicos

TERMO.N.° 114.731:
De 15 de novembro de 1959
The leloover Company. — Estados Unidos da -América.
Titulo: ' 'Barra desfazedora de
espuma para limpador de sucção.
Privilégio de Invenção.
1.° Uma mistura desespumante
sólida, vagarosamente desgastável,
caracterizada - por. incluir um
agente desespumante ou desfazedor de espuma, líquido, • um
agente eneulsiona.nte para agente desesptunante e um veículo sólido solúvel em água, o agente'desespumante e o enaulsionarite estando dispersos através do veículo, com o dito agente enaulsionante misturado com o agente
desespurnante e o veiculo sendo

a um ponteiro que se 'desloca de.
bee rua quadrante, graduado fixo.
— Seguem-se os pontos de ns.
-

a3.

2

TERMO N.° 114.781
De 16 de novembro de 1962
Generale Thermique-Procedes
Brola. — França.
•
Título: Aperfeiçoamentos, em
caldeiras. e-- Privilégio de In- venção.
.
Aperfeiçoamentos em 'caldeiras;
caracterizados pelo fato de o conn
duto de alimentação de água fria
ou- resfriada ser ligado à caldeira, de preferencia em sua parte'
Inferior, por intermédio de uni:
ejetor neistura.dor que está por,
outro lado em comunicação com
a parte superior da caldeira por,.

um conduto de reciclagem. —1
Ponto único,
TÊEMO N O 114.784
D3 16 de novembro de 1959

Electricite de France — Service
National — Frrinça.
Titulo: — Processo aperfeiçoado d•
realização de fundações.
19 Processo de realização de tuna'
dações com pelo menos, um bulbo,

que consiste em executar unia perfile,
ração estreita e de profundidade re-e
lativainente grande em relação com
sua dimensão transversal e colocar.; nesse perfuração, pelo menos uni órgão expansível no qual se cria urna?.
presslin suficiente para 'afastar o ter-i'
reno circundante, seja por meio de
um macaco (que se retira a seguir),1
seja por injeção direta da argamassa,'

processo este que se caracteriza es,,
sencialmente pelo fato de se propor-.
cionar aos , 'órgãos expansíveis
lizatios, sob efeito de pressão num.
vagarosamente desgastável quan- espaço determinado por uma expa , ndo em contacto com . ' água, de são controlada. volumes bem defini-,
modo a liberar vagarosa e unifor- dos, solidários ao resto, da fundação
adaptados, por isso mesmo, à rememente, os agentes desespuman- esistência
do terreno e a capacidade,
te e emulsionante, com o agente de sustentação
deseada para a . fundesespumante
'forma
uma
emul1. 0 uni tanque de filtragem
dação. (Seguem-se os pontos de ris.:
compreendendo urna- parte do são inibidora de espuma cm a 2 •a 91.
corpo tubular vertical com uma água: -- Seguem-se os pontos de
parte de fundo cônico por baixo 2 a 16.
TÉRMO 120.413
e uma parte do tôno por cima,
tendo o dito fundo cónico urna
de 9 de Abril de 1960
.- TERMO N.° 114.733

saída para remoção de todo o material do tanque, meios para dirigir água para dentro do dito
tanque, urna grande quantidade
de níveis- de desvio dentro do dito

novembro de 1959
Manuel Monteiro de Aguiar.
De 16 de

Portugal.

Titulo: Dispositivo para 'medir
tanque para desvio do liquido de
inclinaçáo de planos em relação
dentro do dito tanque em diferentes níveis, compreendendo ca- à horizontal e à- vertical. — Pri-

1.0 Um sal de sódio ' estável, da um dos ditos níveis de desvio
branco, não higroscópico, cristali- de um barrilête com uma grande
no, de um ácido tio-barbiturato quantidade de tubos de desvio esutilizável terapêuticã.mente, ca- tendendo-se dêle, sendo os ditos
racterizado por ser escolhido Or. tubos de desvio ocos e tendo uma

classe que consiste de tiopental, grande quantidade de pequenas
tialmilar e tialbarbitona. — To- aberturas nêles, estendendo - se um
tal de 9 pontos.
tubo de cada um dos ditos barri-

TERMO N. o 114.154
-de 26 de junho de 1959
Raimondo Canino.
São Paulo — Capital.
/ -MAY. para "Nôvo tipo de interruptor elétrico". — Modêlo
Utilidade.
1.0 — Nõvo tipo de intefruptor
elétrico, mais simples que o comum, caracterizado essencialmente por se compor de uma base

TERMO N.° 114.732
De 13 de novembro de 1959.
Samuel James Wilkeson.
Título: .Aperfeiçamentos em filtros para óleo.
Privilégio de Invenção.
1.0 Aperfeiçoamentos em filtros
para óleo, do tipo • abrangendo
urna carcaça cilíndrica metálica,
com tempo removível em forma
de calota esférica e provida de
um fundo, igualmente, em forma
de calota esférica, efetuando:-,se a
entrada do óleo pelo fundo 'e a
saída desse óleo pelo referido
tampo, caracterizados *pelo fato
de .que o cartucho filtrante é
constituído por dois sacos de natureza permeável e flexível de tecido, por exemplo,. contidos uni
dentro do outro e amarrados pelas respectivas bocas. — Seguemse os pontos de. 2 a 3.

Dezembro de .1962

lêtes e uni barrilête • de desvio
principal colocado por fora do

dito tanque, meios para controlar
a circulação do material através
do dito tubo, um tubo de água
ligado a cada um dos barrilêtes
dentro do dito tanque, meios para

vilégio de Invenção.

12 Dispositivo para medir a
inclinação de planos em relação
à horizontal e à vertical, caracterizado pelo fato de compreender
um , suporte, no qual se apoia um
eixo que lhe é perpendicular, e
em temo do qual oscila uma massa ligada a êsse eixo por uma liaste rígida, na qual está fixada uma

peça que, quando o suporte se inclina em relação à horizontal e à

vertical, girando em térno dum
eixo inraginário paralelo ao eixo
de oscilação de pêndulo formado
contrê]ar a circulação de mate- pela massa e pela haste que por
rial através do dito tubo dê água ação da gravidade manterá a sua

e meios ligados a cada um dos
ditos níveis de desvio para tornada de amostras do seu conteúdo. — Total de 16 pontos.

posição vertical, transmite 'êsse
movimento, ampliando-o a um
quadrante graduado, que se move
em relação a uma referência ou

Titulo: Privilegio de invenção para:
"Um nOvo tipo de pneumático sem
ruam de ar".
Requerente:; Elyo Paniago Vilela —,
São Paulo.
1P Navo tipo de pneumático sem
câmara de ar, caracterizado por não
neceisitar, de câmara de borracha 4e
cobertura (sistema comum já usado)
intercalada com lonas ou tires de bor-1
racha (ou pequenos blocos de borra.'
cha) que tem por finalidade a alma-,
ção de choques e trepidações.
Um total de 3 pontos.
TERMO 123.131
de 29 de Setembro de 1960
Requerente: Jobanm Glockshuber j
-- São Paulo.
Titulo: Maleta-estojo para secador
de cabelo — Modelo de utilidade.
1 — Maletaãestojo para secador de
cabelo, caracterizada por uma maleta
em cujo interior está embutido o secador tendo, lateralmente um estejé
com tampa para acessórios.
Um total de 4 pontos.

Têrça-feira 4
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•-sso Paulo

Brasileira

Termo n. 9 556.8i2, de 17-9-1962
•Térmo n. 556.813, de 17-9-62
Traio n." 556.829, de 17-9-1962
Eanecs Esquadrias Metálicas Ltda.
Cafeeira São José Ws
Comercial Importadora e Exportadora
São Paulo
Paraná
Emperex Ltda
Silo Paulo
I Classe 16
SIO JOSE
Artigos da classe 1
1
minei. Brasileira
Têrmo n. 556.814, de 17-9-62
CIasse 4
P. A. P. A. I: — Promoções ArtístiArtigos da classe
cas, Publicidade Para Adultos e Infância
Classe Sf
Ltda.
Termo n. o 556.823, de 17-9-1962
Artigos da classe
:3) Paulo
Elos Clube da anunidade Lusíada
São Paulo
Termo 11. 9 556.831. de 17-9-1962
. P•à•P.A.I.
Rely Modas Ltda
Inas Brasileira; a
ELOS CUM DA
São Paulo
Class: 50
=UNIDADE
Artigos da classe
,41121ADA8 ,

-•

Têrmo n.° 556.815, de 17-9-1962
Limiarte Indústria e Camércio Ltda
São

LIMAM
'Ind. Braailaira

Classe 48
Artigos da classe

Classe 16
Artigos da 'classe

Térreas - n. 556.808, de 17-9-62
Cia, Comercial Targuima
Sâo Paulo

Têrmo n.° 556.816, de 17-9-1962
Contabilidade 1.° de maio Ltda
São Paulo

r

1* jer ituo

Li 1 h: A

'Ind. Brasileira
Clases 50,
Artigos da classe

Classe 41
Artigos da classe
Termo n. 556.809. de 17-9-62
Adesivos e Derivados Quimobras Ltda.
São Paulo

Têm)

23.5

556.817, de 17-9-1962

Transportes Colorado Lula

São Paulo

COLORADO
•l itnd. Brasileira
Classe 50
Artigos da classe
Tês= n.° 556.818, de 17-9-1962

Tsansportes Rodoviários Transmar
Limitada
São Paulo

TRANSITAR

Classe 28
Artigos da classe

j Ind.. Bra si 1 eira
Clâases 50
Artigos da classe

fT6roso' n. 556.810, de 17-9-6'2
Termo n. 9 556 . 819. de 17-9-1962
Distribuidora de Bebidas e RepresentaToshiald Ymnaguchi
ções "Cruzeiro do Sul" Ltda.
São Paulo
Paulo
Classe 50
CRUZEIRO DO Ertd;1
Artigos da classe
Ind.. Brasileira
Termo n. 9 556.820, de 17-9-1962
Classe 42
• Assolo Administração de Seguros
' Artigos
Limitada
São Paule
17-9-62
nano n. 556.81 .
Bar e Lanches C: sa Ltda.
APOIO
sss P. n...)
clima. Brasileira
Classe 50
São Paulo
Classe 42
Têrrno n°556.821, de 17-9-1962
Artigos da classe
Comércio e Indústria de IVIvels
Brasília Ltda
Termo n. 556.812, de 17-9_62
'
São Paulo
P. C.. Pinturas a Crédito Ltda.
• •
São 'Paulo
BRASILIA
I.

.;(^

aisrx2a

i 211 •
Classe 1
se
Articios cia

Ind. Brasil:dir./O
Classe 40
Artigos da classe

Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 556.824. de 17-9-1962
Ilha Azul — Epreendimentos e
São Paulo

IMA AZUL
Xlid. Bras/191re
Classe 16
Artigos da oasse

• Têrmo n.° 556.825, de 17-9-1962
Telemask Indústria e Comércio Ltcla
.
•
São Paulo.

Classe ...lu
Artigos da classe
—Termo n.° 556.832, de 17-9-1962
Rely Modas Limitada•
Classe 28
'iss o Paulo
Artigos da classe
Classe 13
Tèrmo n.9 556.826, de 17-9-1962
Artigos da classe
D1smata Distribuidora de_ Máquinas e s-Têrmo n.° 556.833, de 17-9-1962
Tratores Ltda
•
•
Magnéticos Ltda
São Paulo
Sêo Paulo

V2.ELEISASE
and. Brasileira

DISMATA
_i çado Braellesra
Classe 7
Artigos da classe

•

S.T.4
Brasileira

Classe 21
Termo n. 9 556.827, de 17-9-1962
Artigos da elas%
Ita/vis Indústria e Comércio de tintas
Protetivas
Termo a.° 556.834, de 17-9-1962
•
São Paulo.
Altrtco Serviços e AchnInistração S.A.
São Paulo

I TALVIS
IND..E3RASILER
Classe 1
Artigos da classe

Termo n.° 556.828 de 17-9-1962
Cafeeira Ajax Ltda
Sn Paulo

.-AJ AX
1NDi ERASILERÀ
Classe 41
Artigos da classe
Temo n. • 556.830, de 17-9-1962
Maniel Gomes l'onante
São Paulo
Classe 50
Artigos da classe

• LIXO ILd. Bra sile/2
. J.
Classe 50
Artigos da classe
Termo n.° 556.835. de 174-190
Durablos Comércio e Indústria Ltda
São Paulo
DURABLOC

Ind. Brasileira.
• Classe !ó
Artigos da classe
Termo a.° 556.836, de 174-1962
Comercial São Bento Lida
São Paulo

,rtlo amo

kInd. Brasileira.'
Classe 11
Artigo da classe

•
3418 Térça-feira - 4

, rirmo n.° 556.837, de 17-9- 1962
Cromadora Keller tbia
São Pauto •

-

CLsse

-

de

17 9.1962
C,14 -

Timo ri. 9556.846, de 17-9-1962

Onreércio e Indústria Ltda
• São Paulo
1 ), (CELEMill
Anda Brasileira
Clase 46
.1rtigos da classe

EELLSR
[Ind. Braslieuts),
Termo a. 556.8.W
Steirier Netto

(Seção III) .Dezembilo. de 1962
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•"

CABSIEUVIIPRI
- _
EXIMA
jlnd.. Brasileiii"e

Têm° n.° 56.847. de 17-9-1962
Cia. Frigorifico de Produtos da Pesca
Indústria e Comércio Frigopesca
São.Paulo

Têrrno n.° 556.851. de 17-9-1962lose Lopes Parapar
Paido

Ind. Bra s3i6leir a
Classe

Termo a* 556839. de 17-9-1962
Guaiba Indástria
Comércio Ltda.

fI"

OULTDA
nd. Draálleira

41nd.

Termo n.° 556.855. de 17-9-1962
Panificadora e Confeitaria Brasil
Limitada

OURO-PX0-'

Clas.e 11
"Artigos da classe

Ai:figos da clasie

Termo u.° 556.848, de 17-9-1962 .
Cia. Frigorificho de Produtos de .
'Pesca Indústria e. Cornettio Frigopesca
c'são ?..iti/o
•

Têrmo n.° .556.856, de 17-9-1962
Instituto Brasileiro de : Lisadoterapia
“Lisabras" Ltda.
Seio Paulo

Classe II

BraaileirN,

F10

Ctasse ?",r;
PESCA—IN -V.STRIA
Artigos da classe
COIZERCIO
*
TermO a.' 556.840. de 17-9-1962
FRIGOPZSCA
Fabricadora de Peças MizroOcuicas
Lienitocia
Titulo .de Estabelecimento,
•

• Têrmo • n." 556841 de -17-9-1962
Verticais. S.A. Comércio de Representações e Participações .
. -•

VER.PLIS
Bracilcire.

Senipee

ct..

MEOU B, •
VIAMML E
ASSOCIADOS

.

Termo'
556.851, de 17-9-1962
• Mario Vivia ai

Termo a.' '556,857, de 17-9-1962
Garage e -Pasto -de Servico
"IVIoócaV 'Ltda.

/110OCIL

•

Braeileiro •

•

Termo ei..° 556843 Ve 17-9.1'962

.VBRITAS S/A
COMÊRCIO DB

Termo n.° 556.858, de 17-9-1962
Transportes Cadese Ltda.
.
S.?,) Pavio

IND. BRASILEIRA,
Cla-sse 36
da cit-..ise
Termo a.' 556.852, de 17-9-1962
Cia .

,CADESE
Braaileirai

Pa'L tk

•

SX0

:imana
,

Bro.ailei.ra)
.
.

Classe 16
• Artigos da classe
Tênzo n.9 556.345, de 17-9- 162
Resinex Indústria e Comercio de Piásticos Ltda
(
São

,RESIREIC
Brasilei st`4
Clase 28
Aetigos da classe

PAULO

,

+tina, Brttnileirs)

memommew.

CIDUSTRIA BRASILEM-.
Classe 8
Artigos da çlitSSe

Termo a.* 556.853, de 17-9-1962 •
Limitada
São Prelo

s-RIZZIODELCA
- nina. BrasiletraT,
Classe 6
Artigos -da C Idsze

Classe 41, 42 e43
Artigos da classe

• HAWAI

!Ind. Bragileir$'

, Artigos .da classe

wolt

Clase 32
.Artigos da classe
_Termo n.° 556.867, de -17-9-1962_
Guniercindo Lopes Camargo
São Paulo,

.Têrmo n.° 556.868, de 17-9-196á
. Bar . Hawai Lanches Ltda
,
•São Pauis: •

.- Classe. 50 •

RISON

Termo a.' 556.866, de 17-9-1962
Sylvania Publicidade Ltsra
•
São Pnulo

j ARMLZg td DO POVO/

Clat¡se 21 .
Artigos da classe

REPRESERFAÇCBS

Termo n.° 556844, de 17-94962

Classe 36
Artigos da classe

Termo n.° 556.859, de 17-9-1962
Auto Pósto Sào Paulo Ltda:

1E PARTICI PACO3S 1 •
Nome Comercia/

POI'Q STUDIOÀ
- [LOURICS

MUNIA ,
[Ind. Braeileira)

• Classe ,47
Artigos da

SILKTEX

Titulo de Escabeleciuáen**:

Termo n.;' 556.864, de 17-9-1962
Marta de Lourdes Lima
São Paulo

PRITZ ROT
gind.

Classe 2 •
Artigos 'da "classe'

s'

•

11~.M*OM.••••*s•nnn•••nn•••wáwaan••~.•••••n•••É......,,

Termo n.° 556.865, de 17-9-1952
Creações Fritz Boy , Ltda.
São Paula

mxi.171e4 er4sie9.4

Classe 8
UNS. (..J

Termo n.1 55.6312.. de 17..9-1962
earold R,
e A.ssociados
-

Classe 50
•
Artigos da classe

Classe 8
Artigos da classe

a.' 556.850. de 17-9-1962
Indústria E,latrieso Ltda.
Silo Paulo

• SEMPER .
rifla. Brasileira'

0.,,sSe ;32

•

R

'Termo n.° 556.849, de 17-9-1962
Criopim Fernandes" dos ,Santos,
Sào Paulo
.
Classe 32
Artigos da c1ass2

. Classe 6
Art'..gos da classe

' Classe 16
Artigos da classe
Termo n.9 556.863, de 17-9•496.1
Panificadora Ouro-Pão Ltda..
São Paulo

,BRAUL
*knel. Brasileir.a%

CI
D"-.: PRODUTOS DA . 4141i .

1111CROITONICA
'Ind. Brastiolral

PIRITUBA
BrasileirtA

Artigos da classe

rt. I C O S
int"), 3rasi1eirã

CiaNse 42
Artigos da

Têm) n.° 556.862, de 17-9-1962 .
•Indústria de Blocos de Concrem
.
• "PiAtuba" Ltda.
São Paula

Termo n.° 556.860, de 17-9-1962 .Vester_ Limitada
São Faulo

VESTER

.

ralna.; Brasi.leira\•

Ciase
Artigos da classe
T.ermo n.9 556.869, de 17-9-1962r
Majer- Indústria e Comércio de
Guarda-Chuvas e Confecções Ltda.
•
São 'Paulo

323ER

Classe 6
Artigos da classe

Têrnio a,* 5560Wi1, de 17-94962
-•
Limitada
Soa-Paulo

BERTIOOA •
kind.
*Classe 32
Artigos da classe

-

Clase 36
Artigos da ,classe
-Térmo n, 556.870. de 17-9-1962 •
Majer Indústria e Comércio de Guar.Chuvas -C-infecções Ltsla •
Classe 30
São Paula
•
'Artigos da classe
•

.

Terça-feira 4
• Termo n." 556.871, .de 17-9-1962
. . Ricardo Ney Reis Homst
•
São. Paulo
f"
•

ume OLA •

In(1. , Brasileira
• - Case 4
Artigos da claigte

Termo n." 556.872. de 17-9-1962
Raul Ferraz

Termo n.° 556.879, de 17-9-1962
Quirnica 1ndst.ial Fides S.A.
. São ;lauto
Glasw. 4
- Artigos da clasSe_,

Termo a.° 556.889. de 17-9-1962
Indústi-las de Chocolate Lacta S.A,

•
Clase 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.9 556 .873, de .\,17-9-1962 .
• Khaolm
Kazanji
•
• Sio Paulo

Termo n." 556.880, de 17-9-1962
QuItnica • Industrial Fides S.A.
São Pulo
Classe, 46
Artigos da classe

I

••n••n-

Classe 42 • •
'
Artigos
da classe

termo n,9 556 , 897, de 17-9-1962
Miguel Abulemara

•

50
.

1

í'ermo n.° 556.876, de 17-9-1962
Eletrônica Mafersoni Ltda
San Paulo

ILISERSOII
Incl. Brasileira'
Clase 8
Artigos da classe
I'ermo n.• 556.877, de' 17-9-1962
Banco do Brasil S.A.
Sio Paulo

1

Clase 32
Artigos da classe

ANDUST P * 1\ RRASILEIRA

r.tult5

PRORRO6AÇA0

Classe R
Artigos da ciam..

r.• • 4NDÚSTRIA- BRASILEIRA

Classe 11
Artigos da classe
•termo n." 556.892; dç 17-9-1962
Annificio Vidal S.A. • SãO Paulo •
Classe 16
Artigos da classe

Clase -22
Artigos da classe -

Termo n.° 556.893, de' 17-9-1962,_
,Armilfzio Vidal S.A.

Termo n." 556.883, de 17-9-1962.
Indústrias Gasparlan S.A. São Paulo
Classe 23
Artigos da classe
Termo n." 556.884 de 17-9-1962
• indústrias qasparian. S.A..
São Paulo
"
Clase 36
-Artigos da classe

•

,

Classe.11 Artigos da classe
Termo n.° 556.888, de 17-9-1962
Aratnificio Vidal S.A.
, São Paulo
' Classe 16
Artigos da classe

Classe 8
-Artigos da classe

Glasse 2
Artigos da classe

t.,las:se 5
Artigos da classe Termo n.9 556.894, de 17-9-1962
Companhia Industrial de Roupas
•
Patriarca' •

Clase 22.

‘NDUSTRIA EIRASILEJRA

1t4DuSTRIA BRASILEIRA

PRORRnGACAn
.A.CCOTOX;
tndustria Brasileirt

T' '110

Artigos da classe.

^

k1CTORT
P:kum

BRASILEIRA

Termo n.° 556.887, de 17-94962
Aramificio Vidal S.A.
São Paulo

MORROGAÇÃO

I'èrmo n.° 556.899. de 17-9,1962
Anderson. Clayton ,S Cia. Ltda.

ANDERCLAY
« INDÚSTRIA
Termo n.9, 556.886, de 17-9-1962Anderion, Clayton 6 Cia.'. Ltda
São Paulo •
Classe 23
Artigos da classe _

Termo n.9 '556.898. de 17 -9-1962
Victor Distcrano

PRORROGAÇA0

PRORROGAÇÃO

Termo n.° 556.878. de 17-9-1962
Química Industrial Fides - S.A.
Sio Paola
• •,

PRORROGAÇÃO
F/DE

•

4

Termo n.9 556.885, de 17-9-1962
Anderson. Clayton & Cia. Ltda São Paulo

°ase 5
' Artigos da classe

REGISTO ECONÓMICO

Jane 29
Ar.tips da clai;e

PRORROGAÇÃO

PROR ROGAÇPU.,

•

SIO SEB4TII0
Ind. Brasileira,

INDÚSTRIA BRASILE,'

Termo n.° 556.891. dé 17-9-1962
Arinificio Vidal S.A.
S;.- o P,,,Iin.

Clase 56
Artigos da 'classe

Termo n,9 556.875, de 17-9-1962
Indústda de Aços Finos São Sebastião
Sociedade Anónima

1ridustria BrasiIè1re
.

Termo n.9 556.890, de 17-9-1962
Indústrias de Chocolate Lacta S.A.
São Paulo
Classe 43
Artigos
classe

Termo n.9 556:882, de 17-9-1962
.Indústrias Gasparian S.A: • .
Sia Paulo .
•

• 1 Ind.. Brasileira

Clase 8
Artigos da (Mut

• PIRORROGA00'

_2M,A-É A B Á

ORCHIDEA

,

Termo n.° 56.874, de 17-9-1962.
' Sony Studio Ltda
S'io Nulo
•
SONY
%na, RTAntleiral

Tento • n.• 556 . 896, de 17-94962
.
Alleoni
Nalessio

PRORROGAÇÃO

Termo n.° 556.881, de 17-9-1962 :Química Industrial Fides S.A.
São Paulo Cla.se 47
• Artigos da das"

BSCRITORIO
.1iLVORADki Dr
°SUCO

e
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•

-PRORROGAÇÃO

\TATRIARCÁ1
P

INDÚSTRIA

BRASILEIRA -

Classe 36 •
. Artigos da classe
Termo n.9 '556.895, de 17-9-1962
Econel ••-• Empresa Concessionária de
Produtos S.A.
- São

PRORROGAÇÃO

EcoRE I I NDÚSTRIA BRASILEIRA'
Classe 26
Artigos da classe

Termo n.° 556.900, de 17-91962
Fábrica de Linhas "Seita" S.A.
São Paulo

FITORROGACãO
14 GNON'
Industria Brasi leni&
-

Classe 22
Artigos da classe
Té£1110 o.g 556.901, de 17-9.4962
Sociedade Comercial e Importadori de
Ferros - Sociferro- Ltda.
• São Paulo

• PRORROGAÇA0

S 00FER R. 0
Industria Brasileira
Cla.sw 5
Artigos da classe
Termo n.° 556.902, de 17-9-1962
Sambur-A — Artigos de Vestuário t
Novidades Ltda.
•
•
ão Paulo
•

SANBUB
Classe 36
Artiaos da classe •

,

3420 Tèrça-feira 4
Termo n.9 556.903, de 17-k 1962

'Avenida' Administração de BÉUS Ltda.
São Paulo

AVENIDA'
Classe 33 Titeulo
Temo n.° 556.904 de 17-9-1962
Publicidade Branifp Ltda
São Paulo

DIÁRIO OFICIAL (Seção lb)
Termo n. 9 556.910, de 17-9-1962
Máquin:ts- Einsfdd Ltda.
Rio Grande do Sul

EINSFSL

Termo n. 9 556.916, de 17-9-1962
Ima S.A. — Indústria Metalúrgica
. São Paulo
Classe 21
Artigos da classe

D'

IndiSstria Brasileira
• Ch;sse 6
Artigos da classe •
Termo n. 556.911, de 17-9-1962
Eduilio Urruselqui.

:BRANDI!)
Classe 33
Artigos da classe
Termo n." 556. g5, de 17-9-1962
Mineração São Páulo - Minas Importação
e Exportação; Ltda.
Sã» ", •'

Dezembro de 1962
Termo n.° 556.925 de 17-9-1962
Irmãos Scr1vante
São Paulo

-

'rirmo n. 9 536.917, de 17-9-1962
Ima S.A. — Indústria Metalúrgica
São Pauto
•
Classe 21
Artigos da classe
Termo n. 9 556.918, de 17-9-1962
Yung Zeng — Indústria e Comércio
• Sociedade Anónima
São Paulo

YUNG ZEN,Gi

Classe 11
Artigos da classe
Termo n.° 556.927, de 17-9-1962 1
Terencio Furtado de Mendonça Parto
Guanabara

IND. BRASILEIRA
Classe I
Artigos da classe

Classe 38
Artigo; da Classe
Térx„,‘ . 11." 556.912. de 17-9-1962
Rafael Guasari — Tecidos e
Confecções S.A.
Guanabara
• . Classe 1
Artigos da classe,

PRORROGAÇÃO.

termo n." 556 .906. de l7.9-192
Musa Administradora de &ais S . A.
• São Paulo

Indústria Brasileha--

Nome Conter,:ia:
Termo n.9 556.907, de - 17-9-1962
Merca Administradora de Bens S.A.
São Paulo -

1m

1

c

R

EA

Termo n.9 556.915, de 17-9-1962
Aurélio Ferreira e Francesco Nigriello
São Paulo

Termo n.9 556 .920. de 17-9-1962
Yung Zeng
Indioiria e Comércio
Sociedade Anónima
São Paulo
Classe 4
Artigos da clas,se
Termo ti.' 556.921. de 17-9-1962
Yung Z,eng — Indústria e Comércio
Sociedade Anônittia
Saci Paulo
.Classe 41
Artigos da classe
Termo

556.922. de l7-9-l2
Fioravante Arthr
São Paulo

CIIEDI-Reth

Classes': 6. 8, 13, 14, 15. 33, 36, 37,
40 e 48
TertnO n.° 556.923 de 17-9-1962
Nk: brota Comany
•
Estados Unidos da América-

NEPHRON
Classe 3
Artigos da classe

Clas .ze 16

Termo n. 9 556.926, de 17-9-1962

Artigos da classe

Aclyr Calixto

Termo m° 556.908. de 17-9-1962
Refinaria de Açúcar Santa NDarta Ltda.
s ão Paulo

SANTA MAR

Brasileira

Xsr-

Classe 41

• Artigos de classe
frmo 0.9 556.909, de 17 -9-4 962
Cia. Mecânica e Importadora de São
•

Classe 36
Artigos da classe
Termo n," 556.913. de 17-9-192
Rosé Modas Limitada
Guanabara
Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 556.914. de 17-9-196í
Importadora de' lvlaterial para
Escritórios oRan Ltda.
Guanabara
Classe 17
Artigos da classe

Termo n.° 556.919, de 21-9-1962
Yung Zeng
Indústria e Consárcio
Sociedade Anônima
São Paulo
Classe 3
Artigos da classe

MUT

Sao Paulo

/gome j.

Termo n'.9 556.928, de 17-9-1962 •
Edson Meediros
São Paulo
MELHOR TÁTICA r
É PEDIR .-..
CL,NM:S 42 e 43
Artigos da classe

Termo n. 9 556.929, de 17-9-1962
Edson Meediros
;;a Paulo

VA) MUDE SUA TATICIA
A BOA
S EMPRE .

g

Classes: -12 e 43
Artigos da classe

Termo n.9 556.930, de 17-9-1962
"
Américo Marques Lima
Guanabara

PRORROGAÇÃO

•
diffe; da meia sala

Classe 38
Artigos da classe
firmo ta." 556.916, de 17-9-1962
Impa S.A. — Indústria Metalúrgica
São P‘atlo

Classes: 35 e 36
Artigos da classe

iticiúãtria BrTsileirt
Classe 42

Artigos da classe
Termo n.9 556.924. de 17-9-1962
Irmãos S.:ris:ante,

.tIrtno n." 556.931, de 17-9-1962
los4 Augusto Leonesy Fontes
•
Guanabara

PRORROGAÇÃO

V I 0

INP. BRASILEIRA

- Capital

Classe 37
Titulo

•

IND. BRASILEIRA

Paulo
São Paulo

BIO CENTER LAPA

SM Paulo,

Classe 3.3
Artigos da classe

Classe II

Artigos da classe

Classe 41
Artigos da classe

Classe 32
Arti gos da classe

-

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)
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•

Termo n.° 556.932, de 17-9-1962
Fbrica de Filtros Fiel e Senun Ltda.
Guanabara
141.1.1•11.11~2,444114.....4%.144..:

Termo it.' 556.946, de 17-9-1962
Panificadora Industrial de Anãolia S.A.
Goiás

Termo n.' 556.938, de 17-9-1962
Revista Oásis Ltda.
Goiás
Classe 33
Artigos da classe
Termo n." 556.939,. de 17-9-1962
Revista Oásis Ltda.
Goiás
Classe 50
Artigos da classe .

Classe 11
Artigos da classe
Termo n.° 556.933 de 17-9-1962
Pbrica de Filtros Fiel e Senun Ltda,
Guanabara

gue
~ha & e s

Termo n.° 556.940, de 17-9-1962 Revista 0ãSiS Ltda.
Goiás

Classe 41
ATOS 00 IRMTOR
Termo n." 556.947, de 17-9-1962
Transortadora Alvorada Ltda,
Goiás

REVIS7'A OÁSIS LTDA.

SENUN
`,STERILISANTC
• are§ S ole VIL§

Nome Comercial

V

Termo n.' 556.934, de 17-9-1962
librica de Filtros Fiel e. Senun Ltda.
Guanabara

5. 1L 74.
)4.
. 4#
p
P OPULAR

`tiL
15.)

A

R

rn

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo ri.' 556.948. de 17-9-192
C.otonifido Leite Barbosa S.A.
Ceará

Classe 41
Artigos da classe

44á
,

7.ITORI.A

.81-4~tot

Classe 23
krtigos da classe

111.••n••••n

Classe 8

Termo 11. 9 556.949. de 17-9-1962
Cotonificio Leite Barbosa S .A..
Cear'
.

# nd. Bras: 1 etre

Artigos da classe
Termo n.° 556.935, de 17-9-1962
Pbrica de Filtros Fiel e Sezitm Ltda.
Guanabara

ren.

Classe 41
Artigos da classe
••••

Termo n.° 556.943, de 17-9-19oZ
Silvio Gonçalves Freire
Goiás

Classe 23
Artigos da classe
T'Ono n.° 556.950, de 17-9-1962
Cotonificio Leite Barbosa S.A.
Ceará

Átems‘o.nmm~sztt~

Termo n,° 556.936, de 17-9-1962
Pinica de Filtros Fiel e Senun r•-4g.
Guanabara

o

étatti, ‘stiáÉ-

Ind, Brasileira

Classe 8
Artigos da classe

s

Irmãos •Barbosa
Minas Gerais

,s

'Tèrmo e.9 556.937, de 17-9-1962
Revista Oásis Ltda.
Goiás

$2 Á 45

Inc. Bras( feiro

44CdSTRI A SPASit.ttPA

Classe 48
Artigos da classe
Têrmo II49 556.945, de 17-9-1962
Frigorifico Goiás S.A. "frigolás"
Goiás
" 4
'rRIGORIFICO 00.M3 3lit
•

Classe 32
Artigos da ciam',

8,7„a44,/,e4.

ii4e.fifea
1

cla s se 2.3
Artigos da classe
Térmo e.° 56051. de 17-9-196i
Cotonificio Leite Barbosa S.A.
Ceará

Classe 23
Artigos da classe
Têrmo n.9 556.956, de 17-9-1962

Cotonificio Leite Barbosa S.A.
Ceará

6dPela,
~a~?e,
Classe 23
Artigos da classe
!trino n.g 556.957, de 17-9-196:
Cotonifielo Leite Barbosa S.A.
Ceará

tima~ •

lnti. Brasileiro
Classe 11
Artigos da classe

.

Classe 43
Artigos da class e

'rirmo e.9 556.944, de 17-9-1962

irai&
&Ai
Ad~54

&atá
614Aa ázwi$0

GOIANO
Indústrili

Classe 23
• .1rtigos da classe
Termo n.°- 556.955, de 17-9-1962
Cotouificio Leite Barbosa S.A.
Ceará

Termo a.' 556.942, de 17-9-1962
Estevão Ganzriegle.
Goiás

,

Ceará

LTDA.

rnd. Brasile. iro

;

Termo tt,' 556 .954, de 17-9-1962 •
Cotoni f ido Leite- Barbosa S.A.

4LVORADA

:XITE GOIANO

PRORROGAÇÃO/

Classe ,23
Artigos da classe

TRANSPORTA DOM

Termo n.° 556 , 941, de 17-9-1962
Comanbia Goiana de LaticinioS S.A.
Goiás
•

Classe 8
Artigos da classe

Termo II" 556.953, de 17-9-1952
Co.slif i cio Leite Barbosa S.A.
Ceará

..r.RInOIÁS
Nome Comtrcial

/1
1:11Álf;&/ ~41.

Classe 23.
Artigos da 'classe

Classe 23
Artigos da classe
Termo n.9 556.952, de 17-921962
CoiOnifteio Leite Barbosa S.A.;

Ceará

Wêraxo se- 556.958, de 17-9-1962
Cotonificio Leite liqrbosa S.A.
Ceará

0"due
.4‘tIV,Sit:;42 ,:.V.,teu e 4eit
Class.- 23
' Artigos da tasse

t ifiuM a, id.
•

kl:imc Comercial
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*Animo
556.959„ de 17-9-1962
,Indústria Metalúrgica A. Pinheiro
S.A. — IMAP
Ceará

Tirmo n! 556.965, de 17-9-1962
Virgilio Barbosa .Filho
Rio Grande do Norte

Charles DellEva
• Ceará ,

(a.• ,Tomi

c,(9

1.411404)

81“4.5
cii

• Classe 21
Artigos da ciasse
ermo n.° 556.960, de 17-9-1962
Ernesto S. Balreira
Ceará

• Ige:PeS

na
igutd

•7

èhaálá4litai
0:d...., Classes: 1:8, 13, 28 e,33-

Classe 41 •
* Artigos da classe -

•

Terrno n.° 556.980. de 17-9-1962
Thornas Pearce Filho
•
Ceará

4

Classes: 1, 8, 13, 28 e 33

Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 556.973, de 17-9-1962
Indústria de Papéis "Donorte" Ltda.
• Ceará

Classe 7
Artigos da classe

Classe 38
Artigo,S - da elasse
. Classe 46
Artigos da classe

Termo n.9 556.974, de 17-9-1962
IndústFia de Papéis "Donorte" Ltda.
Ceará

. Termo •n.° 556.963, de 17-94962
Sergio- Moreira Philornend Gomes
Ceará

•e tUARÁNY CICLONa

Dl

Termo ti.° 556.975, de 17-9-1962
Sociedade de Represertações Ltda.
-

SEMANA. FÉRIAS TURISMO

Classes: 33 e 50
Sinal de Propaganda
Termo n.° 556.969, de 17-9-1962
Alencar Filho 6 Cia.
Ceará

Znistrja

dw

101,14k"
- Nome Comercial

.foceidá

fins

-•

Termo. ri, 556.981, de 17-9-19Q
Thomas Pearce Filho
Ceará

j/j0k1Sbéia

UVERA
TE CLUBE

43xfut4.0.
,
et

'aàileirjj

5

•

Classe 7
Artigos da classe

Termo n.° 556.982, de 17-9-1962
Thomas Pcarce Filho
•
" Ceará
FUNDIÇÃO FORTALEZA

Name Comercial

Classes: 5, 6, 7, 21, 33 e 50
Titulo de Estabelecimento

•

Termo n.° 556.976, de 17-9-1962
Mario Gurjáo Pessem •
Ceará

Termo n.° 556.933, de 17-942
Antonio Montenegro GigueirácIO
Ceará

55 wPftirYcáw 49- _
•jorr
f
ovis e/4~4
ti‘40~
Kttui
e
g.

895 ?MI .0...1.55.,i•I}

ftneeter é - ~,43

,

Wizaiwas
15,¥•41.c.
t

.

40.
Classe 36 •
Artigos da classe
Termo o.° 556.963: de 17-9-1962
Araújé Araajo
Ceará

Classe 2
Titulo de Estabelecimeatu
Termo rt.° 556 .97i , de 17-9-1962
Charles Dell'Eva
' Ceará

"N_Y

Ciasses: 33 e 50
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 556.977, de 17-9:1962
A. I. Nato ei Cia

Termo n.° 55 • .984. de 17-9-62
Bar El Rancho Ltda.
Minas Gerais

fta trtda

Nome Comercial' •

Termci n.° 556 .978. ' de 17-9-1962
A. I. Pinto El- Cia; Ltda.
• Má--,i,o
•

ftft4

Classes: 41, 4! e 43
Sinal de Propaganda

Maranhão

9.4

14 9 051-4,

3,',11 EL RANCRO

-

ema, a>
-e'etter

g

•
Clãsse 36
Artigos da clay

•

• • ;:lasse 41
Artigos da classc

• ,
A N 3

- Frase de Propaganda

Termo n.° 556.962, de 17-9-1962
Araújo & Araújo
• • Ceará'
, .
À.Fi AÚJO d. ARAU

'

Termo n.° 556.967,- de 17-9-1962
•Antonio Ferreira Néo 6r Cia..
" Rio Grande do Norte

¡Irmo n.° 556.964, de 17-9-1962
Virg ílio Barbosa Filho
Rio, Grande do Norée

Classe 43 •
Artigos da elasse

e. lortast (•n5•5i

j44

Termo n.°, 558 .970, de 17-9-1962
A. A!t • ãátara Araújo

•6TICÁ E RELOJOARIA

Q

(80 0144 •MpA0F4L nj** ~Na, 0m )
M4 ,0.1 e4114 • FPAnit 4 14 • (toma'
4 em e,

Artigos da classe

Termo n.° 556.966. •de 1,-9-1962
Palma • .Produtos Alimeaticios Ltda.
Rio Grande do Norte

Classes: 1, 8, - 13, 28 e 33
Titulo de Estabelecimento
hrmo n.° 556.961. de 17-9-1962
Ernesto S.- Balreirs
• Ceará

Liasse .41

Classe .13
Artigos da classe

oRa ceok•

• e. *4.550
•

Termo n.° 556.979. de 17-9-1962
F.. Oliveira Agro Indústria e Corne-mil
Limita& '
Ceará

Têrtno n." 556.972; de 17-9-1962

1/

141t24 71,14#Â
Zhlb

Dezembro de 1962. .

Chisnes: 41. 42 e 4:3

Sinal de Propaganda

— Classes: 12 e 36
Titulo de .E'stabelecimeoto

•

'Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

(

/
TErça-felra 4
Têm',

a.' 556.95, de 17-9-62
E. Pr.- Oliveira
Ceará

• 'AS TO
, 3.ND . • BRAS, •

DIÁRIO OFICIAL.
Termo te.° 556.993, de 17-9-62
Compania Anonima Toddy Venezolana
Venezuela

Tèrmo n.° 556.999, de 1T-9-62
Vellozo & Filhos
Rio de Janeiro

..CÇREALVA
Classe 41
Artigos da classe
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AMARELO

Termo n. 9 557.006, de 17 -9 - 62
Sherwin-Williarns do Brasil $.
Tintas - Vernzes
Sa Paulo

txt,

•

o

Termo n." 556.991, de 17-9-62
Que Elevator Company
Estados Unidoi da Anaér.i.c;.
no. Dl
CIM ./..»

Classe 36
Artigos tia duas .

t

•

Ténue) n.° 556.986, de 17-9-62

Cia. Lupo Agrícola, Comercia) e
Industrial

Têrmo n.° 557.001, de 17-9-62
Winston Cine Produções Ltda.
Bahia

PRORROGAÇÃO

Clèiss,a 36•

Classe z,
Artigos da classe
Termo n.°' 556.995, de 17-9-62
Iiydroponic. C.hemicel Company Inc.
Estados Unidos -da América

Artigos da classe
Termo n•° 556.987, de 17-9-62
Cia. Lupo Agricola, Comercial e
Industrial
São Paulo
Classe 36
- Artigos dá, classe
Termo n.° 556.988, de 17-9-62
Bazar Barros Filho Ltda.
Guanabara
Classe 33
Artigos da classe

•--

Uasse
Artigos da classe

gRANCG
Classe 43
Artigos da classe

S.

1600
traltlektro

tenoomgn Ed.45:1".....
*o ....mem

Tenmo n.° 557.007, de 17-9-62
Sherwin-Williams do Brasil S. A.
Tintas e Vernizes
Paulo

Classe 32
Artigos da classe
Termo n.° 557.002, de 17-9-62
Winston Cine Produções Ltda.
Bahia

Classe 1
Artigos da classe.
Termo n.' 557.008, fie, 17-9-62
"Glauco Felgas Blenenstem"
Guanabara

Stempel

Classe 2
-Artigos da classe
:Termo n.° 556.996, de 17-9-62
Yardley e, Co. United

C l -use . 3
Artigos da classe
Classe 32
Artigos da .classe
Termo n." 557 .003„d.: - 17-9-62
Casas lia Tecidos Ltda.
Guanabara

• Têrzno n.° 556.989, de 17-9-62

The Welleome roundation.,Litnited

Inglaterra

EM PRIS 01

• Termo n.° 557.009. de 17-9-62
• N. V. Nederlands Amerikaanse
rittingrabrick
Holanda

Classe 3
Artigos da classe
Termo ti.° 556.990, de 17-9-62
Petrolite Corporation
Estados Unidos da América

ET ECO
Classe 8 •
Artigos da classe

Classe .hs
Artigos da classe
-Térmo n. 9 556.997. de 17-9-62
Carpintaria Brasília Ltda.
Guanabara

Termo n.° 556,991, de 17-9-62
Granja Guanabara S. A.
Guanabara

• Classe 16
Artigos da ciaise
Térmo

Classes: 12, 23, 26, 30, 31 32,48 e 49
Título de Estabelecitztento
Termo n.. 557.004, de 17-9-62
- Confecções BlueRed
A.'
Guanabara

Fábrica de Bebidas laça de Ouro"

Classe 19
Artigos da classe
Térino n.° 556.992, de 17-9-62
Prodults Alimentaií•es S. A.
Sulca

Termo n.° 557.000, de 17-9-62
Fernando D'Almeida e Souza
Guanabara -

Classe 36
Artigos da classe
Têrmo n.' , 557.005, de 17 9 .62
Confecções Blue Red S.
_
Guanabara

Classes: 41, 42, 43 e 44
Titalo
Termo n.' 557.011, de 17-9-62
Bar Montenegro Limitada
Guanabara

PRORROGAÇÃO
regi,

C48 -"44:"X‘E-1
MAGGI A MARCA ORIGINAL HICA
nIShe 4

Tèrrno n.° 557.010,, de 17-9-62
• Gelio Toledo Rodrigues
Guanabara
.

Café Bar - Badinho
Lanches

556.998, de 17-9-62
Vellozo & Filhos
Rio de janeiro

• Classes: 42 e 43
Artigos das classes

• 0.34.2,`

Artigos da classe

Classe 33
Título

ne",•nnnn•nn•nnn•~1, qln

NTENEORO

,Ln111~11n2011110nn.~~~01.1,
Classe. 41

3424 Têrça-feira 4
Têrmo n.° 557.012. de 17-9-62
Imunizadora de Insetos do Lar
"Imunilar" Ltda
Guanabara

MÁRIO OFICIAL (Seção . 111)
Termo rt.° 557.019, de 17-9-62
Usina Catende S. A.
Pernambuco

Têrtno n.° 557.026, de 17-9-62
• Dias de Melo Pimenta
•
São Paulo

c,ÇANAT&X

fimuni
TArrno n." 557.013, de 17-9-62
Farmácia Pontual Ltda..
Guanabara

BrealUita

PONTUAL

C.'7, se H
Artigos da classe

'adastria Brasileira

Têm) n. 5 557.021, de 17-9-62
Antônio Rossetto
Guanabara

.Termo n.° 557.014, de 17-9-62.
Disrtibuidora, Representadora
Dirija
e Importadora jundiaiense de Autmm5eeis Ltda.

DIRIJA
:

Artigos da classe
Termo n.° 557.015. de 17-9-62
Produtos Alimentícios G.nna Ltda.
•

"GEMA",
IND1.ISTB EA BRASILEIRA

Artigos da classe
'Nano n.° 557.016, de 17-9-62
errondon Inclástria e Comércio de
Cena Ltda.
•

HIDROAR
INDOST RI A BR ASILEIR rs
I.'
• CL.
Artigos da classe
&mo n.° 557.017, de 17-9-62
Lainco — Lavoura, Administração, Indústria c Coni.:•-•..:o Ltda.
-

LAINC0'.
24DOSI111A BRASILEIRA
2
Artigos da classe
'termo n.° 557. .ON. de -17-9-62
Autotecnica Veridiana Ltda.

NE11101 A N A'
fD_OS_TBIA BAASILVBX
Classe 21
Artigos da classe

Classe 8
Artigos da classe

Tèreno ri.° 557.020, de 17-9-62
' Frigorífico Renner S. A. Produtos
Alimentícias
lho Grande do Sul
•

43=514Witten

Classe 3
Artigos da classe

VIORROGAÇÃO

MELO PIMENTA
MELO
IND. BRASILEIRA

"MIT"

PRORROGAÇÃO

Térwo tk.° 557.031, de 17-9-62
Sociedade Nordestina de Xotarei*
Ltda.
Pernambuco
(

DE

Classe 38
Class-..- 46
Artigos da classe

Dezembro de • 1 962

•Temo n.° 557.027, de 17-9-62
Malharia Montricot Ltda.
São Paulo

ANTRON
.tralusttla, erribildra

IND. BRASILEIRA
-

T. V. ENDAS
Classe 12
Artigos da classe
Termo n.° 557.022, de 17-9-62
eMtahligica Veta Indústri ae Comércio
Ltda.

VERA

- !ND, BRASILEIRA
Ci.ssv 11
Artigos da classe
• Tèrmo n.° 557.023, de 17-9,62
ninas de Melo Pimenta
S eio 'aula

DIMAS

Artigos da classe
Têrcao n.° 557.028, de 17-9-62
Cla. Nacional de Transportes de Derivados de Petróleo
Guanabara

Termo n.5 557.034, de 17-9-62
Armando Padrenosso & Cia. Ltda.
Rio de Janeiro

PRORROGACÃO

Cia. Nacional de Transportes
de Derivados de Petroteí
Nome Comercial

Classe 36

Tèrmo n.9 557.029, de 17-9-62
G. Alves "LIalná'!, Calçados
Guanabara

Termo a,9 557.035, le 17-9-62
Sechilda — Sociedade de Eguipamentoi
Cirúrgicos Hospitalares LtdRio de Janeiro

~R.

s a
Criações I'vt un
Cla&se 36
Artigos da classe
Têrmo a.° 537.030, de .17-9-62'
Proguil
Produtos Qukticsts Ltda.
São Paulo
PRORROGACZC

•.PROQUIL
INDÍTSTRIA BRASittrRA
mobaélea~rx

XX BRASILE/Ri

Classe 1
Artigos da clacse

Artigos da classe

Têrmo.n.° 557.032, de 17-942
Sociedade Nordestina , de 8Coméreio
Ltda.
Pernambuco

'firmo n.° 557.024, de 17-942
Malharia Montricot Ltda.
SNo Paulo
.

• Classe 42
Artigos da classe

•

:MORRI/04a°

SECHLD A‘
Classe 10

'Urra°

n.° 557.036, de 17-9-62
Indústria létrica "AtW"
Fernandôpolis

T Vi
Iti p tiSi RIA BRASILE tiRkt
Classe á
Artigos da classe
Termo n.° 557.037, de 17-9-62
Elza Doreng Celani
Rio de Janeiro,.

LORCEL

PRORROGAÇÃO
MODAS

AKRI-LON

Classe 36
É), 414, '`.-1•1'.•

IND. BRASILEIRA

Industrio Braaileire

ClaNse 22
Artigos da classe

Classe 42
Artigos da classe

frérm2 n.° 557.025, de 17-942
Cerâmica Suzano Ltda.

Têm? n';° 557.033, _
deA_1.7462 •
isina CatendeS S.
Pernamlnaree

S3,) Paul.)

SANO
IND.,BRASILEIRA
Clase
Artigos da classe

PRORROGACÀO
COAM

I.LLaustria Brasileira
Classe 38
rtigos da classe

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00

"Ilttd0 de Estabelecimento

Termo n.° 557.038, de 17-9-62 •
Impes 8. A. — Importação e
Bxpoftação
São Paulo

IMPEX
•
INDUSTRI A 13 RAS I LE
• Classe, 5
Artigos da classe
Têrmo n.° 557..019, de 17-9 62
G. 13. Regato
•
Rio de larielro

PAPELARIA REGATO
Classe,. 17 e 38
Titulo de F,,tabeleciwnto'.

