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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE
▪
INDUSTRIAL!

,ffielel.TAL FieDRE-Al.

sEaufwA

REVISTA DA PROPMEDADE
INDUSTRIAL..

Rio, 18 de deztinbuo de 1902
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
'recurso previsto pelo artigo 14 da
',Lei n.° 4.048 de 29-12-1961 e mais
Pèilez dias, para eventuais juntadas
e recursos, e do mesmo não se
ndo valido nenhum interessado,
cam notificados as requerentes
baixo mencionados a comparecer
êste Departamento a fim, de
fetuarem o pagamento da taxe
nal concernentes a expedição
os respectivos certificados dentro
g o prazo de sessenta dias, na forafia do parágrafo único do artigo
e34 do Código da Propriedade In-

,JEIRA, 24 DE DEZEMBRO, 1962

Plastube Limited.
N. o 111.130
,-- Cumpra a exigência.
N.° 111.144 - The Budd Company. - Cumpra a exigência.
N. o 111.148 - The Buckeye
Steel Castings Company. Cumpra a exigência.
N. o 111.148 - Raybestos Matehattan Inc, Cumpra a exigência.
N. o 111.151 - Bernard Jacques
Tamarin. - Cumpra a exigência.
N. o 111.203 - Yuba Consolidated Industries Inc. - Cumpra a
exigência.
N. o 131.189 - International
Harvester Company. - Cumpra a
exigência.
N.° 131.842 - Angelo Fraeson.
- Cumpra a exigência.
N.° 132.588 - Esref Halilovie
Branko Roendo e Peter Miljkovie. - Cumpra a exigência.
N.° 132.602 - Ignácio Alberto
Luis Gesondi,
cumpra a exigéneia.
o 133.928
WaldeMar Santana. - Cumpra a exigência.
N. o 134.885 - Sebastião Pereira. - Cumpra a exigência.
N.° 134.887 - Plastirama Indústria Plástica Ltda. - Cumpres
a exigência.
N.° 134.891 - Vitorio Speretta.

N. o 118.490 -- Conjuntos fixa..
Considero O ileSpacho que Indeferiu o pedido para o efeito de con- dores - The Yokoharna Rubber
Company Limited.
ceder o registro..
N.° 118.401 - Processo de preTinno;
paração de compostos glit71!cos
na prevenção e cura da
N. o 384.182 - Marca Meter, de utilizados
caccidiose - . Merck & Co. Inc.
Amorim, Victoé Tintas S.A..
• 110.201 - NProcessa de meReconsidero o ex-officio, na lhorar a afinidade de materiais
forma da lei, fe despacho de in± texteis para os coeantes - Societe
deferimento, para o eefito de de- Alionyme Dite: Polyplá.stic.
terminar a volta do proceaso à S.
N. o 119.202 - Processa para a
de Pesquisas, para verificar a preparação de compostos . de piriexistência da mareei-n. o 209.983, dinio - F. Hoffmann La Rocha
da requerente.
St Cia. Societe anoayrne.
Nicêcio Manhães - No recurso N. o 119.203 - Processo de deinterposto ao indeferimento do corar corpos semi-cristalinoe . têrmo 345.370 titulo s brogaria Vidros Corning Brasil S.A.
eguetrial.
N. o 119.221 -- Processo de preCentral de Cascadura.
Desarciativa,men-to de processm,
Em face do parecer do Diretor paração de esteres de ácido bendi-carboxilico Chernisehe
da Divisão de Marcas, e na forma zeno
Termo:
Werke
Witten Gesellschaft Mit
da
lei
reconsidero
o
despacho
que
N.
Beschrankter Haftung.
Indeferiu
o
presente
pedido
de
ti103.611
-"Modèlo
de
aditN.
o
o .ade e modelo de protector . de tulo, para efeito de conceder o re- N.° 119.223 -- Procesos de produzir eletroliticamente dialcoilos
naterial plástico transparente gistro requerido.
de magnésio e trialcoilis de alumi_
ara o encosto dos assentas de
ledo - Dr. learl Ziegler.
ieeiculoe' - Requerente - Jaime
N. o 119.225 - Redutor de veloe:Tal/nove:el. -e- Concedo O dOkeDDIvisão de Patentes
cidade e mcaixa capaz de ser disquivamento do processo,
posto seleelvamente sob ângulos
,
EXPEDIENTE DIA DIVISÃO
4,'dlizrentes -_The Falu .Corporao - Cumpra a exigência.
Exigências:
N. o 134.895 - Sebastião de
Notificação:.
.Térmo: _
Lauro. - Cumpra a exigência.
• Uma vez decorrido o prazo de
Modelo de utilidade defeeicto:
N. o 108.846 - Amico Diodatt.
, N.° 108.883 - r renome) de recurso previsto pelo artigo 14 da
Paula Nunes de Souza - Prelimi- Lei n.o 4.048 de 29-12-1931 e mais N.° 118.497 - Nóvo tipo de bo- - Cumpra a exigência.
N.o 109.497 - Hedwin Corporae
` armente, apresente novos rela- dez dias, para eventuais juntadas ieiro, - Germano Praneoni.
tion. - Cumpra a exigência.
rios de acôrdo com as sugestões- de recursos, e do mesmo não se
Exigências:
"dós examinadores.
N.° 117.360 - Peter Otto Heltendo valido nenhum interessado,
mut Kocher. - Cumpra a exigênN.
ficam
notificados
os
requerentes
Nasser
Recorrente
de
têrExpediente do Diretor. Gerdi
abaixo mencionados a comparecer mo 76.782. - Cumpra a exfgen- cia.
N. o 109.284 - Constock Inter'
•teia. Johnson - Johnson do a êste Departamento a fina, de oia.
national
Methane Limited. N.
o
efetuarem
o
pagamento
da
taxa
105.105
Hildemar
Moita
earlasil Produtos Cirúrgicos - No
'pedido de* desistência do recurso final concernentes a expedição Torres. - Cumpra a exigência. Cumpra a exigência.
N. o 109.430 - Editora Gráfica
N.° 108.924 - Formost Dairies
1. 1pterpo5to ao .deferimento do ter- eos respectivos certificados dentro
em° 3'T3.1.30, marca An Zonan, de do prazo de sessenta dias, na for- Irmãos Andricá S.A. - Cumpra me. - Cumpra a exigência.
ma do parágrafo triloo do artigo a exigência.
'Ormnoterapia do Brasil S.A.
Notificação:
N. o 110.909 - Darex Aletienge'`Anote-se a desistência do recurso. 134 do Código de" Propriedade Induetrial.
sellechaft. - Cumpra a exig3n- Uma vez decorrido o prazo
Notificação:
de
Privilé-io de Triveneeão Dele- N. o 110.936 --- Societe Belee De recurso previsto pelo artigo 14 da
convidado Ormonoterapia rido t
Lei
n.°
4.048
de
29-12-1981
e
mais
L'Azoite Et Dos Produits Chiml- dez dias, pana eventuais juntadas
fio Brasil S.A. a comparecer a
.44. 1,e Departamento a fim de efe- N.° 1,18.446 - /Ovo suporte ques de Marie,. - Cumpra a exi- de recureee, e do mesmo não
se
Aliar o pagamento da taxa final para difusores de luz - Alfio Ma- gência.tendo valido nenhum interessada
N. o 11.
937 - Ferro corpota- ficam
'dó têrino 373.130, marca Anzolan.
notificados os requerente.,
N. o 116.468 - Aparelho para tion. :-- Cumpra a exigência.
mencionados a comparecer
,e Reconsideração de despachos: cozer - Agathe Grauding - Nas- N.° 110.975 - Hercuies Powder abaixo
a este D epartamento a fim, de
cida Laub.
- Cumpra a exigem- efetuarem o pa gamento da taxa
Crtnsiglio & Cia. - Recorrendo N. o 118.489 - Uma árvore de Company.
eia,
final concernente& a expedição
despacho que: Indeferiu o ter- natal desmontável Fino Meter. .I1 0 110.978
Baker Oi/ Tool dos respectivos certificados dentro
Z, 318.750, marca Jota.
•N. r 118.479 -- Regue articulada
Cumpra
a
'exigência.
Em taoe do parecer do Diretor para desenho - Companhia de N. o 110.988 - Aluminium In- do prazo de sessenta dias, na forDivbão de Marcas e tendo em Administração e Cletnércio Sob- dustrie • Aktien Gesellechaft. - ma do parágrafo único do artigo
134 do Código da Propriedade
"M a 45 ~SIO Interposto; re- zutdt-ICaltenbaeh.
Cumpra a ode/mala.
dustria/. .
•

ÂRO OFIC .4A1.4 (Seção 111)

.302 Segunda-feira 24

- As Repartições Púvacas, cingir-se-ão ds assinaturai,
anuais renovadas até 28 cal
DEPARTAMENTO Dg IMPRENSA NACIONAL
fevereiro 'de cada ano'
ú'f
Dme•ron• GERAL •
iniciadas, em qualquer "époc a;
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a re-:
CHEFE DA SEÇÃO DE RISDAÇIÃO
C;rIEFIL DO SERVIÇO Dlit Fueucwçbas
PLORIANO GUIMARÃES messa 'de valores acompanh
MURILO FERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos quan
sua aplicação, solicitamot
DIÁRIO OFICIAL
usem os interessados preft
SEÇÃO
rencialmente cheque ou yd"
maça° ato pulsitaidada mio ampodiante as Oapartarnanto
Nacional de eropriatiado Industriai de Ministério
postal, emitidos a favor d&
da Inddatria Comércio
Teso ,do Departamento.'
Impresso na, oficlnasclo Departamento de Imprense Nacional
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às erW.
ASSINATURAS
ções dos órgãos oficiais 'só
fornecerão aos assinantes tig.e4 .
FUNCIONÁRIOS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
os solicitarem no ata 'da assi:'
; natura.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- O funcionário público fe450,00
Semestre . . . Cr$ 600,00 Semestre . . . Cr$
dera!,
para fazer jus ao des47,Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$ 900.00
Ano
conto indicado, deverá prova,r,
Exterior:
Exterior:
esta condição no alo da assinatura.
Ano
Cr$
1.000,00
Cr$
1.300,00
•
Ano
- O custo de cada exemplar,
parte superior do enderéço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acrescide registro, o mês e o ano em tes providenciar respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmO
renovação com antecedência ano; e de Cr$ 1,00, por ano
que findará.
decorrido.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.

- As iiepartiçÕes Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à . publicação nos
Jornais, didriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
(quando deverão fazê-lo até às,
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuida, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
•Excetuadas as _para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
aviso prévio'.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

EXPE-DIENTE

Privilégio de Invenção bete- - Co mexclusão de toalhas para
altar.
N. o 375.30a - 1003, classe 46 92.209
Aperfeiçoamentos
N. o
',Uras S.A. Indústria Brasileira
tm plataforma de inspeção para de Abrasivos.
veículos - Diego Roberto Reffiro.
381.733 - Vulcasport, clasN. o 138.172 - Beneficiamento seN.°
36 - Companhia Industrial
ile óleos minerais e vegetais pro- Brasileira
de Calçados Vulcanizacesso de detenção de matérias dos'Vulgabrás
S.A. - Sem excluRbrasivos - Indústria e Comérà ezpressão "Sport" isocio de Materiais de Revestimentos sividade
ladamente.
b P M Ltda.
N. o ti84.866 - Nicozan, classe 3
Privilégio de Invenção Inde- - Wilhaians de Mattos.
ferido:
N.0 388.191 - Ton Meister, classe
8 - Hans Jullus.berger.
N. o 97.808. - Artigos ocos pro- N. o 386.498 - Canadá. classe
duzidos a base de materiais ter- Mercearia Canadá Ltda. moplásticos Montecatini Sorte- 41
ta Generale Per L'IndústriaMino- r.I.om exclusão de café.
N. o 380.549 - Tolutest, classe
rarla e Chimica e Karl Zieg- ler.
3 - Laboratório Americano Ltda.
N. o 388.712 - Gazu, classe 36
- Fábrica de Melas "WalkYria"
Divisão de Marcas
tidos:

EXPEDIENTE DO DIRETOR

Dezembro' 'de 1 5.?62
_

Ltda.
N. o 386.773 - Apis-l'onte, clas-

se 48 - CUrnérCio Indústria Fonte
da Juventude Ltda.
, N. o 386.880 - Ergê, classe 8 nrgèLtda. Artigos de Engenharia
Notificação.
.
em Geral.
Uma vez decorrido o prazo de N. o 386.963 - T V Newa - Norecurso previsto pelo artigo 14 da tielárit da TV, classe 32 - Gil1.,e1 n.° 4.018 de 29-12-81 e mais berto Salvio.
dez dias, para eventuais juntadas N.0 386.998 - Papelplast, clasde recursos, e do mesmo não se 11 se 32 - Modernplast Ltda.
tendo valido nenhum interessado, N..- -Modernplast,
ficam notificados os requerentes classe 1 - Modernplast Ltda.
abaixo mencionados a comparecer N. o R87,104 - Hort, classe 50 a êste Departamento a fim, de Vernizes Horst S.A.
efetuarem o pagamento da taxa
0 388.572 - Sumaplast, clasfinal concertntes a expedição dos N..
28 -0Sumaplast Comércio e Inrespectivos certificados dentro do se
prazo -de sessenta dias, na forma dústria Ltda.
. do parágrafo :único do artigo- 134
Restausação de processos:
do Código da Propriedade /ndtS,
trial.
N:". 357.644 - Umuapel, classe
38 Papelaria Umuarama Ltda.
Marcas Deferidas:
-- Cone- Mo a restauração.
.'377.012 - 'Cianoxan, classe
N.374.271 - Império das Ren- N.°Lribormédica
Industrial F,ardas, classe 24 - Alfredo Farinha.
Rio. 18 de dezembro de 1962

1

macêutica Ltda. - Concedo a res.

•
tuaração.
N. o 377.449 - Lavandex.
- Perfumaria Cine Ltda. Concedo a restauração.
N. o 389.480 - °decaiu, classe
21- Auto Empório Macèdo Ltda.
- Concedo a restauração.
Restauração de frase de propaganda:
N.° 346.847 - Banha Rosa ...
Saudável pura e gostosa, classe 41
- Frigorífico Renner S.A., Produtos Alimentícios. - Concedo a
restauração.
N.° 387.529 - Paraco ainda o
fará rico, classe 33 -- 50 - Oentlro Honorato Américo Paraco.
Concedo a restauração.
Restauração de nome comercial:
N.* 380.601 - Prata S.A. Administração e Participações Prat S.A. Administração e Participações. - Concedo a restauraOto.
Restauraçao de titulo, de estabelecimento:
N.o 38444 - Organização
Contabil Pena Branca, classe" 33
- Silvio Ferreira de Carvalho. Concedo a restauração.
Marcas Indeferidas:

N. o 374.144 - Manchete Fluminense, classe 32 - Cláudio Antópio Busch de Cotiza.
N. 0 374.745, - Iris Modelo
Wembley, classe 36 - Indústrias
de Tênis e Artefatos de Borracha
Iris' Ltda.
• N. o 375.855 - Rio, classe 41 Rio Lanches Ltda.
N.° 375.976 - Plurlyitaininã,
classe 8 •Laborathrio Labortin,
tátda.

'N.° 378.090 - Felicidades para
Você, classe 48 - Ayres Mendonça & Cia. Ltda.
N.° 379.307 -• Brinkimar,
49 - Estamparia Caravanas S.A'.
N. 0 382.117 -- Nutreave, classé
41 - Antônio da Cruz Júnior.
N. o 382.118 - Caçula Sulina,
classe 41 - Hennes Sohnle &
N. o 385.323 - Pilar Super, claa:,
se 36 - Indústria de Calçados
Suíno Ltda..
N.°385.495 - M. S.,- classe
- metalúrgica Staiger S.A.
N.° 386.311 - Abel, classe 41
Dourado & Cia. Ltda.
N.° 386.336 - Agula, classe 5

Indústria e Comércio de MeAguia Ltda..
N. o 388.572 - Draivin, classe •
N.° 388.62 - Teciplast, classe ,
40 - Modernplast Ltda.
N. 0 386.871 - Artecnico, classe
10 - Laboratório Artecnico Ltda.
N. o 388.907 Agerplan, classe
16 - Agerplan Terraplenagem Limitada.
N.* 387.008 - Probel, classe 40
- B. Blaj & Irmão.
N. o 387.010 - Probel, clifsse 40
-- B. Blaj & Irmão.
N.° 387.011 - Astória, classe 41
- Panificadora Astória Ltda.
No. 387.216 - Long Beach, classe 23 - S.A. Cotonificio Gávea.
N. o "388455
Brasllabor, elasse 3 - Indústria Farmacêutica
Brasilabor Ltda.
.
N 0 $88.433 li"iancsiCan, elasse 15 - Gladding Mcbean & Co.
'N."0 388.'452 - Scotty, classe 36
Scotty Gravatas a- Confecções
Ltda.
,
N.° 388..479 Cacique, clasae 41
Abatedouro Cacique Ltda.Villares, classe
N. o 388.62;
S.A. -Participa...
0
á5 -

- cões Industriais.

...;i..a.da-ica tzt 24
o N.° 303.623 - Vilares, classe 1
.g à• 0 - Vollares S.A. Participa-

•
.to5ps Industriais.
,N.° 388.931 - Villares, classe 1
g 50 Villares S.A. Participa .
cõee industriais.
.! N. o 333.937 - Vilares, classe 1
4. 30 - Vilares S.A. Participa'Cães Industriais.
N.° 391.714 - Mr. Clean (e de"senho), classe 413 - The Procter
;8£ Cambie Company.
, N. o 391.738 - Decafer, classe 5
Decafer Decapagem e Proteção
'ele Perro Ltda.
Nome comercial indeferido:
' N. o 376.673 - Themis Ltda. Themis Ltda.
Titulo de estabelecimento in‘
'deferido:
N.^ 381.720 •,- Mercibar, classes
1 - _4
R - 48 - 44 - Mercearia
i ar 9 'Restaurante Mercibar Ltda.
• N. o 3.453 - Scotty. classe 36
,.., St otty Gravatas e Confecções
Ltda..
i N.° 386.611 - Vilares, classe /
.4_30 - Vilares S.A. Participa-

.._

. '' N.
5' 6.uor.,21u. Vilares, classe 1
, f4 30 -- Villares $.A. Participa-

ções Industriais.
.„
•
Exigênciasn
•
1 Surven-Up cie São Paulo S.A.
kteblat Conexos - Opoente tyo
tbrino 3B.652. - Satisfaça exi'kêtOcia.
N. o 386.32(3 - A Feira do Lar
V.A. Comercial e Importadora. Satisfaça ti. exig*ncia.
Diveaios:
N.° 367.990 - Itel Indústria de
'rfsformadores Elétricos S.A. .21dar9V0 a opinião da Comissão no
êtrititió de quet Tendo em vista o
parecer téerdeo de fls. 8 e o que
"Pabosta db vocabulário os artigos
:maiviadicatima incluem-se • também
.fLt. classe 8, sono parte integrante
N. o 362.1Y9 - Sociedade Export 0 0 0 e • Importadora Transmai
Br¥ Ltda. - Aguarde-se.
N. U
404
Transonic, classe
co e,ocporation. - AguarNo 397.26E - Produtos Indus,triais e Lavoura PII S.A. - Man-titho o arquivamento em face dos
farecerea da 0. de Arquivo e de
;IeSloAne Formal deposite se quiser
novamente a mareai
isKp aportatTE DA SEÇÃO
iE PIISQUI8A8

13i-R 18 de Demenbro do 1962
Onfaóincias
/4.° 245 -2,41 jud(tetria Brasileira
da Tintai .l $ A. - Satiefaça exigência.
N.^ 3S,5 i2j - Terna! Equipamen,tos Acalma:aios para Lubrificação tianisada - Satisfaça eidgencia.
N.° 385.553 - Tecnal S. A. Equipamentos • Ammeários para Lubrifica• aiia - Satisfaça exigência.
• /4.° 385.529 - Terna! S. A. Equipamentos e Asamfirior para Lubrificação - Satisfeita eaigencia.
, N.° 385.530 -- Tecnal N. A. Equipamentos e Am.a:idos para', Lubrifica- Satisfaça exigência,
N.° 401.092 - Dinarube Lardoline
N. A. Indústria e Comércio - Satisfa.
etiaência.
I, No 384.778 - Colcrten 8s Tintas
51
- Sa i isfma existência

.DIÁRIO OFICiAL (Seção pi)
NP 393.430 - Massey Fermuson
Satisfaça •igencia.
Ltda.
Diversos
N.° 483.60/ - Mauricio Laurentino de Silva - Aguarde-se.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Rio 18 de Dezembro de 1.962
Translet4ncia • Al iacaprio de Nome
de Tiksier cie Poocemoa
Eduardo da Silva Soares • Sebsatião Siassi - transferánala para •ou
nome da patente do núanams 1.988
modelo de *Mictaria - Anoteme a
traosferencia,
Perfumaria Lopes ludástrea e Comércio S. A. --- trandorencia para seu
nome da mama - Oriental - núme
-ro147.5Aptesardêncie.
Bazar Almeida de Louça* • Poft41.•
imas Ltda. - tranaferência para sou
nome do titulo - /limar Almeida
número 155.594 - Anote-sie a transferncia.
CarnOgnani S. A. laciiietsia a Comércio de Bebidas - pede para ser
anotada na mar.. - fiaria Bonita número 134.857 - a altoração do nome da titular - Anote-se a alteração
de nonas,
Novaquímioa toboratéalos S. A. •trassaferêncla 'passa mu nane das marcas - Sontapleu - mimem 208.188;
Sonsapledst - Mimem 195.688 Anotoma á ,taanefarlatis.
Catmignani II. A. Induattla a çomércio de Bebida* - sede para ser
anotada na mama
Osornignorki
número 241.760 -a a alteração do nome da titular - Anote-se a alteração
de nome.
Carmigoani 3. A. Indiastria e Comercio de Babidaa - pede para mr
anotada nas marca* - Cormiffeaci
número 24t.770; Careliffluani - nú
do no--mero241.7aisltç
me da titular - Anota-se as alterações de nome.
CarbOcloro Ind qá%trias Químicas Limitada - pede para str anotada na
marca" - Canadá - termo 292.839
- a alteração do nome de titular Anote-se a alteração da nome.
Fábrica Trianon de Bebida* Ltda. -Filial - transferência para mu nome
da mima - Taaaiura - termo número 370.959 - Anote-se a manderencia.
Aktiebolaget 'Astra,
Apotelatrnett
Kamiska FabrOter - transferência paDuriles ra seu noma da mama
termo 387.780 - Anote-se a transferência.
Uncle BeMs, Inc. - pede para ser
anotada na marca - Converted termo 410.214 - a alteração do nome
da titular - Anate-se a alteração de
nome.
Iambo Neitler 8s Co. - transferência par , seu nome da marca - Tanatrop - termo 413.394 - Anote-se a
+ransferencia.
Iratim Neisler as Co. - transferência para seu nome da marca - Tantistemin - termo 413.395 - Anote-se
a transferência.
Mercadinho Jaguar Ltda. - transferência para . seu nome da marca Café Pekin - termo 413.694 o- Anote-se a transferencia.
José de Saltes - transfmenala para
Yeu nome do titulo --- Entregadora
Lobo - termo 413.313 - Anote-se a
a
•
-.1 a aiferenci.s.
-t
WAlacs Moltur SI:ers
tencis niri tu rosne do tittliu - Can,

tina Doa Camilo - temo 414.395
- Anote-se a transferência.
Katira, Comércio st Indústria Ltdla.
- transferência para sou nme da marca - Katira - binam 415.004 Anote-se a transferência.
Exiliencias
Laboratório F. Pierre S. A. pedido de alteração de nome da marca ta° 144.884 - Cumpra a emalacia.
Tavensberg GMBH Chernische ktabrik - no pedi& de transferência da
marca 260.923 - aMntenho a ed.
gência.
Vicenzo Accardo - na transferência
do termo 413.424 - Cumpra exigência.
Luiz Alvas da Silva - fluitramitam
renda no termo 413.630 - Cumpra
a exigência.
Pedro Lotneu Charles - no pedido
de restauração no termo 324.541 Cumpra exigência.
Frigorifico Jandtra S. A..- na batiam
fer&ncia do termo 413.839 - Ctimisra
a exigência.
Ivaneide Faria. de Mello - na toana.
Pateada do termo 514.049 - Cumpra
a exigência.
Têrnno 198.646 - Cervejaria Ragemia Ltda. - Cumpra a (»Agência.

Dezembro de 1962 3603
das organizações em líquidos e cosmo.
tiveia - termo 379.514.
* convidado Standard Brande 'nem..
porated a comparecer a este Deporta..
menta a fim de efetuar o pagamento
da taxa final na marca - Royal -

t6rmo 293.099.
/É convidado Schiller Brixen 8s Cia.
Ltda. a comparecer a Cate Depsata.
manto a fim de efetuar o pagamento
da taxa final na marca - Pílulas Neo
Lamina, - termo 318.186.
Retifloaçõea
Fioarn retificados os mamemos cujos
pontos característicos miram publicado. em três de dezembro de 1962:
Tfarmos:

NP 86.627 modelo de utilidade
- Bioco luminoso ou não, para fina
de propaganda - requerente: Nahor
Della Colleta.
N.° 89.377 - privilégio de invenção - Promova de hidrofugação
substancias porome - requerente:
lJnion Chimique. Gela* 8. A. N.° 95.528 - privilégio de invenção - Sameadaira aperfeiçoada para
semente única requerente: Jean Lama.
sou e Paul Lamazott - para a data
depositada em 9 da julho de 1957.
Np 101.919 - privilégio de invenção - Aparelho aperfeiçoado para a
Diversos
perfuração de recipientes metálicos
Levelor Lorentaen Inc. - Da trans- contendo especialmente líquidos de baiferência da patente ri.° 58.299 -- Ven- xo ponto de ebulição, como o brometo
do em vista a informação, nada h4 que de metila - requerentst Gaston Du.
deferir.
vai.
General Foods Corporation - no peN.° 107.146 - modal() da utilidade
dido de apostila na marca 262.087 - ▪ Moo modelo de bancos para vaiApoetila-st a mudança da matacão.
cubas de passageiro. - requerente: Ja.
nuas' Draolnski - data depositada para 20 de outubro da 1958.
biot4e:J.4#%
NP 109.413 - privilégio de inven.
- Processo de operação de altos
Rsoin
Iorno - requerente: Arthur, G. Ma
Km, as Company.
lgaaa S. A. Importação e vormaroto
N.° 110.110 - privilégio do inven- recorrendo do despacho que deferiu
ção
Processo da aparelho para o
o termo 384.117 - marca: Iam - de
condicionamento de material granulaIrrnãoa Abreu Sociedade Anertiena,
do e pulverulento - requerente: Futler Company.
Oposieio
N.° 110.158 - para privilÁgio de
Johnson Johnson - opoaija ao
o: Acoitadora. de P6 - reque
termo 118.420 - privilegio de lavem invan¡ã
-rent:Th
Hommr Company.
ção de 1-11cleki Nishiyanoa.
bf.° 110.160 - privilégio de invenção - Detetor da tordo magneroatriRetif'crciies
altivo - requerente: Vyzirurany A.
Termo 41.489 - marca: Janota - Zrueebni Let•oky üstav.
de Feris! Rached - Clichê publicado
NP 110.178 - privilégio de invenem 27 de fevereiro de 1960 - Foi ção -o Aparelho registrador elotro
mandado prosseguir como registro de magnético -- Vydrumny A. Ameba!
marca: na classe 36 - para distinguir Letecky Ustav.
camisas, gravatas, moas e lenços.
N.° 110.336 - privilégio de inven, Termo 557.032 - marca em picos,- ção - Aporfeiçoamontoe iam terminal
rogação - Seridó - de Sociedade
Nordestina de Comércio Ltda. - Fica oca tep para aparelho elétrico endlado
com Malha fina • método para a falua.
sem efeito a exigência para apresenta.
ção do clichê ter sido o mesma publi- omiti do mesmo - requerente: GeneElactric Company - Total de pon.
cado em 4 de dezembro de 1962. O ral
toe: seta reivindicação*.
presente processo vai aguardar o Prazo
N.° 110.989 - priviléglo de invens
para ser dado o despacho da prorro- ção - Aperpoiçoamsaitoe em enceragação.
doira --- requerente: Elatro Indústria
Walita 5. A.
N.° 113.030 plivilegio de inven.
Termo 90.314 - privilegia d a in- cão - Filtro para caldo carbonatado
venção - Nova mola para estofainan- da açúcar e para todos os produto-, líto de móveis em geral - requereate: quidos catragedos do substâncias imoCitytex S. A. Indústria e Comércio requerente: Guy Gaudfrin.
Pontos publicados em 30 do novembco
Na 115.023 - privilégio de invertde 1962, fica retificado o nooe da çio - Aparelho para moldagem
requerente.
--'requerente. Newton K. We'Notificitção
ley e Geame N. Jesarn' oa local pai convidado 'Mercaarias Naai anaia - Fataclos Unidos da América •ds,
N.° 115.a.15 _ privilegio de inala
S. A. a comparecer a este Daparta- A)Perfaiaoamentos em datem
ntaato a fim de efetuar o pagamento t cão
a,
aontrata a atomitiro para tramam
taso final da frase de prnn .,,,,,
,
m S a nte Soc. Ace. lafrOar,
f?ts N4-..lona1 a po(rir.4i,i

nmlutorin;-¡.

'

5604. Seg9ti1q-1lira. 24
.;

4 4

,

N.° 115.301 - privilégio de invenção -- Estrutura de env6lucro com corpo cilíndrico e com detas angulares
requerente: Corunissariat A.
L'Energie Atomique.
N.° 115.300,- privilkio de invenção - Reposição não eietrolitica de
cobre - requerente: Photocircuits
Corporation.
N.° 115.303 -- privilégio de invenção - Aparelho para distribuir fertilizantes ou .outros materiais granuledos - Requerente: .Signiund Stoleland.
N.0 115.326 - privilégio de invenção -, Construção provida de jardim
ou horta interna, destinada e manter
uma temperatiira constante tanto no
seu interior como no dito jardim ou
horta - requerente: David Cauchanen
N.° 115.500 -- modele. da utilidade - Um nôvo'conjunto de utensílios
para toucador - 'requerente: Gracize
Arnorim -- Fica depositada a data pa:
ra: 15 de dezembro de 1959.
• N.° 138.840 - privilégio de invenção - Nova , inéquina pare bater, aba,
nar e ensacar amendoim - requerente: Marcionilio Ermenegildo de Souza
- Data depositada para: 7 de maio
de 1962.
N.° 141.881
modelo de utilidade
- Um fecho destinado a trancar geladeira - requerente: Benedicto Ribeiro de Campos - Data para 7 'de
agesto de 1962.
Os pontos acima mencionados foram
publicados em três de dezembro de
1962 por ter •com
saido ineorreções.'
RetificaçaSes:
•

t)
.

4

I te

.

"
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& 4-74

Requerente: jiro Tetsuya - Total de
N.o 105.776---- Privilégio de-invenreivindicações: dois pontos.
ção - Aperfeiçoamentos em caixas
Texto n. 0 110.319 - Privilégio de de descarga para a lavagem dos vasos
invenção - Cabo elétrico de alta ten- dos gabinetes sanitária, Requerente
são provido de enfaixamentos de blin- para: Carlo Zorzi e-- Data para 10 de
dagem entre o dieletrico e no menos outubro de 1958. uma das partes metálicas ao cabo. N.° 108.707 Privilégio de laveisRequerente: Pirelli Societe per Azioni. ção - Preparação de produtos reinoTêrmo n.° 110.333 - Privilégio de sos endurecendo rapidamente
a frio "invenção - Aperfeiçoamentos em nu Requerente: Parbaverke Hoechst Aktirelativos a juntas universais ou cardan engesellschaft Voem. Meister Liclus 6
- Requerente: IVIoulton Developmeats Bruning - Data depositada para 25
Limited.
de fevereiro de 1959.
Têrmo n.° 110.399 - Privilégio de
N.° 109.460 - /Vfodêlo de utilidade
invenção - Transportadores laterais.
-a Requerente: 7. t P. Coatas Limited - Nõvo modelo de tesoura corta par- Local estabelecido: Estados Unidos bante, corta fio de arame, corta charuto, lima: limpador de unhas, abridor
da América do Norte.
de 'garrafas, chave de fenda, abre car• Terno n.° 110.716 - Privilégio de
tas, régua milimetrada. - Requerente:
invenção - Processo e aparelho para Martini 6 Rossi S.A., Indústria
Cocobertura de metais por imersão a quen- mércio de Bebidas. - Inicio doe prite - Requerente: American Chain 6 meiro ponto: - 1.° - NU° modelo

N.° 119.233 -- privilegio ,de
ção - Fabricação de estrutura
condutora - requerente: Texas
pontos
truments Incorporated
28-11-1962.
N.° 105.516 - privilégio de uive
ção - Válvula tipo bola - requere
te: Rockwell Manufacturing Compan,

- Pontos publicados em 29 de nov
bro de 1962 e retificado em 12-12-6
N.° 109.983 - privilégio de lavei
ção - Controledor automático de temi,
peratura - requerente: Elektrit
tria e Comercio Ltda. - Pontos

blicados em 29-11-1962 e retificado ent
12-12-1962.
N.° 131.488 - modelo industrili
- N8vo desenho de renda c.ampánula
- requerente: Nallotex S. A. Fiação,
Tecelagem e Confecções --- data para
5 de agasto de 1961.
N.° 132.580 - modelo industria
Cable Company, Inc.
de tesoura - corta barbante
corta - Fôrma ou configuração era bucha
Termo n.° 110.787 - Privilégio de filo de arame corta charuto - lima condensivas para alta tensão - reciu4
invenção Aperfeiçoamentos em ou - limpado, de unha - abridor, etc., rente: Resilem Indústria e ConiérciSti
relativos . a recipientes de absorção - etc., etc.
Ltda. - data de pontos publicados edil!
Retriaerente: N. V. Philip's GloetiamN.° 114.652 - Para modelo de nu- 12-12-1962.
penfabrieken.
N.° 132.135 -- modelo indus*riat,
lidade
-- a Pulverizador costal aperfei- Termo no 111:110 a.- Privilégio de
- Nova configuração em perfilado
çoado,
de
alta
pressão,
para
inseticidas
invenção - Aparelho igoidor atitom.1requerente: Oswaldo Colombo -- pari.
tico - Requerentes para • Fmilio Mi- e fungicidas Requerente: Metalúr- tos em 12 de dezembro de 1962
gica Combate Ltda.
guel Swiech e Simon Barenboim.
Fica sem efeito a parte final que dlet
N.° 119.243 - Privilégio de inven- o seguinte: NOvo tipo de janela esera-,
• Tênue n.o 111.845 - Privilégio de
ção
Processo
de
determinar
a
coinciinvenção - Processo pata a obtenção
moteável para veículos em geral etc -de compostos cobatamino-peptidicos. - dência de tempo - fase entre dois si- que não pertence a este processe.
Requerente: Tire Distil/ers Comptay nais - Requerente: Continental Oul • N.° 110.671 -- modelo de utilidade.Company Data depositada para 6 - Um nevo tipo de frasco para conLimited.
ter esmalte para- unhas e basta-o cosTeimo a.° 113.916
-PriVilégio de de maio de 1960.
N.° 120.505 - Modelo industrial mético para os líbios - requerer, e:invenção -- Tratamento de polimeros
- Máquina para lavar e pelar buchos, Otto Felsts de Ia Roca - data para:
- Requerente: Imperial Chemical
lavar carne de cabeça, lavar e desli- 25 de maio de 1959 - pontos publidustrieS Limited.
Ficam retificados os pontos publica.
Ur= mc 113.973 - Privilégio de mar tripa grossa, - lavar e pleitar lin- cados em 6 de dezembro de 1962.
dos en 4 •de dezembro de 1962., por invenção - Processo . para a prepara- guas - Requerente: Organização Otto
N.° 75.490 - privilégio de inventerem saldo com incorreçaes:
• ção de hidrazidas subStituidas - Re- Pese.go Ltda.- - Início do ponto, fica ção - Processo e aparelho piara traTermo n°. 97.721 Privilégio de querente:
Hoffniann - La Roche retificado - Maquina para lavar e tar a superfície de sólidos com líquiInvenção - Proces.so para preparar li Cie. Societé Anonyme. - F. Hof- pelar buchos, lavar carnes de cabeça, dos - requerente: Western Electricr,
uma resina' de halogeneto de vinilideno fmann - La Rache 6 Co. Aktienge. lavar e deslimar tripa grossa, lavar e Company, Incorporated - Pontos pueou de vinila pré-estabilizada e compo- sellschaft.
Welter Engulas tipo pequeno, etc. etc. blicados em 6 de dezembro de 196Z.
sição corporificando à mesma. - ReN.° 125.428 - Modelo industrial - Fica retificado o ponto: 1 - O(
Termo n.°'114.681 .Privilêgio de
requerente: The B. F. Goodrich Com- invenção - Tanque' de filtragem - para: Nevo tipo de suporte para gi- processo de tratar uma área localizada'
pany.
Requerente: Anheuser Buách Incorpo- letes em geral - Requerente: Mario da superfície de sólidos com líquidos'
Ténno n.° .103.574 • Privilégio de rated - Data depositada para 11 de Ishikawa.
caracterizado por manter uma corrents
invenção - Um processo de recupera- novesibro de 1959.
N.° 130.511 - Modelo industrial de liquido entre um par de guias de,
Tênno n.° 114.734 •-• Privilégio de -Uma centrifuga para desengordurar material válido relativamente longa
ção de borracha _miada por aglomeração - Requerente para José Bica de invenção - Barra desfazedora de es- resíduos cozidos - Requerente: Orga- espaçados, por exemplo pinos ou fitas',
Camargo.
puma para limpadat de sucção. Re- nização Otto 'Pècego Ltda. Inicio às quais o liquido adere por adesão 41
Termo n.° 108.212 -. Modelo de querente: The Hoover COmpany - do primeiro ponto, fica retificado - tensão superficial e montar, o corpt5,
utilidade - Nevo modelo- de cabide -- Para data depositada em 13 de novem- 1 - Centrifuga para desengordurar re- a ser tratado de modo que a área loa,
-Requerentes: Américo Pierro e Franco bro ale 1959:
calizada intercepta a corrente liquidei_
s,duos cosidos etc. ' etc.
- Total de pontos: 9 reivindicaçÕes..
Lenner.
Térmo n.° 114.781 - Privilégio de
N.° 109.527
Modelo
de
utilidade
N.o 108.693 Privilégio , de inven- invenção - Apéefeiçoarnentos em cal- - Original disposição ena lingueta-para
Na° 123.475 - Privilégio de inverta
ção - Aparelho de distribuição de li- deiras - Requerente: Generale Ther. claa sificadores - Requerente: Comer- ção - Aparelho de ondas ultra mag.'
quido - Requerente: The- Vaispar Cor- migue Procedes ,BrOla - Data deposi- cio, Indústria e Importação Fofre Ltda. nerádio super sônicas - requerente:7
tada para 16 de novembro de 1959. de São Paulo. - 1 - Original dis- Dália Pereira Szyszke - Pontos pire
a
poration.
..
•
Termo n.° 108.754 . .- Privilégio de
Termo no 120.413 - Privilégio de posição em lingueta para classificado- blicados em 6 de dezembro de 1962.
N.0 114.679 - privilégio de inveee
invenção - Aperfeiçoamentos na cons- invenção - Misa) tipo de pneumático res, caracterizado pelo fato de as pontrução de embehis , Para motores de sem câmara de ar - Requerente: Elyo tas de seus dois braços, apresentarem ção Um processo aperfeiçoado da
ciambustão Interna, • compres•sores . e ou- Paniago• Vilela.
afilados, servindo como elementos pata soldagem sôbre diamantes - regue..
tras máquinas similares - Requerente Os ipontos acima mencionados foram perfuração de capa, estes terminais rente: N. V. Philips' Gloeilampenfa.
para os nomes: Alberto . Lagardere Ban- publicados em 4 de dezembro de 1962. cortantes podem assumir os perfis chan- brieken - Pontos publicados em ` 6 dg
quarel - Metales y Plateria Rlbera l'm incorreções.
frados (1) em meia esquadria, ou então dezembro de 1962 -- Data deeositda
S. L. incitistms Os pontos publicados em 7 de de- afilados (3), ou com outra configura- em 11 de novembro de-1959.
Sociedade Anônima
modelo de utilidade
• zembre' de 1962, ficam retificados per ção, podendo éstes terminais serem doN.° i25.472
Metalúrgicas Cleval.
Nova disposição eenstrutive aplica.,
tados dç gume. - Segue-se- o segunTêrmo n. a 110.162 - - Modêlo de terem saidoá om incorreções:
da a porta eletrodos - requerente:
do e último ponto.
utilidade - N8vo mod go de quadro
Têrnaos:
para guarda de objetos e utensílios de
Os pontos acima mencionados foram Giordani Oídio e Enzo Ceragioli
derembro.
em
6
de
Pontos
publicados
N.°
87.300
Privilégio
de
invencozinha Requerentt Noye Sassaki
publicados com Incorreções em 7 de
de 1962 - Fica retificado o .ponto:
- Data depositada em 4 de abril ção .--e .Aperfeiçoamentos era calçado dezembro de 1962.
- Nova disposição construtiva apli.
Requerente:
Eliezer
Cândido
de
011-de 1959.
N.°
109.947 - privilégio de inven- cada a porta eletrodos, caracterizada
Têrmci '110.234 -- Modelo. de Veira.
ção Pomo elétrico - requerente
N.° 89973' - Privilégio de inven- para: Ingenior Gunnar Schjeiderup In- por uma peça central envolvida exterutilidade para Uma original marmita
namente por 'tina . cabo ef na sua parta
hermética - Requerente: Frit:, Erige". ção -' Nova caixa para comprimidos dustritivner - Pontos publicados em superior, ser protegida por uni capuz
Requerente:.
'
Alfredo
setifica4.a4
Uma
28 de novembro de 1962.
Final do ponto fica .
isolante sendo que o mesmo, inata- ')
concavidade. ' anular guarneci de um Mo:1MM: •
N.° 131.987 - modelo de utilida- mente , com a Peç'a_central,l , atriyessa.
Moda() de utilidade de 1 NU° tipo de carroçaria . de dois do par um canal circular e otatiaiió
anel eláMico.,''
Modêlo
para:: 109 qiódéq dei fivela para Cin., payimentos para ónibus requerente: ea,n: relação a lip:•*.-iontal, onde
Urino ri.4" '1.10 444
Requerente: Carlos Iozzaro
.nOvó trodélo de . am- toa
quaraey , Prado --e; .1pontos:•publicadas trcidezido o eletrodo - Total Oe trone s'
,em .2841;1961
•
'
' ara niaqiiinaá' f fotogiatfitisk - Lcidat: São
'
Pliador p
etillie-7 reivindicações-e
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.0 116.346 — privilégiO da investi-

TeRals0 NP 133.994
" WARM
194.1,31;
' ~)ãO N.° 134.135
— Original dispos100 em nanai
De 14 de novecubwo da t944,
De 14 de novembro de 19431
lygra vidros de veículos, Como Ani- Depositada em: 8 de novembro
s, automáveis, trens a outros
re- de 1961.
Titulo: "Um novo niodélo 49
Requerenber Destilaria lVlodok
'uerente: Romeu Pires — pontos pu- Requerente; foaã Garcia
caixa para aeondloionamenter de ha 8. A. — Est. da Guanabara.:
ic dos em 14-124962 — rica areti- Cornello VentInotO Garcia — São cosmétlooa".
Título: Nova forma ou confia
cado todo o ponto: 1 — Original Paulo.
Requerente: Erica !Coita
guraçko de frascos para bebidas:
(aposição em canaleta para vidros de Título: "Nova e original confi- Est. da Guanabara.
Modélo Industrial.
;veículos, como ónibus, automóveis, guntçã.o aplicada a recipiente
Pedido de: Itodétio Incauto:ai.
t.rerss o outros, caracteriza-se por a -para líquidos, em especial óleos
nd ser constituida duma fita (-) de alimentícios".
ro, de relativa largura e espessura
em ambos os bordos longitudinais

rit

tem fixado um friso metálico (2) que
'toe dá a necessária consistência; pelo
kla to desta csnaleta apresentar urna va-

'pante construtiva, em que na fita de
ke'ltro (1), tem colado ou incorporada
p1Slácia (á)

em tiras ou não, sendo diens bordos da fita de feltre igualmente

,volvidos por frisos metálicos (2) e
si ;esis ainda uma outra variante construuva em que sôbre a fita de feltro tem
Fiosturada três ou mais filetes de felte, pelo , fato desta caneleta quando
no canal do veículo ser dobrada na
nona de "U" para o curso do vidro.
2- Segue-se o segundo ponto.
N.° 128.356 — privilágio de inven94o — Aparelho automático para mo'Xmenter peças diante de politrizes —
)ketiz Cioffi, Raphael Delfino e Pilati
t-caldo — pontos publicados em 14 de
S
da 1962 — Final do ponto
pkezembro
nom retificado; pino (3) de referida
)54 .0 132 . 995 — modólo industrial
10 ,Pa • original configuração ornamen-

1.0 — Nova forais. ou configuração de frasco para bebida*
caracterizado pelo fato do corpo
do mesmo ser estreito e arqueado, sendo ornamentado por uma
pluralidade de estrias ou nervuras boleadas e continuas, nitri.
buidas em duas ordens vortleala
próximas as extremidades laterais do frasco, passando também,
por cima da face superior da
onde se projeta o gargalo.

11 0 — "Nova e original configuração aplicada a recipiente
para líquidos, em especial óleos
alimentícios, caracterizada pelo
fato de consistir em recipiente
cilíndrico bojudo, de topos levemente abaulados, sendo que às
laterais do mesmo, junto aos

1.0 — Uni nóvo modela de
caixa para o acondicionamento
de cosméticos, caracterizado pelo
fato de compreender uni corpo
com . a forma substancial de um
tronco de pirâmide cota dois
lados trapezoidais paralelos e
topos, se encontram dispostos dois lados retangulares inclinasuportes em "V", solidários pelos dos entre si no sentido UM do
vértices ao recipiente, enquanto outro de baixo para cima, sondo parte centra/ entre as &Ma
que as extremidades dos ramos as ditas faces trapezoldela da ordens de estrias é uma falira
são ligados a anéis, de diâmetro área maior que as faces retan- lisa e vertical em ambas
as faces
pouco superior ao do recipiente, gulares e sendo as bordas supe- maiores do frasco.
o qual, no topo superior apre- riores e inferiores das ditas faces
senta, junto às bordas, bocal dotadas de abas a pestanas
afunilado provido de tampa. cooperantes entre si que formam
TÉRNPO N. 0 134. 212
as partes do tOpo e de fundo da
Um total de 2 pontos.
De
20
de novembro de 1981 1
caixa. Uni total de 2 pontos,
—
Requerente; Irmãos Saltou IAr
MUI°
132.983
mitada — Rio Grande do Sul.
TERMO N.° 134.40a

aplicada a frascos para bebidas —
: evejoria Mãe Preta S. A. — Pontos
irofn dos em 14 de dezembro de
1 62 — Fica retificado o início do
tonto; 1 — Nova e original configuraSo ornamental aplicada a frascos para
bebidas, dotado de bojo — etc. etc.
modelo industrial
N.° 132.997
— NOvo modelo de vira para calçados
requerente: Fábricas Germarido Depositada em: 8 de novembro
Titulo: Nova forma ou confiDe 2-1 de novembro de 194l
A. — Pontoe publicados em 14 de de 1961.
guração de frasco para bebidas,.
ecembrg do 1962 — pnra o local esRequerente;
•
Dawid
Kapel
Rio
Modèlo Industrial,
Requerente: Orlando de Bar- Grande do Sul.
t.beieeido: S. Paulo.
ros — São Paulo.
Titulo: Novo 'modéio de móvel (sou:
Titulo: "Nova e original conPrivilégios de Invenção
guração aplicada a aparelhos Jugado mesa e armário. 1Viod6lo
para comunicações telefônicas e Industr:21.
T5aaak0 N. 9 132.134
similares".
De 20 de egósto de 1941
Requea . enite; 0,vr,Ido Colombo.
São Pau.
Titulo: Nova e original configuraração em perfilado.

Modelo indust

1. 0 — N6vo modélo de mável conjugado mesa e armário, caracterizado

1. 0 — 'Nova e original confi.
figuração aplicada a aparelhos
para comunicações telefônicas e
similares". • caracterizada pelo
fato de ser o aparèlho provido
1 — Nova e oliginal configuração

'Nó emalado, caracteriza-se por
gni &sução transversal apresentaroie no formato de segmento retilineo
e de num dos seus la.terals tem in
eorporsdas duas projeções ortogo-

nais, distanciadas entre si; nas exlidadas contrapostas do segmenç . pi inoipal, pode ter ou nio, pe• enos rebordos em esquadro, vol• oa no mesmo sentido das projeo n

tto'°eagre%! pontos.-

de haste intermediária, arqueada, de senão transversal aproximadamente triangular' dotada
pela face interna e em posição
mediana, de tecla retangular,
côncava, estando, ainda, a haste
intermediária dotada nas extremidades de dilatações aproximadamente semi-esféricas, nas quais
são aplicadas tampas perfuradas,
correspondentes ao aparelho receptor e ao aparei° emissor da
voz, ambas parcialmente voltados
entre si. DM total de 2 pontos.

substancialmente por ser constituído
por um corpo prismiltico retangular
alongado, com paredes posteriores e laterais lisas, provido na part..-frontal
superior em blela extensão, em sentido
1.0 — Nova forma ou configulongitudinal de três gavetas retangula- ração de frasco para bebidas cares, dotadas de puxadores centrais et, ' .acterizada pela forma troncônica
forma de semi-circulo; na parte frontal de cérea de dois terços da parte
inferior provido de duas portas, aproximadamente quadradas que deslizam O-

inferior do corpo do frasco, sendo
o tronco de cone invertido, sendo
bre trilhos, dotadas de depressão em o terço superior abaulado, estreisuas extremidades; na parte superior, tando-se para o centro de onde
situa-se o tampo composto de duas emerge uni gargalo esguio, ligeiparedes lisas de forma retangular alon- ramente cônico, quase ellindrico,
garia, unidas por melo de dobradiças, sendo a borda do gargalo reendispostas equdistantes, sendo que as ex- trante à tôda volta. Na parte
tremas próximas às laterais; dotado boleada do corpo do frasco hã
também de dois suportes removíveis, um oval chanfrado no própria
localizados na parte (mata/ superior, material demarcando o frontisnivelando com a parede inferior do pício do frasco. Um total da 3
tampo. — Uni total de 2 pontos
pontos.
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DIMR10 °MIAI (Seção Hl)

TERMO 'N.° .134.403
Depositado em 24 de novembro
de 1961.
Titulo: Nova e original configuração aplicada a pistolas.
Requerente: Lisarriturri S.A. — Indústria e Cemércia — São Paulo.

134.407
TÉRMO
lápis, confeccionado •p-refe•rivelmente em
material plástico, caracterizado pelo
Depositada em 24 de novembro
fato de ser dotado de corpo tubular de de 1961.
reduzida altura, provido em lados diaRequerente: Orbras, Indústria e Cometralmente opostos de região com frisos_ longitudinais: segundo as geratri- mércio Ltda. — São Paulo.
zes da peça, a qual internamente apreLanterna ornamental para ilusenta parede inclinada, suporte de re- minação de árvores de Natal.
gião cônica, à qual corresponde abertura circular lateral, para introdução
1 do lápis. — Tua total 'de 2 pontos.

TERMO N.° 134.405
Depositada em 24 de novembro
dc 1961.
, Requerente: Orbras, Indústria e CoSão Paulo.
mércio Ltda.
Título: Nova e original configuração
1.0 --- Nova e original configuração em lanterna para árvores de Natal.
aplicada a pistolas, de duplo cano, dispostas lado a lado, caracterizada 'pelo
fato de que os canos apresentam pela
parte inferior e posterior região alongada, com frente arredondada: prov.da
num dos lados de peça circular com
alidade que lhe perpendicular, estando a parte superior e anterior da região
alongada provida de pequena saliência
central, enquanto que o cabo se apresenta na forma de caixa paralelepipédica, com topo truncado por plano inclinado para trás e dotado no canto vertical, posterior de apêndice igualmente
:voltado para taás mas para cima. —
FIG.1
Um total de 2 pontos.

6
FlG.1

— Lanterna ornamental para iluminação de árvores de Natal, preferi
velmente confeccionada em plástico
transparente ou translúcido, caracterizada pelo fato de ser constituída de
duas peças, encaixadas por pressão, a
superior na forma de calcta com protuberância central, calOta essa portadora de orifícios, enquanto que a segunda
peça se apresenta com pluralidade de
anéis igualmente distanciados e de diâmetros decrescentes, interligados por
hastes solidárias inclinadas que •se re1.0 — Nova e original configuraçâo unam a uma cápsula abaulada inferior.
TERMO N.° 134.408
em lanterna parkarvores de Natal, con- — Um total de 2 pontos.
Depositado em 24 de novembro feccionada preferivelmente em plástico,
~rente ou translúcido, caracteri'de 1961.
TÉRMO N.° 139.312
Titulo: Nôvo moda% de anúncio lu- zada pelo fato de ser constituída de
duas partes semi-esféricas„ encaixadas
minoso rotativo.
Em
. 25 de maid ' de 1962
segundo zona equatorial, a parte supeIndús- rior dotada no topo de calota, suporte
Requerente: Moplast S.A.
Modêlo Industrial — Nôvo modal°
aaaa e Comércio — São Paulo.
Interno de lâmpada, estando a super- de armação para cadeira.
.
fície do conjunto provido de perfuraMáquina
e
Estruturas
Acama
Ltda.
ções em forma de estrelas. -- Um
--- São Caetano do Sul, Estado de São
total de 2 pontos.
Paulo.

1.0 — Nõvo modalo de anúncio luminoso rotativo, caracterizado pelo fato
de se apresentar na forma de corpo
prismático, com seção transversal em
forma de cruz, com ramos de idênticas
"aa , dimensões:. -- Um total de 2 pontos.

duas hastes tubulares, dobradas em L,
ligadas pelos vértices e dispostas eni
plano suavemente inclinado para trk,
hastes estas formando ainda curtoi
trechos extremos anteriores e postaria.
res, inclinados para baixo, e aplicado
respectivamente aos pés anteriores, a
pequena' dUtância das suas ponteiras
superiores, e aos pés ou colunas posteriores, próximo ao nível de separaçftó
entre seus trechos inferior e superior:
tudo substancialmente como descrito é
ilustrado nos desenhos anexos.
TÉ.,R1V10 N.° 134.409
Depositado em 24 de novembro
,
de 1961.
Titulo: Nova e original configura.
ção aplicada a anúncios lumiosos ratai.
ti-vos.
Requerente: Moplast S.A. — Indústria e Comércio — São Paulo.

— Nova e original configuraçap
aplicada a anúncios luminosos rotatla
vos, caracterizado pelo fato de apiaa
sentar o corpo do conjunto a f' orma s
de prisma vertical com secção transvea'.
sal -em forma de "Y", com ramos de .
Igual comprimento e idêntico afasta . -•
mento entre os adjacentes. — Um total de 2 pontos."
TERMO N.° 139.313
De 25 de maio de 1962
Modêlo Industrial "Original modelo:
de pé de mesa".
.
,Máquinas e Estruturas Acerna LtdVi
— São Caetano Ao Sul, Estado de
São Paulo.

TÈRMO N.° 134.406
Depositada em 24 de novembro
de 1961.
Requerente: Orbras, Indústria e Comércio Ltda. — São Paulo.
Titulo: Nevo modal° de lanterna
para árvores de Natal.

TERMO N.° 134.404
Depositado em 24 da novata/3ra
de 1961.
Requerente: Ortiras — Indústria e
Camércio , Ltda. — São Paulo,
Titulo: Nova e original configuração ornamental aplicada a apontadores
para lápis.
•
,

1.0

'Dezembro de i962

1.0 — Movo modelo de lanterna para
anaires de Natal, preferivelmente confeccionada em plástico transparente ou
translúcido, caracterizado pelo fato de
ser a lanterna constituída por su perada tronco-cônica, com menor diametro
na parte superior, onde apresenta raios
çlue sustentam centralmente soquete
para !impada, sendo que inferiormente
4'1 G. I
a citada superfície tranco-cônica se
Nova e original configuração apresenta tom bordas recortadas em

ornamental aplicada a apontadora para arco. — Um total de 2 podas.

1.0 .. modelo de, armação
para cadeira, caracterizada por compreender inicialmente duas colunas retilineas posteriores, inclinadas fortemente
para os lados e suavemente para trás,
cada uma formada por dois trechos
cônicos opostos, o inferior constituinte
do pé posterior, terminando ara nata
ponteira, separada, por aba anelar, de
um calço tronco-cônico, terminal, e o
superior formando suporte para o encesto, encaixavel na sua extremidade
livre; e os pés anteriores sendo tamaém
cônicos e com leve inclinação para os
lados e para a frente, tendo igualmente
ponteira inferior separada, por aba anelar, de calço tronco-cônico extremo, e
ainda providos ao alto de uma ponteira
extrema superiork em formato de um
senil-ovóide; e finalmente o suporte

1.0
Original modelo de pé. de
mesa, caracterizado por compreender
'
essencialmente uma coluna vertical, com
um trecho inferior suavemente cônico,
com secção transversal crescente ata
aproximadamente a metade da altura
total, após o que continua-se por trecho
superior de secção circular constante,
coluna esta com a extremidade inferiur
formando um curto trecho diferenciado,
constituindo ponteira, esta separada,
por aba anelar contornaste, de um
calço tronco-cônico inferior, e ainda p iovida, na extremidade oposta, de ama
outra ponteira, extrema superior,
formato de um aemi-ovoide, tamb.an
diferenciado por coloração ou similar;.
e à pequena distância da ponteira auperior, partindo da dita coluna duas
ba.atc- tubulares inclinadas, abertas era
para o assunto sendo formado- por V, e ultrapassando a dita ponteira, ara-'

DUM OFICAAL (Seção III)
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tensão (4) formada por uma projeção horizontal bi-perfurada, por
onde sobressaem os pinos para as
ligações dos contatos; caracterizada ainda, pelo fato de na face
superipr da caixa-envólucro (1),
situa-se a caixa de ligações (5)
constituida por uma projeção quase quadrada, com os cantos arreTERMO N.° 133.708
TERMO N.°. 140.012
dondados e em cuja face superior,
de
26
de
outubro
de
1961
De 11 "de julho de 1962
em depressões (6) opostas diagonalmente, situam-se os parafusos
Requerente:
"Orlan"
Indústria
Requerente: Pamatec Patentes, marnecessários às ligações. Um total
cas e Mandatos, Técnicos e Comer- .Eletromagnética e Plástica Limi- de 2 pontos.
São Paulo. _
ciais S.A. --- Estado da Guanabara. tada.
Titulo:
"Nova e original confiTrtulo: Nava modela • de vergalha,'
aplicada a miniatura de
para armação de concreto — Modelo guração
TERMO N.° 133.805
lanterna elétrica" — Modélo InIndustriaL
De 31 de outubro de 1961
dustrial.

bas recurvando-se superiormente enz
cotovelo. e terminando em trechos extremos horizontais, dispostos em quadratura; tudo substancialmente como
descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

fechando-se em ângulo reto, passando
a ter a parte frontal reta suporte de
lingueta metálica curva cuja extremidade livre repousa em rebaixo circular
existente na obliqua do tronco de pirâmide. :--- Uni total de 1 pontos. -

Demnbro dè 1962
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de inúmeras gavetas,- selado alguns
maior, extensão e dotadas de jieg
dores em forma da letra U. Um tosal
de 4 pontos.
TERMO N.° 134.506
De 28 de novembro de 1961
Nonae: Cesloatis Zcnis — 5. Paulo.
Invento: "Novo tipo de soquete
para lâmpada fluorescente" — Mod414)
Indua:sial.

Titulo: "Nova placa protetora de
parede, conjugada a espelhos para
terruptores".
Requerente: Luiz Geraldo Martins
Lemas Alves — SãoarPaulio.
Pedido de: Mcxlillo Industrial.

1.° Novo tipo de soquête para
poda fluorescente,
fluorescente, constituído de plás-

1.° — Neivo modelo de ,vergalhão
para armação de concreto caracterizada
pelo fato de possuir entre as nervuras
helicoidais e ao longo delas- cristas em
forma de seguimento orientadas no sentido axial' da barra de ferro cai uca
eixo fazendo um ângulo cuja abertura
não excede de 180 0 sendo o comprimento das cristas sempre menor do que
o das nervuras helicoidais tudo como
substancialmente descrito e representado
nos desenhos anexos podendo as cristas
serem unia ou mais.

1.° — "Nova e original configuração aplicada a miniatura de
lanterna elétrica", de reduzidas
' dimensões, apresentando corpo
"cilíndrico, liso, caracterizado pelo
fato de ser um dos extremos do
corpo dotado de zona de progressivo aumento de diâmetro, seguida de região cilíndrica, após a
qual se encontra bocal ligeiramente cônico, provido de pluralidaintroduzida em transformadores
do que no interior do bocal se
encontra lâmpada usual. Um total de 2 pontos.

TERMO N.° 139.371
TERMO N.° 133.798
De 28 de dezembro de 191
de .30 de outubro de 190,1
Requerente: Domingoi. Ricardo MarRequerente
-- Serviços EIetrochete — São Paulo.
Industriais
Ltda.
— Rio Grande
Titulo: Original modelo de fivela — do Sul.
Modélo Industrial.
Título: Original configuração
Introduzida ero. transformadores
elétricos — Modelo industrial.
-

— Original modela deconttiao
de fivela, constituído por fivela forma..
LIS por base metálica — 1 — laminar
quadrangular, cujas bordas — 2 — se
dobram ligeiramente para cima de forma a configurar uma bandeja onde fica
encravada a peça decorativa, caracterizada por ser formada por uma multiplicidade de lâminas de acetado, aflora
ou plástico ou outro material conveniente, de obres contrastantes com Mi
bordas fartadas em bisei, configurando
um tronco piramidal com a base maior
encravada na bandeja metálica; pelo
fato do arco da fivela ser formado por
fio metálico que se projeta doa laterais
da bandeja, em linha reta, depois do
que se dobram para baixo. obliquando
de forma a ter as pernas que formam
o ângulo praticamente do mesmo comprimento e, vista em planta, o aroco
se apresentar paralelo às bordas do quadrângulo base da pirâmide depois do
que descreve pequeno arco para fora,

-1.0 — “Original configuração
introduzida e mtransformadores
elétricos" caracterizado substancialmente por compreender uma
caixa envólucro (1) separável do
fundo (2) e tendo os cantos acentuadamente arredondados; o fundo (2) é- dotado nas extremidades
que sobressaem à caixa-envólucro,
de uma pluralidade de rasgos (3)
destinados aos meios de fixação
do conjunto quando em uso, :sendo que, na parte externa (e, portanto, na face superior digo, na
face posterior do ecrnlunto) situaee,,em saliência o isolada* de alta

tico, baquelite ou' de qualquer outro
material lapropriado ,para esta final,!dada, caracterizado /pelo fato do seiguete, corpo vitt° de perfil, tomar à
configuração exata de UM banco ar,;•
camoteável que fixa a lánspada., xn

total - de ,2 pontos.

1.9 Nova placa protetora de parede
conjugada a espelhoa para interrupto• TERMO N.° 134.507
res, caracterizada pelo fato de compreender um pedaço de material rijo
De 28 de novembro de 1961
de superfície polida ou vidrada que
Nome: Cantavas &ais
S. Paul/.
pode ser, por exemplo, o material coInventa: 'Novo tipo de soquéle
nhecido comercialmente como "Kernca", recortado em forma de quadra- para lâmpadas fluorescentes...
Classificação: Modelo Industrial.
do, cuja parte centrai é dotada de uma
abertura retangular cpin o, eixo paralelo ao eixo de duas outras aberturas
circulares dispostas verticalmente entre
si, cujos eixos horizontais estão situados no prolongamento dos fados menoras da dita abertura retangular e
sendo cada uma das ditas aberturas
retangular e circulares abertas entre
dois furos circulares pequenos, adequacloa para a passagem de parafusos
de 'fixação -da aplaca. Úni total de 2
pontos.

TERMO N.° 134.0b2
De 10 de novembro de 1961
Nome: Nei Lobo Peedroso
São
Pauto.
Invento: "Novo topo de armário
oficina reboque para ima:doas de automóveis em gerar — Modelo kdustrial.

I.° Novo tipo de soquéte para 1.&mi,
pada fluorescente, constituído de umã
pega maciça -feita de baquelite. pMdi
tico, ou de qualquer outro material
apropriado para esta fina/Idade em c
res e tamanho desejado, caracterlzad q
pelo fato do soquête ter na base infé.
rior rasgos laterais com a config
ção da letra U invertida, cujos rasgo
são sep arados Por uma abertura
configuração de janela. Um total
2 pontos.
•

TÉRittic) 72.4110
Depositado em
da Peveteire

1953,

1.0 Novo tipo de armário oficina
reboque para mecânicas de automóveis
enz geral, constituído de madeira, metal
ou de qualquer outro material apropriado para esta finalidade em ciares
e tamanho desejado, caracterizado pelo
fato de possuir em , sua face lateral
e siatal, raoramte vertes], divisor

R equerente: Jair Mem Horta —7

Paulo.
'Patente de: Modelo de util idade. •.
1.0) "Luminoso "pisca-pires" Tont
pontoe' altos", caracterizado por um,41
cúpula (1) do giro livre equilibradi
por um apoio • (3) num fulcro (2
cuja base (4) é conformada etn
oho e apoiada num pedestal (0);
SãO
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#iipula (l) apresentando, em aplicação
~MO 86.758
TERMO 94.072
riadial, opostas duas a duas, as conchas
de
Yfalo
de
1956
d3 23
de 6 de Maio de 1959
6) e que, pela captação de correntes
Requerente: Walter M. Weil —
Requerente: Brinquedos Beija-Flor
àreas, dão movimento giratório coneS. A. — Indústria e Comércio — São
ante à mesma cúpula (1); caracteri. Estados Unidos da América.
7
'
Título: Tratamento de minérios de Paulo.
..pda ainda a cúpula (1) por apresen.
Título: Aperfeiçpamentos em chur no seu terço inferior duas ebertu. dióxido de titânio Privilegio de.inpetas — Privilégio de invenção.
onde passam os raios lu- venção,
t .s (7) por
1.0 Aperfeiçoamentos em chupetas,
1.0 Um processo de tratamaato de
t mosos de uma lâmpada (8) montada
;m seu coquete (9) e recebendo cor- minérios de dióxido de titânio, con- caracterizados pelo fato de que o cabo
emite de Roa (10), sendo a lâmpada tendo óxido de ferro e quantidades desses objetos á feito em duas metaf 8) reeoberta por uma cúpula. (11), menores de ganga, compreendendo o des, cada uma delas dotada de prolonfl

ae vidro ou material plástico de coloração ~malha ou outra de9idida pelas
ee 4 venções.
total de 2 pontos.

aquecimento do minério a uma temperatura na escala de .11000 e 1600°C
com a exclusão de ar e de mistire com
uma quantidade de carbono suficiente
para reduzir substancialmente todo o
ferro em forma alimentar enquanto
TERMO N.° 138.182 .
se oxida o carbono em monóxido de
carbono, caracterizado pelo feto da
De 23 de outubro 'de 1961
quantidade de carbono não exceder a
Recap Produtos Para Beleza Ltda. quantidade estequiométrica nècessária
a- S. Paulo.
para reduzir todo o ferro em forma
Pontos: Nova configuração em re- elementar e para reduzir todo o dióepiente de vidro para perfumes ••• ou- xido de titânio em monóxido de titãos liquidos de toucador — Modelo nio, de ser dita temperatura uma temperatura de sinterização abaixo daque'
tt alustrial.
la à qual quaisquer dos, constituintes
do minério particular coalescerá numa
escória ou se separará do mesmo num
estado fluido, e de manter-se dita temperatura de zinterização enquanto se
continua a excluir ar durante um lapso
de tempo e numa atmosfera redutora
escolhida para fazer com que substancialmente todo o carbono seja oxidado
e o resultante monóxido de carbono seja desprendido, e de se converter o resíduo de minério numa massa sinterizada, porosa, parcialmente reduzida,
substancialmente isenta de caabono, na
qual
o componente ferro está reduzido,
i g 1 p1
de um modo substancialmente comple1. 0 Nova configuração em recipiente to, em ferro elementar.
Total de 13 pontos.
fle vidro para perfumes e outros
Auldos de toucador, caracterizada por
tini vidro composto de dois tronco-coTERMO 90.674
es de cortes planos horizontais. Total
de 20 de Novembro de 1959
, pontoa,
Requerente: Raso Paulo Bertoni —
São Paulo.
N.°
139.915
TfOR4.40
Título: Nervo coletor e depósito paNnessee de Modelo Industrial.
ra lixo — Modelo de utilicle,de.
1.0 Mv° coletor e depósito portátil
DeposiAoda ela 12-6-1962.
lixo, permitindo a fácil coleta e
Requerente: José Rodolfo Pinheiro para
transporte do liso para o loca/ de desLima.
tino, caracteriaado por um pequeno
Titulo; "Nova e original configura- depósito
ou caixa para receber o lixo,
ção apliiacia a travas de direção pa,-a provida de abertura frontal superior,
oca combinação com coletor de lixo,
que na posição levantada fecha dita
abertura, jogando o lixo coletado no ia.

tenor da dita caixa, sendo esta provida de guias laterais verticais nas quais
correm pernas que ao alto se unem por
aba horizontal pira o trknsporte do
oonjunto e o comando do referido coletor.
Total de 4 pontos.

1.0 "Ilikein e original Configuração
'aplicada a travas de direção para veí-

TERMO 91.323
de 26 de Dezembro de 1936
Dunlop Rubber Company Limited

culos", caracterizada pelo fato de con- — Inglaterra.
sistir de corpo cilindrico, ;to qual, por
Titulo: 'Produtos reforçados por
um dos tapos, se encontra conjugada composições poRméricas flexíveis sob
'luva tubular, cujas geratrizes se aÇ'rea a forma de correia ou fMhas? Prisentam inclinadas em relação à peça vilégio de invenção.
principal, eata, pelo outro extremo,
Vp/Momsen, Leonardo& & Cia.
apresentando, perpendicularmente, sa.
liênclas diametralmente opostas, eme
delas na forma de cilindro receptor de
chave e a outra com formato-prisni3cia saco transVersal com forma
oProximadm de paralelogramo, dotada
44 face itere de pinos para ligações
elétricas.
stgue o ponto rt° 2.

Um artigo laminado industrial
ou fabricado compreendendo uma composição poli:0110a flealeel, tendo um

gamento inferiorsemi-cilindrico, provido de saliância's externas em suas
extremidades, prolongamerito este, que
atravessa o orifício central e u nas Placa na forma de uma calota esférica,
mantendo em posição o bico de borracha da chupeta.
Total de 2 pontos.

TERMO 94.177
de 9 de Maio de 1959
Requerente:
Allied Laboratoires,
Inc. — Estados Unidos da América.
Título: Processo para preparar uma
vacina compreendendo uma combinação de vacina do virus vivo modificado
da hepatite infecciosa — Privilégio de
invenção.
1.° Processo para produzir uma vacina para simultâneamente imunizar
cães contra a hepatite infecciosa canina e a cinome ae canina, caracterizado
pelo de se misturar tecido de ovo infeccionado com virus de cinomose canina, vivo, modificado, com um fluido
de cultura de tecido contando virus de
hepatite infecciosa canina, modificado,
que é vivo em presença de apropriada
substância estabilizadora, e de se submeter a mistura fluente a um tratamento de congelamento-secagern mediante o que se obtém uma vacina secada, contendo virus de hepatite infecciosa, canina, vivo, modificado, o virua de cinomose canina, vivo, modifi-

cado.

Seguem-se os pontos de 2 a 5.

TÉRmo 108.430
cle 12 de Fevereiro de 19
Requerente: Hotchkisa-Brandt —
França.
Titulo: Em,penagena suscetível de se
abrir destinada a projéteis de artilharia — Privilégio de invenção.
1.0 Enpenagem para projétil de artilharia destinado a ser disparado de
um canhão com urna carga de lançamento, caracterizada pelo fato de que
cada uma das suas alet a a está disposta
'cão abatida,
de maneira que, em
forme com o corpa aaletas Uma
cavidade amplamente ,.acrta na parte
posterior em (9) para assegurar'autoatleticamente a abertura da aleta logo

que ela sai de boca do tubo, sob a
ação da expansão de urcra parte dos
gases sob pressão que emanam da carga de lançamento a se precipitam ',toesa
cavidade.
Total de 8 pontos.

TERMO 108.472
de 13 de Fevereiro de 1959
- Requerente: Terra Maquinaria S. A'.
— São Paulo.
Título: 12610 compactador vibratório
— Privilégio de invenção.

reforçamos:st° para •le caracterizado
pbr se usar. como dito ref8rço, uma 1.° Rólo compactador vibratório, ca.
fflha de um polimero organico sinté- racterizado por ser constituído de um
tin, formado de fibra, bi-estirado.
conjunto, contendo um cilindro que por
beguam4a os pontas de 2 a
mofo de molas é adaptado a um qua-- -

Oezembro de 1962
dro ou chassis, sebre o qual estão montados um motor, uma caixa de bateria
e uma caixa de ferramentas.
Total de 4 pontos.
TERMO 108.542
de 18 de Fevereiro de 1959
Rafael Nelson de Oliveira Dona —
—
São Paulo.
Privilégio de invenção: ',Prendedor
para esponja de aço".
Prendedor para esponjas de aço, caracterizado por duas garras simétricas,
tendo a sua parte inferior em forma
de L, eixo central dotado de mola helicoidal antagonista e trecho superiot
que ao ser fechado, abre as garras, sen.
do estas, ainda, dotadas no seu trecho
Inferior de aba lateral, exterior, plana,
de borracha ou outro material fleidvel.
Tudo substancialmente como descrito
e rPnresentedo nos desenhos anexos.
TERMO 108.796
de 29 de Janeiro de 1959
Requerente: Yoshio Makanishi —
São Paulo.
Titulo: Ensacadeira manual e por.
tátil para ensacar cereais, verduras,
frutas e outros produtos de pequena
lavoura — Modelo de utilidade.
1.°) Ensacadeira. manual e portátil,
para ensacar cereais, verduras, frutas
e outros produtos de pequena lavoura,
caracterizada por uma armação de ferro chato coma uma plataforma inferior
provida, próximo às extremidades de
cantoneiras.
Total de 8 pontos.
TÉRMO 108.831
de 2 de Março de 1959
Requerente: Fairchild Arma Inter.
national Ltd. — Estados Unidos da
América.
Titulo; Mecanismo alimentador de
cartuchos — Privilégio de invenção.
1.0 Mecanismo alimentador de cartuchos, caracterizado por uma caixa
definindo ou constituindo uma passa-.
gema receptora de cartuchos; um carro
montado para rotação com respeito á
dita caixa o localizado nas proximidades 'da dita passagem; uma série de
dentes alimentadores de cartuchos
montada no dito carro acima da dita
passagem para engate com um cartucho; e unia série de dentes alimentadores de cartuchos montado no dito
carro abaixo da dita de passagem para
engate com o dito cartucho.
Total de 20 pontos.
TtRMO 110.077
de 29 de Abril de 1959
Requerente: João Baptista da Costa
Saldanha — Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara.
Título: Um dispositivo de mola para
cortinado — Modelo de utilidade.
1. Um dispositivo de mola para
cortinados, caracterizado por consistir
em dois suportes de madeira, que são
fixados por trás da cabeceira da cama,
paralelos e verticalmente dispostos na*
extremidades da dita cabeceira da catu a, sendo estes suportes perfurados
verticalmente, nos quais introduzem-se
as extremidades de um batente retangujar.
Teta] de 4 pontos.
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TÉRMO 114.203
TERMO N.° 114.796 1 r
'
2á de Outubro de 1959
De 10 de novembro de 1Q9
Requerente: Antonio Brandeatini.
Requerente: Shell Internationaques et Chimiques Anona:rue.
le Researdi Maatsc.happij N. V.
Título:
Titulo: Processo para produção de , de sua Vigas protendidas e presso
Titulo: Aditivos para lubrificanfabricação -- Privilégio
fios — Privilégio Ide invenção,
tes e lubrificantes que os contém.
venção.
•
1. Processo para produção de fios a
1. 0' Processo para a 'Produção de
1.° Viga pretendida, consistindo de compostos teltmeros, as cuStém
partir dos produtos de polimeriaaç'áo
ao acrilonitrile, especiaimente dos que urna pluralidade de corpos perfilados nitrogênio, soláveis em - óleo, adecontém uma proporção de pelo menos de seção II coro armaduras protendi- quados ao uso como aditivos para
.35 % .de aerilonitrila, Mediante extra, das, inseridas nos vazios dos meamos lubrificantes, caracterizado pelo
são, mis pressão, de =a notação do • envoltas em 'material liganta, carac- fato de se polimerizar ou copoll'produto de parunerização. em ácido. na.
' terizada pelo fato do corpo perfilado merizar ou copolinierizar, na preIliCo aquele> COM II= teor em 111(03 (1) apresentar pelo menos uma aba sença de nitro-compostos arenasuperior a 52%, ao interior. de um ba- (2) que se projeta para dentro do es- ticos, um monômero definito. iatho aquoso de precipitação com um paça vazio (10, 1f, 12) e que subcfs- saturado (A) o qual contém. pelo
teor em HNO3, inferior a " 50 %, e vide o espaço vazio em canais lamer- menos um grupamento oledfilo doIemoção, por maio de lavagem, 'do áci- tudinaie (3,4) entre ai paralelos, aber- tado de 8 ou mais átomos de caro nítrico preste nis fias cem atrai- tos para cima, tudo de maneira a ter bono, ou uma mistura de difeo de uma determinada quantidade de o efeito de urna viga compacta.
o
• rentes monõmeros (A), combinados ou não com uni ou mais maágua, caracterizado pelo fato de que
Total em 14 pontos.
nômeros elfínicos insatnrados (B)
se lava os fios continuaraente, em cone
capazes de serem polimerizados
tra-corrente, eana quantidade de água
com o mesmo.
TÈRMO 114.530
não superior à requerida para manuSeguem-se os pontos de 2 a 31.
tenção de uma concentração uniforme
de 20 de Maio de 1959
do banho de precipitação, pelo fato de
quo se incorpora ao banho ácido de
RMO N.° 114.911
Requerente: Licentia Patent :Verprecipitação a referente líquido da la— Alemanha.
- De 19 de novembro de 1959
:trageni, e de Tia dessa maneira se re- walttmgs
cupera, gama inteiranzento, o total do
Patente de invenção: Comando au- Requerente: Provepa-Cla. Pauaolventa na cemeentração do banho de tomático para máquinas de acabamen- lista de Promoções e Vendas —
precipitação. .
to, Principalmente para máquinas ope- São Paulo.
Total de 2 pontas.
ratrizes".
Título: Aperfeiçoamentos em
1P Comando automático para má- talão para sorteios ou concursos
quinas,. de acabamento, principalmente 1. 0 A p erfeiçoamentos em talão
TERMO 119.759
para máquinas operatrizes, cujo tipo para sorteies ou concursos, caracde 27 de Maio de 1959
de trabalho pode ser ajustado à von- terizados, pelo fato de tun-a-1451laa
ou quadrada, de papel,
CenaPaniaia tade, caracterizado por isso que os es- retangular
Renome/Lr : 'Meta
paçosa de • avanço comandados manual- cartolina ou outro material ade— Argentina.
e/ou as velocidades de avanço quado qualquer, ser provida em
Título: Unsa ferramenta para cortar mente
e/ao
os
manejos são presos pelo auto- ambas as faces de uma linha cencatar/ar cana de açúcar — Privilégio manando
de modo ta?, no ato da pro- tral picotada, sendo a sua face exe invenção.
dução da primeira peça medeie pelo terna dotada centralmente, de um
1. Urna ferramenta para a corte e funcionamento da máquina, para ajus- quadro retangular dividido emduas
desfolhamento da cana de açúcar oa tagem de espera de revólver peto acio- colunas verticais quadriculadas e
similares, caracterizada pelo fato que namento de uni ou mais botões de ainda, abaixo deste, uni outro
ela é constituída por trat manguito premio do tabulador, que a máquina quadro semelhante: \ e na face inAcosecionado sio /ougo da, nua plano usinará, autornàticaniente, as peças ul- terna, próximo ao extremo supediametral formando duas peçam que teriores com os mesmos espaços de rior do lado esquerdo, de um esse enfrentam vinculados entre ai por avanço; as mesmas valocidadea e 05 paço em branco e ainda, de uma
tarja vertical de carbono, impresmeio de usa dabsadiça dispoota se- mesmas ferramentas.
sa imediatamente atrás dos quagundo uma geratriz do manguito, fr.- Total de 15 pontos.
dros previstos na face externa,
cando rematado e manguito, numa das
sendo que no lado oposto são prede
buzituas extremidades zuna bálth>
vistos outros quadros divididos em
na cujo rebordo se acha dotado de fio;
-Tramo N . 0 114.621
colunas quadriculadas, idênticos e
sendo que urna das partes do manguito
terna, acima referidos.
De 10 de novembro de 1959
solidária na extremidade de uma faTotal de 3 pontas.
oblíquo Requerente: Masseyr-Fergu.son
ca projetando-se sun sentid'a
em relação ao eixo do manguito que Inc. — Estados Unidos da Améconforma a lamina dá um facão cujo rica.
--TERMO N. o 114.993
punho é constituído pelo mencionado Titulo: Implemento de AgriculDe
23
de novembro de 1959
Primanguito.
tura para trabalhar o solo —
Total de 6 postes.
Requerente: Laboratórios Silva
vilégio de Invenção.

de"26 dg Meie de 1959
Revieram; Latira Usines Eleetri-

71111160 1I0.800
de 1 de 'Junho de 1959
Requerente: Alberto Agostini —
Itália.
Título: Primemo e aparelho para
extrair o suco de snbatâncias sólidas
como vegetais, cítricos, polpa de frutos a análogos — Privilégio de invenção.
1 — Processo para prenear materiais
sólidos e semisélidos, como produtos
vegetais tais como uvas, polpa de frutas e substâncias similares, caracterizado pelo fato que os produtos a ser tratados são traneportados sabre um suporte perfumei," e subsevalentemente
'
prensados 'contra o dito sup orte Dor
um dispositivo pneumático composto
de uma bolsa flexível que pode ser
Inchado ar6 tuna pressão preestabelecida e desinchada depois da operação
'de espremedura.
Total de 12 pontos.

S.A. — Estado da
de agricul- Araújo-Rou.ssei
1. 0 Um implementouma
arma- Guanabara.

tura, compreendend o
ção de engate que tem dispositivo Titulo: Nôvo tipo de caixa despara engatar em um trator, uma MOntável.
1. 0 Nevo tipo de caixa desmonseção dianteira levando ferramentas de trabalhar o solo, e urna se- tável, feita de papelão ou outro
ção trazeira também levando fer- qualquer material apropriado,
ramentas de trabalhar 'o solo, ca- constituída de uma única peça inracterizado porque a armação de teiriça, caracterizado peio fato de
engate tem, conexões com as se- ser provida de quatro recortes,
ções dianteira e traseira, respecti- sendo dois de cada lado, os dois
vamente, e a seção trazeira tem posteriores em formato de UM ân=a conexão com a seção dian- gulo reto e os dois anteriores forteira, cada uma das ditas cone-, mando apenas urna separação enxões sendo adaptada 'para per- tre as abas adjacentes, abas essas
mitir o ajuste lateral relativo en- formadas por esses recortes; de
tre as partes interconectad as , de dois recortes laterais 13, de formamodo que ambas as seções podem to trapezoidal; de uma lingueta
ser ajustadas lateralmente como 6, de formato , semi-elíptico, foruma sõ unidade, entre posições mada por um vinco lOngitudinal,
limite em lados opostos da ar- fru cujas extremidades ,é provida
mação dg engate, e a seçao trasei- a dita lingueta 6, - de dois recortes
ra pode ,ser ajustada lateralmen- D, de formato triangular, e, finalte entre posições limites, em lados mente :por ser- providal de ,:vineas
dem,arcatbrier lonWituclinair ?, e.
opostos da 'seção dianteira.'
kansversais perpengiculares entre
Total de 10 pontqs.

si, que indicam as iinhas de' 41:

bragem para a conformação dá
caixa.
Total de 2 pontos.
IERMO N.° 114.99-,

De 23 de novembro de 1959
Requerente: Júlio Pinheiro &
Pi
nto ,Ltda.
Titulo: Um raivo estrado • e:lkTit ulo: Um Mv° estrado . est?.

tensivel para geladeiras pp: AgérZ•
ela Moderna de Marcas é Patedtes Ltda.

1. 0. Um nôvo estrado extensiva
para g eladeiras, caracterizado po

consistir numa base retangul
metálica, centralmente 'vazada
dividida diametralmente em dua •
partes, são conjugadas por me
da duas hastes que penetram
de duas hastes que penetrem
nas secções planas das st1118 sepdai
rações. sendo estas hastes fixa
s adequad
nas posiçõe
as media i:À

parafusos .

Total de 2 pontos.

TÊM° N. 0 115.0zr
De 24 de novembro de 1959
Requerente: Hélio Sacclai — são
Paulo.

Titulo: Papel Bectogralico
.
permeabllizado.
7.° Papel hectográfico fropermçabilizado caracterizado por MS;
sair uma película protetora de superfície
p ortadora da flete , (le2
se rompe ~ente nos pontos
que sofre a percussão ou a preS:;.
são do instrumento utilizado para

a confecção da matriz, pennane

tendo integra nos demais pontas.
Total de 3 pontos..

TERMO , N. c 115.030
De 24 de setembzo de 1954 •
Reeterente: Dtmloo Rubbez Cerana-.
ny Limited — Inglaterra.
Título: Aperfeiçoamentos abre srs:
livos a produtos de, , reaçâo de 07metano — 'Privilégio de Invenção.
1.0 Um processo para preparar, ul.p.
elastèmero de poll-wetana, caracterizá.do por compreende; a reação de ,unl
produto intermediário, que é o produl.
to de reação de um polímero inicial
contendo gruíras hidrozi, com um re4
gente orgânico contendo um átomo
halogênio ligado a um átomo de cate
beco, ou seja' uni anel apori ou outref
átomo de halogênio ligados a um át4
tr.o de carbono diferente, contendo
produto grupos ladrou i não reagidos,
com um composto , orgânico tendo
menos dois radicais — NCX 'em -sua
molécula, em que X representa si(
um átomo de oxigênio, seja um átona
de enxofre, na caso de cada radicar...
Total de 12 pontoe.
•

4

TERMO N. 115.032
De 24 de novembro" de i95!,
Requerente: Sperlaities Devrioff^
!tient Cor9oration — (Estados IlairtO'S•
da América). •
:Titulo: Aparelho extintor de iree'éndiei
Priv:negro de Invenção..
1.• Aparelho extintor de Incendo,
que distribai meio 'fluido; caractçdzan
par um redniente para acumula.'
meio fluido sob Pfesello' e tand6'
geygalo dotado de uma
u

•
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itgla montada nesse gargalo de ma- se adaptar no interior' do "corpo do
tenira a poder deslizar, meios de parada chuveiro ou da torneira, convenienteE
elo gargalo acima de tal gola, uma mente dispostas na re spectiva base e
Mola e os meios de parada, e uma ca- imerso na água proveniente do ramal
ola e os meeios de parada, e uma ca- de alimentação, um desviador de água,
beça coatrôle colocada sabre a mea- relacionado com o chuveiro ou com
vonacla abertura do gargalo e fixada um ou mais ramais, de modo a desr que(a gole de modo a poder ser re- viar e água do crivo e dirigindo-a
através do desviador para estes raroviclo, pelo que a cabeça contrôle
cionacla pela pressão no recipiente e mais; desviador esse que se constitui
move para cima comprimindo a re- de uma câmara tubular provida de
t terida peça de vedação entre a dita entrada e saída de água, estando a
` ola e os tala meios de , pareda quando saída comunicante com a passagem de
recipiente é pressurizado. Total de água para o crivo e estando a entrada
controlada • por um tubo obturador,
pontos.
como peça integrante do desviador,
tubo Asse sujeito à ação do ramal, nu
nkféériK) Ni.° 115.0.43
de MAU ramais, inclusive do 'chuveirinho, em sua abertura ou fechamenDe 2-5 de novembro de 1959
to, de modo que fechando-se qualquer

'água para o crin,, o a qual e desviada
para o ramal ou ramais, sendo quo a
abertura destes ramais pode operarse por via manual, roeclinice ou automática, segundo isa conveniãnelas.
Total de 3 pontos.
TÊRMO N.° 134.039
De 26 de novembro de 1959
Requerente: John de e/doendo —
Estado da Guanabara.
•
Titulo: Novo

tipo de funda para

carga e descarga de sacaria — Privi-

légio de Invenção.
1. 0 Novo tipo de funda Pare torga
e descarga de sacaria, caracterizado
porque compreende dotar o estropo das
fundas, convencionais com dois cabos
Requerente: Pappersbrukens Servi. dos temais, ou mais de um ao mesmo rolliços de madeira resistente, de comceaktiebolag — Suécia.
tempo, o tubo obturador sofre um re- primento lligeiramente superior alTitulo: Processo para tratar papel cuo abrindo a passagem de água para tura dos sacos, paralelamente dispostos
Lt produto fabricado conforme o pró- o crivo, ou então abrindo-se dite ou e distantes entre si por mais de trés
Resso — Privilégio de Invenção.
ditos ramais, ocasionando o avanço vezes a largura de um saco, enfiados
tf 1.° Processo, para tratar papel, es- do mesmo tubo obturador e o conse- nos ramos laterais do próprio entropo
pecialmente, para aumentar a sua elas- qüente fechamento da pas q agern de até cérea de 1/6 de seu comprimento,
(' icidade e macieza, em que uma dobra
epentina feita no papel, é deslocado,
r'kontinuarnente, ao longo do papel, cafederando por a dobra ser deslocada
áein ser transmitida tensão de tração

para além da dobra. Total de 5 ponVÈR1V10 N. o 115 . 064
de 26 de novembro de 1959

41 Requerente: Joaquim Ribeiro Bastos — São Paulo.
.; Titulo: Cobertura para fogão —
Privilégio de Invenção.
s, 1.0 — Nova cobertura para fogão,
caracterizada por ser constituída de
uma ferlha retangular de plástico ou
outro material adequado qualquer; em
cujas bordas á fixada por meio de solkia ou costura, uma parede vertical
'inferior de pequena airtura, pare &e
esta provida de um rebaixe frontal
para um ajustamento perfeito da mesma DO &kilo onde é prevista a caixa
'do registro do fogão, sendo ainda a
robertura provida de debruns que são
kieecios de maneira adequada nos borda; da referida parede e na junção
desta à dita falha retangular. Total
de 2 pontos.

TIRI140 N. 115.062
De 20 de maio de 1959
Requerente: Licentua-Patent-Verwal.tuags
— (Alemanha).
n Titulo: Instalação eipargidora electrostática — Privilegio de invenção.
1. a Uma instalação espargidore elec.Arostática constituída, substancialmente,
lie um recipiente com beira adelgaçada
furo central, através do qual é conarida a matéria espargiveL e de um
erador produtor de elevada tensão
ontinua, caracterizada por comporem
Ptt parte giratória do gerador (1) e o
eci p fente (2) uma peça acionada con4 u a tmu ente. Total de 10 pontos.
'1~ /4.° 115.314
de 4 de &membro de 1989
Requerente: Arnaldo Madueno Silva — São Paulo.
1 Tituéo; Aperfeiçoamento em ou relacionado em chuveiros e torneiras
elétricas. — Privilégio de Invenção.
10 Aperfeiçoamento em ou relacionado oom chuveiros e torneiras
&atacas, caeaeterizado pelo fato de

COLEÇÃO DAS LEIS
1961 - 1962
Vol. I — Atos- do Poder Legislativo

Leis
de janeiro a março — Div. n.° 844. 16,00
.
c tat
Aios do Poder Executivo — DeVol.
;.:.
Div.' ,
cretos de janeiro a março
560,00
rt. 5 845
Vol. 111 — Atos do Poder Legislativo — Leis
:150,00
de abril a junho — Div. n. o 847
Vol. IV — Atos do Poder Executivo — De,
cretos de abril a junho —
••
440;00
n .° 848
à t
Vol. V — Atos do Poder Legislativo — Leis
de julho a setembro — Div. n.° 851 20000
Vol. VI -- Atos do -Poder Executivo — Decretos de julho à setembro — Div.
a.° 852
410,00
Leis
Atos do Poder Legislativo
Yol. VII
de outubro a' dezembro — Div.
a,' 851 . .
, 180,00
vol,
Atos do Poder Executivo — Dem_
tos de outubro a dezembro — Div,
520;00
• a.° 855 .

1962
Vol.. I — Atos do Poder Legislativo
de janeiro a março —Div.. n.° 865. 120.00
Vel,
— Ato, do Poder Executivo — Deeretos de janeiro a março —
n. a 866 .
• • •.• • • • • •
550,00
Atos do Poder Legislativo —

Leia

de abril a junho — Div. n.° 873....
Atos do Poder Executivo — Decretos de abril a junho —
n.° 814

220,00
rao,00

A VENDA:
Seçáo de Vendas i Av. RodrigueS AlveL 1
Agència I: Ministério da Fazenda
Atende - se a pedidos pelo Serviço de Reeõlso Poital

'e guardando em relação às respectivas
curvas de extremidade do estropo distâncias desiguais, de modo a possibilitar o enlaçamento de uma extremidade do estropo pela outra, sem desnivelamento sensível da carga posta
na funda. Total de 5 pontos.

'MIMO N.° álã . 0 79
de ã6 de novembro de 1959
Requerente: J. Stone ik Company
(Deptford) Limited — (Inglatorra)•
Título: Aperfeiçoamentos relativos
a correias de transmissão para geradores de veículos ferrovi -ários. —
Privilégio de Invenção.
1.0 — Uma correia de transmissão
para um gerador suspenso sob um
um
veículo ferroviário e acionado'
eixo do mesmo, caracterizado Nue
dito acionamento é feito de • o de
um protetor de correia que está montado adbre uma caixa de eixos e o
geradof, por meio de buchas flexlwala.
,
Total de 6 pontos.
• TatRa40 N.° a15.352
_ de 7 de &membro de 1059
Requerente: Asabi ICasel /Gero Ne
Bushiki Kaisba — Japão.
Título: Processo para reeisperagão
de selánio.
1.0 — Um processo para recuperar
seltinio, de um gás contando o rnes:no, junto CCM nitri/a e akleido
turados, produzidos por ox4claç5o
hidrocarbonwe ineaturadoe, caracterl•
rodo por compreender a aspersão de
água, tendo um pH de 7 a 9, e tona
temperatura da normal a 50°C, em
uma corrente 443 gás, pare aprisionar
o selênio na água. - a- 'Dotai de 4
. Á
pontos.
TIMM N.° 116.904
de 4 de ageeto de 1989
Requerente: Emolindo Ledsii Vtgirr
As Cia. Ltda. — São Paulo.
Titulo: Pratos e bandolim' de pape:
lão revestidos com papel transparentes
impermeável ou não. — Modelo de
Utilidade.
1.0 — Pratos e bandeijas de papaláo revestidos oom papel transparente,
impermeável ou não, caracterizado

por um quadrado ou retângulo- de papel transparente ou não, impermeável
ou não, com a área central colada 66bre o fundo do pratinho ou bar.delja,
deixando livres abas com dimensões
adequadas para serem dobradas sabre

as produtos a serem acondicionados.
— Total de 3 pontos.

TÊ12.11/440 N9 115.394
De 15 de dezembro de 1959

Requerente: Geo. J. Meyer Manufacturing Co. — Estados Unidos da
América — Titulo: Dispositivo de
Inspeção de Garrafas — Privilégio de
Invenção.
1 — Dispositivo de inspeção de garrafa quanto à sujeira, caracterizado por

incluir uma zona de inspeção de gar
rafa definida por um dispositivo para
iluminar uma extremidade de uma garrafa num lado da dita aone, um dispositivo foto-elétrico para inspecionar ume
garrafa disposta na outro lado da aludida zona, e dispositivo pare passar
urna garrafa através de dite inspeção.

..

•

I. 1
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•'
conjunto aperfeiçoado de circuitos de
inspeção incluindo um dispositivo de
estado bi-estável que é indicativo de
uma garrafa estando suja quando num
dos seus estadas estáveis e de urna
garrafa estando limpa quando no seu
outro estado estável, dispositivo de in• terruptor acionado por uma garrafa entrando a dita zona para estabelecer o
mencionado estado bi-estvel a um dito
dos seus estados estáveis, dispositivo
de resposta à urna salda ou rendimenausencia de sujeira na referida garroto do' dito dispositivo fto elétrico na
fa para restabelecer o dito estado bi-estável no seu outro estado estável, e
dispositivo de resposta ao dito dispositivo de interruptor sendo desligado
por urna garrafa passando por sua loçalização e o dito dispositivo de estado bi-estável estando num dito de seus
estados estáveis para rejeitar -a aludida garrafa. (Total de . 15 pontos).
TERMO N' 116.271

de 25 de junho de 1959
Patente de Invenção.
Aperfeiçoamentos Introduzidos em
máquinas de fabricar sacos quadranguiares de papel em branco ou previamente impressos.
Requerente: Fábrica de Sacos de
Papel E. Divini — ' Orlando
Massaro — ' Estado de SM Paulo.
Pontos característicos de:
1 — Aperfeiçoamentos introduzidos
çm máquinas de fabricar sacos quadrangulares de papel em branco ou
previamente Impressos, em que o eixo
do cilindro puxador do papel em operação é provido de um dispositivo
compensador ou regulador de sua propria marcha, que se caracteriza por
per constituido de: uma caixa cilindri
ca adaptada centralmente ao eixo do
aludido cilindro e solidária -à engrenagem comandada pelo sistema transrnisor de rotaçaes da máquina; um nucleo ou flange encerrado na caixa
lindrica e solidário ao eixo do cilindro puxador do papel, nucleo ou finage provido em sua ` superfície cilindrica de seis rebaixos equidistantes
e dispostos hexagonalmente; uma peça

anelar, encerrada também na caixa cilíndrica, envolvendo flange hexago
pai e provida em sua superfície eilin-

Crica externa de quatro projeções raais dispostas equidistentemente. —
Total de 10 pontos.
•

NP 95.995
De 26 de julho de 1957
Requerente: Flarbwarke Htechst
Aktiengeeellschaft vorm. Moister LuTtRMO

tis Brilning, Frankfurt Mainhkoechst Alemanha. ".
Pontos carecterísiicos de "Processo
piara a fabricação de polirnerizatos
Olefinicos de elevado peso molecular"
`(Privilégio de invençoio).
1.0 ) 'Processo para a febricaçeo do
poliolefinas elevado pao Isso/ocular, polimerisando olefinas com
mais do _2 átomos de carbono, com
sistemaa ' tatalizadcaes de compostos metato-orgenicoe e compostos dos

meteis titfialo, sirdaio, báfnio,
(lia; ni4bio, tantalo, cromo, ino/ibdeblo;. 'volfrianià: tistio • 'urânio. caracterizado 'vele' fato de. "se Intrrxfuale
cludMidede Imitalfiçantes
/lá ' fiiilltUSH r•eefeed.
Uai tôted ee,
8 pontos. „.
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TERMO ' 116.636
De 1 de fevereiro de 1960
Cursi --1
Requerente: Bernardini
São Paulo.
Pontos caractcricticos de:
Ndvo modelo de suporte de gravatas

e

e

• :

--ri

ção de 15 a 50%. em peso.. da mulas- tico de um álcool Inferior e um
tidade total no (á), (B) • (C) pre- Iniciador de polimerização sôbré
sentes; estando (D) prosante numa êle; e, em contato com á citada
proporção de 15 a 75 %, em peso, da película de di-metacrilato políquantidade total de monorneros usa- mero; fechar o molde para excluiz
dos para fazer (E), presente em pro- ar déle; e aquecer o conteúdo de.
porções de • 50 a 20%. em •pêso, ern molde, até urna temperatura crt
para mostruários.
relação aos mon .2-,peros 'ateis : usados 80°C a 150°C para, simultâneaPatente de modelo de utilidade para: para pazer (L). — Seguem-se os mente, efetuar nova polimerização
do di-metacrilato e polirnerizaçãO
1 — Um nõvo tipo de suporte de pontoe de ns. 2 a 18.
do éster de ácido metacrilico para
gravatas para mostruários, caracteriza
formar um revestimento inteiridr
do por ser constituido de uma peça'
com. êle, tendo uma superfície
achatada, provida de um encaixe lonTERMO N. o 107.267
dura, resstente à abrasão, formagitudinal situado paralelamente às suas
da sóbre ela, de um polímero
De 12 de deumbro de 1955
faces mais desenvolvidas, e de um ganfusível, de ligação cruzada, do dlcho, que sai centrãt- e perpendicularRequerente: Hamao Umezawa, metacrilato.
mente das mencionadas faces. (Total Masahiro Ueda e Kenji Maeda • —
Seguem-se os pontos de númede 2 pon,os).
Japonêses.
ros 2 a 9.
Pontos característicos de: Processo para produção de um antibiótico (Privilégio de invençãn)
TERMO N.° 98.785'
TÉRMO N . 103 462
Pontos Característicos
De 27 de novembro de 1957
De 30 de junho de 1958
1 . 0 Processo de preparação de
Union Carbide Corporation (EstaDepositante: lhe Pireitone Tire Is
nova e útil substância antibiótiCa,
dos Unidos da América).
Rubber
Título: Composição de matéria e canamicina D. caracterizado por cana. Company, firma norte-americorpos e revestimentos formados com cultivar uma raça de Streptomr
Pontos Característicos: "Aparelho e
cas kanasyceticuy numa soluça°
ela.
proceso de fabricar Artigos de Borraaquosa
de
carbohidrato
contendo
1.°) U'a mistura para uso na forcha" (Privilegio de Invenção).
mação de corpos tendo alta resistên- nutriente nitrogenado, sob condi1.0) Processo de fabriear uma mola
cia • a oxidação e resistência, em tem- ções aeróbia.; submersas, até que
se
confira
uma:
atividade
antibiópneumática,
caracterizado por comde
peraturas elevadas, ou forrnação
revestimentos tendo propriedades au- tica substancial à referida solução preender e formação de um corpo cito-regenerativas, e alta resistência a e separar-se a canamicina B an- líndrico de camadas de lona embebida de borracha e a aplicação de uns
oxidação em elevadas temperaturas, tibiótica.
pontob.
Um
total
de
4
fluído comprimido uniformemente
caracterizada por ter entre 10 e 40
contra parte do corpo, a fim de CE.
átomos por cento, de, pelo menos, um
pandir o dito corpo radialmente pargt
dos seguintes metais: rnolibdeno,
TÊM° N.° 107.300
fora de encontro a lima superficio oje
tungeteno, tenteio, niobio e vanadio,
suporte e dar ao mesmo forma :hWDe 15 de dezembro de 191v8
entre 20 e 65 átomos por cento de solido ,entre 2 e 16 átomos por .cento Requerente: Parbenfabriken fada. — Um total de 10 pontos.
de um dos seguintes metais: cromo, Bayer Aktiengesellschaft. Sociedatitanio e zirconio, entre 2 9'25 átomos de Alemã.
TERMO N.° 107.615
por cento de boro entre 5 e 30 átoPonto característico de: ProDe
30
de dezembro de 195,.
mos por cento de alumínio. — Se- dução da substância antibiótica
guem-se os pontos de as. 2 e 8.
ativa actinocrisina — (Privilégio
Farbenfabriken Bayer Aktiengede Invenção).
sellschaft República Federal
Processo para a produção de Alemã.
TÉRMO N.° 100.344
actinocrisina, caracterizado, pelo
Pontos caracteristicos da Invenfato de se cultivar Streptomyces
De, 31 de janeiro de 1958
de cloropre(ACtinomyces) chrysomallus num ção de Polimerização
Nome: Augusto Gardini. — So meio nutriente, de preferência, sob no — Privilégio de invenção.
Paulo — Capital.
condições de cultura submersa, re1. 0 Processo de produzir um Int.
M. U. para "Movo tipo de máqui- cupera.ndo-se a aCtinocrisina do límero de cloropreno, caracterizana automática para lavar roupa por caldo de cultura por técnicas de do pelo fato que,. numa emulsãO
pressão hidraulica".
extração e, ou adsorção e efetuan- aquosa, cloropreno é posto e
1.°) Ntivo _tipo de máquina auto- do-se o enriquecimento dos extra- contato com cérca de 0,1 até 2,5
mática de lavar roupa por pressão hi- tos em principio ativo e, eventual- em peso de um boro-trialcollo
draulica, caracterizada por ter uma mente, sua pbeparação em forma 0,05 até % em pêso de enxofre
sanfona de material plástico que se pura ou purificada.
molecular, sendo as ditas propor':
distende e se contrae dentro do recições érn pês° calculadas sôbre
peso. de cloropreno. obtendopiente fechado de lavagem das rou12RMO N.° 107.44b
pas, pela variação da pressão de um
assim, a polirnerização do dito e
roprerio.
fluido que penetra na referida sanfoDe 22 de dezembro de 1958
Um total de 4 pontoie.
na. -- Seguem-se mais dois pontos.
Rohm Haas Company.
Estados Unidos da América.
Titulo: Processo de produzir arTERMO N.° 107.859
TERMO N.° 102.832
tigos de matéria plástica resisten•
De
9 de janeiro de 1959
De 3 de junho' de 1958
te à abrasão.
Privilégio
de
Invençao.
Requerente:
Parbwerke Hoeehol
The . Goodyear Tire 86 Rubber
1. 0 Um processo para, preparar Aktiengesellschaft Vorm. Meistet
Company (Estados Unidos de
um artigo plástico tendo superfí- Lucius Brilning, firma alemã
Título: Composição resistente a cies duras, resistentes à abrasão,
Pontos característicos . de: P
caracterizado por aplicar uma aoimpacto.
/tição de um di-metacrilato de di- cesso de endurecimento de rol)
: 1.°) Uma composição calacterizada eti/eno ou tri-etileno glicol ou um mento de vidro solúvel — Privil
por (A) Uma resina vinilic.a, (B) um di-metacrilato de alcano-diol ten- gio de Invenção.
co-polimerci- de tipo 'borracha de buta- do 3 a 6 átomos de carbono, ou u'a
142 Processe - de endurecimen
dieno-1-3 e acrilonitrile, • ( C) Iliba mistura de, pelo menos, dois dês- de cimento de vidro solúvel, 1
resina . ..';`pegajosa" • compreendendo ses di-metacri/atos, ou uni poli-1 é, de mistura de • larinbas de O
(D) uni polimero de butadieno-1-3 mero solúvel, de baixo pês° mole-. mento e soluções 'do vi1ro
Preparado na presença de (E) um cular, derivado de, pelo menos,. caracterizado por se adicionar ti„A••••
co-poibnero de acrilonitrile e um mo- um dêsse,s dl-raetacrijatos, à su-, soluções de vidro solúvel larinhai
meeoruero 'Com acri- perneie' interna de uma peça de, de cimento, quer' eontém ,corno
le-ilitrila, escolhido no vulto que con molde de .fundição; secar a solu-; durecedores,. 'polímeros Pue
de estfrenos; estando (A) e-site ção para depositar uma películW suem.. grupóst.,Ápidos livres e
(IC) preientes' ninia Proporção ' de 20 de uni polímero de pèlo menos; grupos, ,Iticlimente Aransformáve
er 0'3%, em pêso, em relação a quan- um dos di-metacrilatos supracita-, e mgrupos.,:fácidcf, não ellisilnáv#
ti,darW letal de- (A) • (C) presenteg dos; depois, introduzir *mistu- da cadeia de polímero.
Ifin total de 8 ponto.
eekando (8) presente numa ProPlib ra de um éster de ácido metacri-
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. 1 TERMO N.° 107.922
- De 18 de janeiro de 1959
e Requerente: Edward C. Hallock, em
Summit, Nova,Jersey, Estados Unidos
lie América do Norte.
'Pontos característicos de: "Apoio
•laterrolhante para abatas de venezia" tias" (Privilégio de invenção).
n;, 1.° Estrutura de veneziana, caracjkerizade por compreender: no mínimo
r'euna lâmina ou aleta de veneziana,
fiando um flange numa de suas arestas
uma nervura com perfil substancial-.
ente na forma de C, distante da rei erido flange; um apoio, tendo um par
)Yle chapas formando entre si um âneau/o substancialmente reto, tendo, cada
•iqual. urna aresta externa livre, cujas
arestas livres de uma das ditas chapas têm urna porção com perfil subsreencialmente em forma de C, para constato de aferrolhamento com a mencionada nervura-C; um Bernes na parte
livre da outra das chapas, em exten'são paralela com o flange na aludida
atleta. e elementos complementa:as de
'encaixe mútuo nos referidos flanges,
'para a ferrolhamento cleatacável dos
"flanges entre si. Um total de 9 pontos.
TÉRmo N.0 1043.353
De 4 de fevereiro de 1959
Koppers Company Inc. (Estados
Vnidos da América).
s 'Titulo: Tijolos• (Priv. inv.).
1.° Um processo para melhorar as
propriedades de una tijolo refratário
'caracterizado por fazer penetra, nos
'poros dos tijolos unia dispersão coloi'dal de sólidos, num meio líquido,., e
lesar os sólidos co/oidais nos citados
tijolos, removendo, entretanto, o seu
meio líquido. Seguem-se os pontos de
ns. 2 a 6.

DIÁRIO.OFICIAL: (Seção III)
1
para mover una dos ditos painéss a uma
posição de alesshamento ou correspondência com o banco de cabeçal.% pren
sadores, e na qual possa resistir às
terças, exercidas sebre o mesmo pelos
referidos cabeçotes, cujos meios movedores ou' deslocadores vão dispostos
para moverem cada cabeçoto prensador entre umas posição aberta, deslocada em relação ao meio posicionado: do
painel, a fim de ali receber um dos
referidos painéis, e uma posiçao fechada para contacto de pressão com e dito
painel assim colocado, a fim de farçar
esse painel centra o aludido reás/ pcsicionador. Um total de 11 portos.
• TERMO N.° 109.262
De 20 de março de 1959
Requerente: Ciba Société Anonyme.
Basiléia, Suíça.
Pontos característicos: "Preparações
aperfeiçoadas para remover esmalte de
unha" (Privilégio de invenção).
1. 0 Preparação para remover esmalte de unha, caracterizada pelo fato de
compreender um dissolvente prganico
pare esmalte ou laca e uma pequena
porção de um copolímero ou polímero
internamente plastificado, de preferencia, do um ster de uns ácido carboxilico, pelo menos copolimerizávei, com
uns álcool ou um fenol, ou de éster
de um álcool. pelo menos copalimerizável, com um ácido carboxílico e,
se desejado, um ingrediente lipofílico,
agente urneatante e/ou dispersante ou
agente espessanta e/ou gelificante.-Um
total de 9 pontos.
um pouco mais alta. à mesma altura,
ou um pouco mais baixa que o canto
superior dia superfícies inclinadas das
paredes. Um total de 3 pontos.

TERMO N.° 113.196
De 5 de maio de 1959
Raquerento — National Lead Csompany.
Local
eeastados Unidos da América.
Título . — Almofada para lubrificaferro.
ção de mancais usados em estradas de
1. 0 Uma almofada lubrificante caracterizada por compreender dispositivos absorventes para manter uma quantidade substancial de lubrificante e
que se apresente em forma de uma
alça contínua tendosuas partes diametralmente opostas presas entre si, dividindo a alça em bolas em saus lados
opostos; e dispositivos para manter as
citadas bolsas em estado dilatado,
para produzir um contato elástico de
partes das citadas bolsas separadas
com um munhão ferroviário. Seguemse os pontos de 2 a 8.
—
TER15.10.N.° 110.238
De 6 de maio de 1959
Requerente — Bendix Av iation
Corp'Oration.
• Loca/ — Estados Unidos da América.
Título — Sistema de suprimento de
gás combustível,
1. 0 Em um sistema de suprimento
do gás combustível para um motor de
combustão interna tendo uma fonte de
combustível e 'uma passagem indutora
com um acelerador e um venturi
mesma, um carter, primeira e segunda paredes móveis no dito carter definindo primeira, segunda e terceira câmaras, o aperfeiçoamento caracterizado por arranjo conetando as ditas primeira e segunda paredes por meio do
que as ditas paredes se movem como
uma needade, urna portinhola na dita

7.n••••••nn•,

VERMO N.0 108 . 4.42
De 12 de fevereiro de 1939
..f American Cyanarnid Company (Estojos Unidos da América).
çfj trítulo: Processo para prepara: fios
tle sutura cirúrgicos — (Priv. Inv.).
PI 1. 0 Um processo para preparar fios
s.a" e sutura cirúrgicos, caracterizado por
fazer a extrusão de um gel de cola'seno ácido tendo sólidos de 0,5 a 7_5%
ee um ele de 2,5 a 4,5 para dentro
ea uns banho alcalino para forma, um
flameja() contínuo, compreendendo o
t'citado banho alcalino um alcanol inearior solvente completamente miscível
aeorn água, mas contendo mais que
n :50% de água, tendo o citado solvente,
eiaele dissolvido, pelo menos, 0,1% em
eso de um álcali volátil. Seguara-se
• pontos de ris. 2 á 14.

REVISTA TRIMESTRAL
DE

JURISPRUDÊNCIA
VOL./!
Outubro a dezembro — 1959

p.

~MO N.° 108 .4145
•
De 12 de fevereiro de 1959
Requerente: •Pittsburgh Plata Geres
;Company, firma norte-americana.
Pontos característicos de: "Aparelho
1
e processo para prensagem prévia de
esaineis laminados de vicissa de seguleança" (Privilégio de invenção).
1.° Aparelho para prensagem ruevia de painéis laminados de vidro de
"segurança, compreendendo: um banco
'ele cabeçotes prensadores, tendo cada
ricabecote prensador uma ikeø maerial resiliente: 'emeioa para suportar
mover separadamente cada um dos
'cabeçotes prensadorea numa . ; direção
perpendicular è referida face; me:os

Preço: Cr$ 580,00
A VENDA:
•9000 de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1

Agência 1 Ministério da Fazenda
Atende- a pedidos pelo Serviço de Resmberlso Postal
n•n••nn•••nn•nn•nn••

belembro de

1962 .

primeira câmara, arranjo adaptado
para ligar a dita portinlkda oorn a dita
fonte de combustível, uma ' válvula
operativamente ligada a dita primeira
parede adptada para controlar o fluxo
através a dita portinhola, arranjo resiliente conotado a uma das ditas paredes urgindo a dita válvula para posção fechada, um conduto ligando a
dita primeira ~ara ao dito venturi,
um eetretamento. de medição principal
no dito conduto(tuna passagem conotando a dita segunda cernara a dita
cida do dito acelerador, um estreitapassagem indutora de corrente de dasmento intermediário na dita passagem,
uma passagem calibrada ligando
dito conduto intermediário e dito venturi a dita passagem anterior ao dito
estreitamento, • arranjo conotando a
dita terceira câmara a uma pressão
ar de referência tal como pressão
mosférica. .Seguem-se os pontos de
2 a 6.
'11:1RMO N.° 110.244
De 6 de naio de 1989
Requerente: W este rn Dieetrie
Compady, Incorporated.
Local; Estados Unidos da América.
Título; Rede de Emparelhamento
de Inmedeuscia.
1.0) Uma rede de emparelhamento
de importância para uma linha cie ;•n
transmissão indutivamente carregada,'
terminada numa extremidade numa
secção menos que total, ligada nela
na citada extremidade, incluindo a linha indutoras de carga uniformemente espaçados num valor L e tendo Ee
capacitância de derivação distribuída
C por secção caracterizada por consistir a rede de uma ramal de impedenda em série, e uru condensador de
derivação de valor 04 na junção da
rede e da linha de transmissão, inclua
indo o ramal em série, um indutor
em paralelo com a combinação em
série do um condensador uma ;agistenda, sendo 'os valores dos Mementos
componentes do 'ramal em serie proporcionados em relação a L e C para
aumentar a impedâncie da linha terminada em secção total até uma resistencia aproximadamente constante
s8bre urna ampla faixa de freqüências
que se entendem tento para cima como para baixo da freqüência de corte
da linha e sendo C4 aproximadamente
igaul a diferença entre C e a capace
temia de derivação distribuída da
secção terminal da linha de transmissão nesta sua extrpmidade. — Seguem-se os pontos de 2 a 11 .
TERMO N.° 110.277
De 8 de maio—cie-1959
Requerente: Union Carbide Corporation.
Local; Estados Unidos da América.
Títelo: Processo e aparelho para. o
achatamento de tubo termo-plástico
rígido.
1.0 ) Um processo para 'deformar
um tubo termoplástico expandido Ince
lecularmente orientado, a fim de formar uma f8lha, caracterizado por
compreender as fases de: levar gradativamente as paredes do tudo expandido para uma posição substancialmente paralela e espaçada; levar dito
tubo com as suas paredes na posição
acima referida para urna temperatura
entre 5 a 15°C acima da sua temperatura de transição de fase cie segunde
ordem, durante uma período de tempo
entre 5 e 120 segundos; e, finalmente
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efermar o tubo, enquanto o mesmo um revestimento, inicialmente não pementido na temperatura /acima refe- gajoso, compreendendo uma pluralidaIde. — Seguem-ao os pontos de 2 a de de cápsulas microscópicas que se
podem romper por pressão, contendo
cada umadessas cápsulas ura adesivo
não escorrível, ativável para passar a
um estado pegajoso, quando aquecie TERMO N.° 110.407
do te substancialmente mais que 37°C,
5
de
maio
de
1999
(. De 1,
de modo que a fita se torna adesiva
-1 Telefunken G. M. B. H. — Ale- pela rotura das cápsulas.
Ponto único.
manha.
Pontos característicos da invenção
4e "Apa r elho de Som Megiretico para
TERMO N.° 109.953
diferentes velocidades do porta-som"
"Precipitador elétrico-.
(Privilégio de Invenção).
j 1.°) Aparelho de com magnético
Continental Carbon Company, incorcom pre-imantaçã o de alta freqüência porada sob as leis do Estado de Delapara duas velocidades diferenciais do ware, com endereço em 1400 Weet
porte-som na i relação de 2:2, no qual, Tenth Avenue, Amanho, Texas U.S.A.
1. 0 — Precipitador elétrico, caracpor ocasião da mudança de velocidade do porta-eom, tem lugar também a terizado pelo fato de comprender um
comutação 'de meios retificadores, ca- alojamento encerrando urnapluralidade
tacterizado pelo fato de que os meios de condutos de gás paralelo em disporetificadores, adaptados à velocidade formado por uma pluralidade de antemodificada, são comutados 'elmultá- eido horizontal dos quais cada um e
neamente no circuito de gravação e paras em avanço vertical I formando
no de reprodução. — Um total de 3 eletródios coletores e proporcionando
porções curvadas, com faces dispostas
• pontos.
em oposição, fazendo com que o gás
sob tratamento siga um trajeto curvado, e um eletródio de descarga de alta
TÊRMO N.° 110.666
tensão disposto centralmente em relaDe 25 de maio de 1959
curvadas com faces
çãoporções
às
Requerente: Siemens Schucker t opostas dos referidos eltródios coleto-s,verkAtinglchaf,rme- res, com o que as partículas, presenmã, industrial, estabelecida em Erten- tes em suspensão no gás, são submetidas simulteneamente a ftirças centrígen, Repáblica Federal Alemã.
fugas e eletrostáticas. seguem-se do
Pontos característicos de: "Proces- n. 0 2 até o n.° 4.
so de produzir uma zona altamente
dotada e do respectivo contato de
urna disposição de semi-condutores".
TERMO N. 0 109.963
— (Privilegio de Invenção).
De 24 de abril de 1953
1.0 ) Processo de produzir uma zona
Depositante — Aluminiurn Indus-p altamente dotada e do respectivo
contato do uma disposição de semi- trie Aktiengesellschaft, em Chippis
condutores com um corpo fundamen- Cantão Wallis, Suiíça.
Pontos característicos de — Trnque
tal mono-cristalino de silicio por meio
da incorporação, por liga, de um me- de cátodos. para forno de eletrólise de
"tril ou de uma liga metálica, adicio- alumínio — (Privilégio de invenção).
1. 0 — Tanque de forno de corte
nando-se boro à liga de silicio, ca- transversal substancialmente retanguracterizado pelo fato de serem indicio- &Mar para ferinos de eletrólise de alunadas ao metal a ser incorporado por mínio, caracterizado pelo fato de esliga, pequenas quantidades de pelo tarem as camisas do terno, na sua
menos mais Um elemento do grupo parte inferior, até uma altura perfaIII do sistema periódico. — Um to- zendo entre 10% e '0% da sua altura
tal de 5 pontos.
toai, enviezadas para dentro a um engulo que as faz formar com a chapa
plana de fundo, adjacente, um ngulo
TERMO N.° 110.719
de 135° a 173°, ficando a superfície
horizontal do fundo de carvão apenas
De 26 de maio de 1959
Requerente: Siemens Schuckertwerke Aktiengesellschaft, firma aleTERMO N° 111.881
mã, estabelecida em Erlangen, RepúDe 90 de julho de 1959
blica Federal Alemã.
Société Industrielle Pour La FahriPontos Característicos de: "Processo de produzir uma zona altamente canon des Antiblotiques (S.I.F.A.) —
dotada tm corpos semi-condutores". França.
Titulo: Processo para a prepara1.0 ) Processo de produzir uma zona ção de derivados de antibióticos de
eltamente dotada em corpos de mate- reação básica.
rial semi-condutor substancialmente
1°. Processo para a preparação de
mono-cristalino especialmente silicio, novos derivados de antibióticos de,
mediante aplicação, feita por liga, de reação básica, tendo uma toxidade
fOlUs de uma liga de ouro que coa- menor que a dos antibióticos de que
me a matéria de dotação, cetacteriza- derivam, caracterizado pelo fato de
Orem em presença, em meio lilo por adicionar-se à liga de ouro Se
quido, um antibiótico de reação bá0,01 até 1% de bismuto. — Um to- sica que apresenta .pelo menos um
tal de 5 pontos.
agrupamento básico livre e o sal dum
ácido escolhido no grupo dos ácidos
hidroxi-alcano sulfinicos e hidroxiTERMO N. 0 109.904
alcano sulfónicos, em deixar seguidamente em contato os produtos pelo
De 22 de abril de 1959
menos durante uma hora, sendo a
Requerente — The National Cash reação relativamente lenta e finalmente quando esta fôr sensivelmente
Registo. Company.
Local — Estados Unidos da Ame- total, em separar o produto da condensação obtido por meios, tais como
r:ca,
a liofilização do licor ou a precipi, Titulo — Fita adesiva.
tado por -um solvente, no qual o
1.e Unia fita adesiva, que tem uma produto é insolúvel. — Seguem-se os
1?11/ere-suporte, caracterizada • por . ter pontos de ns. 2 a 9.
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TÉRMO N° 111.553
• De 7 de julho de 1959
Requerente: The National Cash Re.
gister Company.
Local: Estados Unidos da America.
Titulo: Aparelho para 'leitura de
fita gravada.
1° Aparelho de leitura para fita de
registro, compreendendo circuitos de
leitura para escrutínio dos canais de
dados, numa fita de registro em me.
vimento para emitir sinais de dadus
correspondentes a cada canal, de
acento com os dados registrados no
mesmo, caracterizado pelo fato de haver um circuito de leitura no marcador, para escrutínio de um canal de
marcador de fita, destinado a proporcionzr sinais de marcador, que
são transmitidos juntamente com os
sinais de dados a circuitos de reajuste, que reajustam os referidos sinais de dados de modo a ocorrerem
num mesmo instante determinado pelos sinais do marcador, — Seguem-se
os pontos de 2 a 10.

comprimento pequeno, não suportado
da mesma, antes de passar através
ela dita matriz, o aperfeiçoamento caracterizado por consistir na alteração g radativa da direção do dito
plástico fluido para uma direção paralela ao movimento da tira, evitando
assim diferenciais de pressão na região que circunda o comprimento
não suportado da dita tira e, consequentemente, suas deformações. —
Seguem.se os pontbs de na. 2 a 6.

TERe10 Ne 114.620 •
De 10 de novembro de 1959
Requerente: Société Belge .de
L'Azote et dos Produits Chimiques
du elarly e Société Barbochimiques
S. A. — Liège, na Bélgica.
Pontos Característicos — "Processo de obtenção de composições
detergentes do tipo não' iontico".
lee — Processo de obtenção de
composições detergentes do tipo não
ientico, caracterizado pelo fato de
que estas compreendem como elemento ativo principal, uma mistura
TERMO N 9 112.476
de produto de condensação de um ou
vários
óxidos de alquilenos e de
Do 11 \ de agiesto de 1959
composto orgánicos hidrofugos, cum
-West Virginia Pulp And Paper um produto do condensação de um
Company. — Estados Unidos da ou vários óxidos de. alquileno e de
América. .
graxa de lã, ou de derivado desta.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou — Segue mais 1 ponto.
relativos a processo de fazer polpa de
madeira dura e polpa: de madeira
dura obtida pelo mesmo.
TÉRMO NP 114.555
1 0 No procesos de fabriccr polpas
de 6 de novembro de 1959
de madeiras duras com um rendimento de 85 a 93%, os estágios ca- pon,
raetronerente: General Foods Corracterizados por: tratar a citada madeira dera sob forma de pedaços,
Local: Estados Unidos da Amécom liquido que consiste, essencialmente, de sulfito de sódio adicionado rica.
de 1 a 3%, em relação a madeira seca
Título: Processo para produzir
em estufa, de alcali calculado como produtos de papel tile revestimenNaOH, sendo a quantidade de sulfito to brilhante.
de sódio usada de ordem de 10 a
1. 0 — Uni processo para produ30%. em relação a madeira seca em
estufa, sendo a temperatura do tra- zir um produto da papel revestitamento mantida na escala de 110.a do brilhante, como definido a se140° C; submeter, depois, os pedaços guir, caracterizado por colocar, em 4.
assim tratados a ação desfibrante de Intimo contacto com um lado ,do
uni reflnador de disco rotativo para citado produto de papel, uma caconverter os mesmos em polpa. — mada de
TERMO N° 113.607
De 28 de setembro de 1959
Seguem-se os pontos de ns. 2 a 11.
Deutsche Gold Und Silber-Scheideanstalt Vormals Rocssler — República Federal Alemã.
Pontos característicos da invenção
de "Processo para aumentar a resis»
tência permanente por nitrado" —
(Privilégio de Invenção). .
1 0 Processo para aumentar a resistência permanente de peças de trabalho de aços sem liga ou de baixa
liga, por nitrado em banho de sal,
caracterizado pelo feto de ce ajustar
um teor de nitrogênio dissolvido de
0,01%ee mais, ntma camada superficial da peça de trabalho de no mínimo 0,3 min de espessura, por tratamento num banho de • nitração
branda com mais de 30% de prefe.
rência 35%, des cianato alcalino. —
Um total de 2 pontos.
TERMO N° 114.289
De 27 de outubro de 1959
•Abraham Shanok, Victor Shanok e
Jesse Paul Shanok — (Estados Unidos da América.
Titulo: Aperfeiçoamentos em aparelhos de extrusão para cobrir material em tira,
1° Em um processo para envolver
uma tira fina de matrelal flexível
com plástico, compreendende guiar e
mover a dl tira 'em u'a matriz e prover um fluxo de fluido plástico, em
ángulos retos com. a direção de movimento da dita tira, ~ente em um

um agente do revestimento solidificável termoplástico,
por presagem da citada camada
e do produto de rirpel contra uma
superfície lisa, com acabamento'
especular, de uma peça de fundição sem fim que Be move rapidamente, estando o, citada camada num estado plástico fundido e sendo posta em contacto
lderente com a citada superfície; formando o citado agente,
quando rapidamente esfriado a
partit do citado estado fundido e
passando perra um estado sólido,
como descrito adiante, um revestimento liso brilhante sôbre o
produto de papel, sendo a citada camada da peça de fundição
uniformemente distribuida entre
o produto de papel e a citada superfície, em consequência do citado estágio de prensagem; esfriar
rapidamente a citada camada pelo esfriamento da citada superfície até uma temperatura inferior
ao ponto de fusão do agente; simultâneamente com o citado estágio \ de esfriamento da citada
camada, esfriar o produto de pa- •
pel, durante o citado contato com
a citada superfície, por aplicação,.
ao seu lado oposto, de um líquido mantido numa temperatura inferior ao ponto de fusão do citado agente de revestimento; mover o produto Oto papel e a citada peça de fundição, durante os
citados estágios de esfriamento,
enquanto a citada camada se ,solidifica entre êles, em contato com

'•—
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‘citada snperfiCie lisa, de modo
1C- o produto de papel e a ca• Mia sejam mantidos em íntimo
mtato imóvel com a citada su• mliele lisa e se impeça a entra, 3, de liquido refrigerante entre
es; continuar os citados está-,
os de esfriamento até que o
;ente seja solidificado e, em selida,. despegar o produto de pa•• A revestido esfriado da peça de
..ndição. Seguem-se os pontos de

o
TERMO N.° 114.614
de 10 de novembro de 1959
Requerente: The National Cash
_ agister Company.
Local: Estados Unidos da AmeTitulo: Aparelho para verificar
.. entrada de dados.
aparelho para exe..itar uma verificação de COnforidade de uma 'representação de

idos de multi-algarismos armanados com uma proscriçko mamatica,ccaracterizado por incluir

• n dispositivo de armazenamen• 1 para armazenar as respectivas
_presentações dos diversos alga.: smOs, e por compreender um dis-

para interrogar os dispo. tivos individuais do citado dis3sitivo de armazenamento em
•na séria de operações sucessiassincronos e em uma ordem
:e-determinada, es, registrar. em
tda interrogação . um valor -ari• ético representativo do algaris: .0 armazenado no dispositivo de
mazenamento -interrogado; Um
spositivq para repetir as' cita, s intertOgações dos dispositivos
*escritos tio citado dispositivo de
mazenamento de conformidade
til os requisitos' da citada pres'kilo; e um dispositivo para
umular os citados valores 'de
informidade com os requisitos
. e citada prescrição e executar as
ecessárias operações matemátis na' acumulação dos -.'alores
litmétieoh de . acôrdo com os rer aisitos' tia prescrição para prol. ircionarnm valor aritmético fiai que -Para a verificação de con)rmidada, deve ser- o valor esta,Aecido'na. citada prescrição, enlantoMe, a nãp-conformidade
idicadapelo citado valor final
iando. difere do , valor estabeleci-- na citada prescrição. Seguem. os pontos de 2 a 9.
•
•
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TIMM - O N. 9 131.538
ra uni Ácido 'itálico como um precipitado; separação dai do ácido itáDep. em 14 de junho de 1901
lico precipitado e, então, lavagem
Modelo industrial.
do ácido itálico. — total de 12
Requerente; Paglioto & Castro Lipontos.
mitada.
.• -Titulo: -- Original Modelo de Bico
-'11111310 N. 114.637
Injetar de Ar.
De 10 de novembro de 1959
Requerente: Holger Hesse, Copenhague — Lyngby, Dinamarca.
Pontos Característicos de "Dispositivo-modêlo para praticar tentativas de reanimação por métodos de
insuflação de ar". — (Privilégio de
Invenção).
1.° — Dispositivo-modèlo para praticar tentativas de reanimação em
pessoas em estado de inconsciência,
caracterizado pelo fato de consistir
em elementos que representam a cabeça e o tronco- do paciente, bem
corno em dispositivos que indicam
ao praticante, se a introdução do ar
em um canal de insuflação existente na parte da cabeça, está sendo
feita de maneira certa ou errada. —
1 — Or1ginl ' mode° de bico InjeUm total de 13 raptos.
tor de ar, constituido por meça me.
tálica,-geralmente de aluminio molldo, arredondada, sem cantoa vivos
Thumo N.° 11-1.657
caracterizado por cabo anatomia°,
De 11 de novembro de 1959
dota inferiormente de conexão 1 mara encaixe de tubulação condutora
Requerente: Pittsburgh Plata Class de
ar, tendo a face externa 2 de coa
Company.
tacto com a
da • mãe, reta,
Local: Estados Unidos da América. Interrompidapalma
na altura do quatro
Titulo: "Pré-polimento de vidro": superior por parafuso
3 baixo, sex1. 0 — Uma solução capaz de tor- tavado, suportado do mecanismo venar substancialmente transparentes ador de ar, depois do que a parte
placas de ,vidro esmeriladas, carac- reta projeta-se • ligeiramente para
terizada por ser uma solução aquo- trás em forma de pequena crista arsa contendo, dissolvidos, átomos de redondada, digo, arredondando-se
hidrogênio ácido, fluor e ambulo, em forma de cabeça 5 e projetandonuma proporção suficiente para pro- se obliquamente para cima, em ânduzir uma concentração substancial gulo muito berto, configurando um
de bi-fluoreto de amônio, na qual a bico alongado, tronco-cônico, 6 e
proporção de átomos de hidrogênio que termina em porta metálica apadissolvidos em relação a átomos de raftmável j7 de base sextavada e ponfluor 'dissolvidos é de entre 0,5 e ta acentuadamente cônica; pelo fato
1,0. — Seguem-se os pontos de de abaixo da porta, antes do trecho
aparafusável, haver um gancho 8
2 a 7. .

LEI N.° 4.121 - DE 27-8-1962
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conformado em linha menos
dondadas e destinado a pendurar •

Injetor quando nuo em uso; pelo fs.,
to de haver. na Intercecção do MO
com o cabo uni grande anel c' '1:
drico 9 dotado de eixo central e
onde, tangencialmente desce o ga
lho 10 em forma de alavanca
o terço Inferior ligeiramente cury
para fora, de modo a apoiar os det
dos preensores da mão; pelo fat
do gatilho ser manado afastado
cabo por meio de pino cilindri
tensor 11 que fica em linha reta
tranvensal com o parafuso 3; Pe
fato da face 12 interna do cabo ser
conjfigurada em linha curva convd2,
xa e terminar pouco antes da basp .
por pequena projeção 13 voltada per
ra a frente e que serve de apoio pEÇra a extremidade inferior tam
curva do gatilho tendo ainda a o
tra ponta da extremidade da b _
imediatamente após a cone:Tão 1, et?
curva côncava, 14 .
Segue-se o segundo e último ponto.
TERMO N9 92.012
De 23 de janeiro de 1957
Patente de modèlo industrial para:
"Nôvo e orginal modelo de chupeta
com formato de sombrero mexicano",
Requerente: Socipia Sociedade Industrial de Plásticos Limitada —
do de São Paulo,

19) Nôvo e original modèlo
chupeta, caraci:erizado por suas dua,0
partes constitutivas quando justapoe
tas, tomarem o formato de um "o:111(d
brero“ mexicano. (Seguem-se os ¡uni:tê
tos de 2 a 4 ) .

Dispõe sôbre a situação igriclica
TÊR O

da mulher casada.

No

112.660

De 19 de• agósto de 1959

•

Modêlo industrial "Original mOdèlci
de lavatório.
Companhia de Cerámiea I ndustriq
de Osasco, São Paulo,

•

NVIIWAÇÂO N4 774
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Witiét0 N.4 .114.627
De :M.11e novembro de 1959
' Requerente: The Chemstrand Cor°ration, Decatur, Alabama, Estados
inidos . da . 'América do Norte.
Ponto Caracteristico: — "Puriii•ação de i,,ágidos itálicos" (Privi, gio de Invenção).
1.0 — Processo, para purificação
e ácido" itálico bruto, escolhido do
.rupo miénonsi rste de ácido tereftáico e ácido isoftálico, obtido pelo
aafeesso,Qda oxidação enx6fre-amerlia -do •-para-xileno e metantileto,
asPectivamente;_ caracterizada por
ninpreender as fases de: formaçãoe.. sal . de;:anninia do referido ácido,
-ala ' mistura Intima do referido-. tici• a itálico bruto com uma solução
quosa de ,bidréaldo- de amônio; pôr
:a . .contpto a-solução resultante 'com
•svão Invado; -adição da solução
sultante *aJumvs'egundo ácido Uno uma constante de ionização
ialor do que--a -.110, referido 'ácido
• áJieo, produzindo-se desta manei-

l--

4

• Preço: Cr$ 25,00
Is

12

•
•

'de WIt'dati Av. Rodrigues Alves,

_

• Agènele 12 Minizfério a Paiendp
'•••,
,
Atif2t5tie

Original modelo de lavatóriót

caracterizado por ter formato ger

A VENDAI

pedidos pelo , Servip de Reei:Mito Poi41
som55.,In.‘

prismático, com face superior retang • •
lar. provida de uma saliência poat
rior, em forma de Mofo prismático r
tangular, dotado de ../uma reentrar.
lateral . anterloc de conta:no trar,cz of
dai, bem tomo de um furo central
perior,' , face esta ainda dotada
grande -.cavidade, de coutatná

culard ,ftem °cilicio excêntrico de lai4
e abertura-. alargadav• prectinta de stlã
borda livre posterior; e ainda na met.

"(Sági5 Dr)

rá7- 77C •
ace, aendo previstos- doia furos,
e cada lado de um bico central
ieite, de contara° recurvado e revido sôbre a dita cavidade, bem como
depressties laterais, de sonharassimétricos, com pontas com duas
eiradas para a mesma cavidade; e
faces laterais do lavatório sendo
vididas em dois trechos auperpostos,
roaimadamente de alturas iguais, o
uperior hgeirapente avançado sabre
inferior, e êste tendo trechos ,lateposteriores levemente mais reenates, com prolongamentos inferi°.
erior do lavatório formando grande
s triangulares; e finalmente * parte
liada abaulada com um prolongaauto central posterior em forma de
• fado substancialmente como descrito
Ifustrado nos desenhos anenot.

;iç

—
• TfiRMO N9 1t6.255
De 1.6 de julho de 1959
Requerente: Pedro Domingos V.
aagante
Bao Paulq.
Título: Nemo tipo de eparalho pa-

_

do de uma superfície plana — 1 —
de vlizo temperado, colorido ou não,
ou outro material apro;priado, de forma quadrada ou retangular, com os
cantos arredondados, que se apoia por
encaixe a quatro pés — 2 — de madeira ou de outro material apropriado
em suas reentrâncias — 3 —, os quais
ficam em posições alteradas, cada um
aalg apoiado um lado da superfície plana
(Um total de 2 pontos)
taIRMO )49 132.156 ata — 1
De 6 de setembro 'de 1961 a'"
.
IraRMO No 133.255
Requerente: Cláudio Brito —
tado da Guanabara.
Depositada em 9 d.e outubro de
Titulo: NOVO modelo de abridores
1961.
Modalo Indtastrial.
de gaassias
Requerente: timberto Bonginvanni
— São Paulo.
Titulo: Original desenho da conforti
mação supercial de barras metálicas
— Modelo Industrial.

boidá — e que tem a face central
para fora — 4 —, dotada de unia
abaulada em calota esférica projetada
série concêntrica de anéis configurados por projeções cónicas a- 5 —
cuja extremidade se abre em pequeno
furo de passagem de água. (Um total
de 2 pontos)..
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da curvatura interna projetando-se, eia
seguida. simetricamente de modo a formatem laterais de Cantos quadrangalares; pelo fato ainda deste plano tra.
zeiro retilíneo, em tôda a sua largura,
projetar-se um prolongamento inferior
vertical para encósto na parede, sendo
que do vértice interno agudo, formado
por ate prolongamento e a borda, proMa-se a parte mais larga do semiovóide; pelo fato ainda de fundido' diretamente ao prolongamento c ao bójo, ter uma projeção central ou ton.
stiolo que ocupa todo o vão existente
entre um e outro projeção essa, que
se alarga em direção aquele prolongamento trazeiro, em linhas retilíneas ou
curvas; pelo fato ainda da extremidade
longitudinal livre, ou superfície Inferior deste consólo, configurar uni "S"
alongado, côncavo da dianteira e convexo na trazeira onde atinge sua maior
amplitude, situando-se a extremidade
livre inferior do prolongamento trazeito abaixo desta convexidade, c finalmente pelo fato da extremidade anterior frontal da projeção ou consôlo
ser obliva guardando em relação ao
bôjo uni ângulo externo maior de 90
graus. (Um total de 2 pontos).
TERMO NQ 132.508
De 18 de setembro de 1981

1,45 ''N6v9 modal° de abridorés
garrafas", do tipo que possui uma
placa rata, caracterizado porque o recorte inarginal de tal placa corresponde ao perfil de uma garrafa cigurando
o respectivo copo, o estreitamento do
gargalg e a bôca. (Uni total de 3
pontos).

."Nova configuração aplicada o trilhos destinados ft cortinas de correr"
19) "Original desenho da conforma- — Modelo Industrial,
ção supercial de barras metálicas", caMax Eberhardt.
racteriza-se pelo fato de na superfície
são Paulo.
da barra, ter duas ou mais nervuras
(1), que antes da torso se situam no
sentido longitudinal e paralelas; ao
longo de cada nervura tem protuberâncias (2) com secção do setor esféTERMO
132.448
rico ou troncônico espacejadamente siRequerente: L'Atelier Móveis e De- tuadas; as nervuras, após a convenciocorações Limitada — São Paulo.
, nal operação mecânica, assumem sen.
.n 1. 9 — 1n113vo tipo de aparélho para
Titulo: %avo e griginal modelo ae tido de hélice, e as protuberâncias. o
11:
(áLér café, constatado por uma peça cama --11/4/fodelo ndustrial
%eido fusiforme. (Um total de 2 ponemelhante a um coador caracterizado
rios) .
' bstancialmente pelo fato de ser aftiilado e ter grampos ?l ua se amoldam
na cireunsferencia interna do suporte.
TERMO INiv 132.826
P!) "Nova configuração aplicada a
Tudo como descrito no presente metrilhos destinadas a cortinas de corDe 17 de julho de 1962
atorial e ilustrado nos desenhos e clirer", caracterizada pelo fato de aprethès em anexos.
••
Dep. em: 27 de julho de 1961.
sentar a forma aproximada de um.
~-1 `
Patente modêlo industrial.
"h',' .sendo que uni dos ramos longitudinais inferiores, apresenta saT ERMO N9 131.826
Título:
New°
e
original
modelo
de
19 — Novo e original modelo de bacia sanitária.
pata interna .enquanto que o segundo
De 1.6 de junho de 1961
cama, caracterizado por ser constitui-,
ramo é dotado de sapata dupla, com
" Requerentes; Alcindo Ribeiro de
„a Patente: Nóvo modélo de chuveiro do de um estrado, cujas paredes late- Barros e Ricardo Rodrigues de Mo- parte interna e externa, enquanto
que o ramo superior apresenta, na
rais — 2 — não são retangulares mas,
a-- Modelo Industrial.
parede formada pelo prolongamento
-- São Paulo — Capital.
aproximadamente eia '"V" pondo O
Requerente: Mário Tarrufi.
do ramo, reentrância em "rabo do
Local estabelecido: Sao Caetano do colchão — 1 — à amostra, e estando
andorinha", enquanto que superiorsuportado
por
duas
traves
—
5
—
Sal — São Paulo.
mente tal ramo apresenta longituditransversais que se encaixam pelas
nalmente bordas arredondadas Um
suas extremidades,
a pés — 6
e tendo como parede posterior uma
=aro NI.90Q 108.668
suparficie plana o- 4 — vertical de
grande área. (Um total de 3 pontos).
De 18 de fevereiro de 1959
TERMO N9 132,452
Requerente: L'Atelier Móveis e Decorações facultada — Mio Paulo,
Título: Nóvo e original modelo de • I Q )
"Nôo e original modelo de
mesa de centro — Modal° Industrial. bacia sanitária" caracterizado essencialmente pelo fato do bôjo da bacia
ter formato- semi -os-6;de substancialmente alongado, formando a sua traxelins a parte mais larga, enquanto que
a .parte frontal se conserva pronuncia'demente afilada, sendo a abertura da

"Nôvo modelo de chuveiro",
constituido por chuveiro metálico
ou de plástico injetado, variando em
Ores e tamanho, caracterizado por luva —1 extremamente baixa dotada
de rósca interna, e da qual projeta
um tronco de ogiva — 2 — terminando
em ba-:e reta dotada de rósca externa
New() e oviginal, modelo de
la
-ande
rosqueia o crivo configurado
por disco ligeiramente ts atinente nas centro..caracter;7ado por ser constitui -

bacia, 'bem como .a abertura inferior
do s.;fLio configuradas en: forma ovóide. igualmente alongada .; pelo, fato
ainda das bordas da bacia, que acompanham o mesmo lorma(o, sofrerem.
on sua ryarti tra:eii. o. uma pt . onstricia-

Requerente: Pradaria Wenger,.
Lausanne
&alça.
Pontos característicoS: Fornos para grelhar.
Privilégio de invenção.
Pontoe Caracterfaticos
1 — Fomo ou aparalho para grelhar (churrasqueira), com pelo menos, dois aquecedores de superfície,
essencialmente paralelos entre si,
caracterizado por anelos, capazes de
assar o material a ser grelhado, acondicionado entre os aquecedores,
em ambos os lados tanto pelo ca.
lor radiante como pelo calor transmitido pelo contato direto, sendo vita
riável e ajustável a relação mútua
entre as intensidades déste dois efeitos.
Um total de ã0 pontos.

•
3616 Tditinda-feira

24

DIÁRIO OFIC;Atj- `(Se0o',111)
nnn•nn•••n7n•n•••0

......*.,1.••• nn•n•nn••n.nn••

Dezembro

192'!

tenciónietro • e do condensador variá- trapezOida/,- conf abas laterais longi- retangular na parte traseira de-Wie%
TERMO N9 . 132.863 .
vel, com forma de roletas de super- tudinais, voltadas para cima, e ainda tior -1~ . e um rasgo' langitYaditia
De 22 desetembrotle1961
..
fícies 'externas recarti/hadas, cujas dotada de pequena cobertura reeur- na parte dianteira. 'Um total de .3
circulares são paralelas à face vada,-próximo abertura de entrada pontos, ...
The Gillettc Company — Estados faces
superior
da caixa (1), serem alojados no corpo da máquina; e finalmente,
.
"nidos da América.
em dois encaixes (8), situados .um ao lateral prismático da,carcaça, isenTERMO N9 132.877
Título: "Nóvo modélo de caixa de de cada lado da porção, da caixa do fixado, por justaposição de esistruário".
(1), localizada entre a moldura (5) incitas abas extremas, um condutor
De 25 de.setembro de 19s/
•
Modèlo Indus , ' — Pontos uru. e a face menor daquela, sendo que os direcional de , saída-para a forragem
Requerente:Instaladora
de
ceise
encaixes (8) possuem formato trapo- picada, cai formato prismático re- nhas comerciais
risticos. ' •
Pégasaus Ltd*
soldai, nos quais são fixos, paralela- tangular, fortemente inclinado para
mente às superfícies superiores dos
manipulos (6 e 7), tmpézios (9 e 10)
transparentes, nos quais estão gravados ou pintados traços de referência e enfeites. Uni total de 2 pontos.
.,••••

da Guanabara.
cima, tendo a face inferior inteira- Estado
Título: Um nava saodéla at mit;
mente aberta, e com a extremidade quine.
lavar louça e similares
livre ligeiramente recurvada, ou en- Modélode
Industrial.
tão uni condutor para ensilagem,
Composto por trecho inicial prismático retangular, seguido por outro cilíndrico, de maior ou menor extensão,
e com extremidade igualmente recur-

'DURMO N9 132.837.
vada; tudo substancialmente como
De 31- de -julho de 1961 ,
descrito e ilustrado nos desenhos
Requerente: Hans Gunter Gum- anexos.
mirsbach — São Paulo.
Título: Nevo tipo de escilva para
TÉRMO N9 132.851
higiene dentária — Modélo Industrial,
De 22 de setembro de 1961
Requerente: — Joaquim Corrêa, de
Aquino — Estado da Guanabara.
1
Pontos característicos de; Um nem°
1 — N•SVo moda, de caixa de mosmodêlo
de
calça
para
homens
e ra- 1?) Uni neovo modelo de mana
J aú° destinado em particular, a apapazes.
de lavar louça e similares, carect
lhos de barbear do tipo de segurane compreendendo uma base ou cais prèprianiente dita e um tempo ao
esmo artcuktdo, ambos de formato
‘tangular, caracterizado pelo fato de
de a referida base apresenta por deno unia primeira cavidade retangular,
:un dos extremos para o recebimento
o \cabêço do aparêlho e no outro
- tremo, uma cavidade retidade retanular menor para um pacote de lâmiis; e pelo fato de que 2( superfície
•terna da . referida caixa em tdrno dos
, feridas cavi4des e constituídas por
das superfiklu planas e estriadas que
ouve-gera para o centro da caixa forum ângulo obtuso.
- 'ando entre
Total de 3. -pontos).
•
)tal de 2 p tos.

zado pelo fato de compreender
gabinete de formato paralelepipéd
em cuja face frontal e montada urd
tampa, um painel Inferior e um o
teparo, sendo o anteparo integral C
o corpo do gabinete e sendo a 4
porta e o dito painel inferior
tos cm relação do dito anteparo, tenn
do a dita tampa, na sua parte su
ror, uma mesa horizontal salie.n
relativamente à superfície fronta
cuja superfície frontal é inclinad
para baixo e para dentro no senticl
da parte inferior da dita porta,
sendo a dita porta e o dito pa
inferior separados por uma pequen
folga horizontal. — Um total de
pontos.

1 9) N0vo tipo de escáva para higiene dentária, constituída de nylon,
plástico ou de qualquer outro material apropriado para esta finalidade
.em cOres e tamanho desejado, caracterizado pelo fato dos pelos serem
recortados em forma de ondas. Um
total de 2 pontos.

1 9)

TERMO N9 132.871
De
25
de setembro de 1981
132.810
TERMO Nv
1Viodélo
Industrial:
"Nova máquina
24-7-1961.
Depositada em
para picar forragem." Requerentes: Karel Ctvrtnik, Sarna
Hamainco — Indústria e Comércio
"uri e JoãolVtre (são Paulo).
de Máquinas A gricolas Ltda. — São
característico
de:
—
"NU°
Pontos
Paulo.
-toai° de rádio-receptor portátil de
••ansistores."

Um "Nérvo

modelo de calça

para homens erapazes", caracterizado primordialmente pelo fato de
não possuir forros de nenhuma espécie, sem que isto prejudique sua

Immo N., 108.8(K
De 19 de janeiro de 1950
Francisco Angelini e Enrica Bre/1,4
Paganoni.

resistência e fina apresentação, devido a sua modelagem especial, que São Paulo. , •
permite arremate e chuleiamento in- Novo tipo de poltrona cora a.sstrig
ternos perfeitos e mais reforçados, e eneasto reguláveis.
inclusive quando a fazenda utilizada 1 — Novo tipo de poltrana
é casimira ou tropical; Uni total de assento e encara° reguláveis, cara
pontor
terizado por se formar de duas
mações metálica5 independ
porém, que se articulam com Ine
•TÉ1,010 2n19 - 132.86t. nação variável a vontade, para
De 22 de outubro de 1961
sim funcionar como poltrona com
ou como u chase- long ou ainda,
Requerente: The Gillette ampany

mo cama.
— Estados Unidos da América.
Título: Ndvo modélo de estojo para Segue-se mais 2 pontós caracteaka
navalha de segurança — Modélo In- ticos.
dustrial. -

TERMO N.9 109.887
De 22 de abril de 1959

"Ndvo modelo de rádio-receptor
-ortátil de transistores", caracteriza:a por sua caixa (1), possuir formato
Asko de prisma achatado, de base
_apezáldal, çujo ângulo entre as
faces não paralelas é muito pequenp; P iado teclas as arestas e Vértices errec ondados, e as porçães planas das
aces (2) laterais ligeiramente salien' ainda por seu alto-falante si.
Luar-se, na face superior, em posição
r_ntral, abaixo de unia grade (3) em
forma de calota esférica, de convexidade voltada' para fiara, sendo Ia

rade (3) crivada de diminutos furos
(4), igualmente espaçados, fixada à
uma moldura
caixa, e protegida por eainda, por
(3) anelar(8saliente;
manipulo:5 e 7) de contra/e do—p0-

Requerente: G. Vau Der.,Lelly
V. firma holandesa.
Pontos característicos de: Roda-'
Ancinho.
Privilégio de invenção., •
Pontos Característicos
1 — Roda-ancinho, armada de d
tes elásticos na Periferi a, na ti

1 9) Nova paltfuina para picar forragem, caracterizada por compreender inicialmente unia armação de
base, em formato de quadro retangular horizontal, com quatro pés inclinados de apoio, sébre a qual se
encaixa excêntricamertte a carcaça
ou corpo principal da máquina, de
-fama substancialmente cilíndrica horizontal, apenas com- um -quadrante
lateral superior retangular, e fixada
por estreitas abas de contam), car-

caça esta provida de aberturas centrais em seus laterais opostos, das
quais saliantara-se as extremidades
.fir) um eixo transversal, devidamente
suportadas por mancais cilíndricos,
fixos tainbém sôbre a armação de
base; e a mesma carcaça sendo provida ainda 40 urna abertura lateral
eircentrica, onde vem ter uma rampa

10) NOvo modélo de estojo par navalha de seguran0,; c`áracterizado
pelo fato de que 4; respectiva 'base
substancialmente, plana • teln ; :nina

forma trapeaoidal rÚler coro lados
ligeiramente, convexos; #.pelo tato-de
alleeeentar a nitsratt uma

um dente está ligado à roda
melo de uni órgão de ligação com a,
to ao menos de duas partes drX,
quais, a primeira se li ga a um d
e, a partir do dente, se dirige
o eixo da roda, caracterizada
palmente pelo- facto de que , a
. parte se liga à primeira
e que, a partir da primeira
se afasta do eixo, enquanto qae
primeira .parte pode deslocar-se
vremette janto do ponto de .ligaç
com o dente na
do eixo
simetria da rodaUan total de 25

•

Segunfra--Teira .24

01410' OF1CíAl2 "(Seçao-til)'

DetsmbrO de 1962 3617

taxcagiSs figa dai aMedití idtíre ant. rie Oõdi‘s da 1¥~434ad13
data44 pu
soav4ii
:. a
de ta mas para o deftt:@do •gm'paMd2. - pgrantalless prazo podou soces~41 uai
ao
pe ~ama prejustleci'dos corriel e0fitlen§0 doInt** reelettr4aralin"
O:40'244 de 3/~111 ' li'íem eaw. mt04 .

~Esr o prazo

Teima n. 9 559.894, de 5-10-62
Alfred Reichert
Rio Grande do Sul

NRéithere
1.

Termo n.9 539.900, de 5-10-62
Cimenteries et Briqueteries Reunis
Bélgica

Têrmo n.9 559.906, de 5-10:62
Termo n.9 559.914, de 8-1041
Representações, Cotnérdo, [Aterra S. A. — Comercial e 11314Fornoteq
Importação Ltda.
Maria
Rio de janeiro
São Paulo

Loterra
Ind. Brasileira

PRORROGX*15

,

lasse 16

industria Brasileira.
Classe 8
Artigos da classe

Artigos da classe
Termo n.9 559.907, de 5-10-62

Fornoteq — Representações, Comércio,

JEDIRiCIO
101t'1 n pb-f.
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
mo n.9 559.897, de 5-10-62
TirT
Tecidos Artisticos Tear Ltda

Classe 16
Artigos da classe
Termo n. 2 559.901, de 5-10-62
Joseho da Costa Gonditn
São Paulo

O Estado da Parai a
Classe 32
Terra° n.9 559.902. de 5-10-62
joselio da Costa Gondim
São Paulo

Rà""di"O' Estado di

São Paulo

Classe 33

TEAR

Titulo

Têm° n.9 559.903, de 5-10-62

Tur-Ven Pasasgens Ltda.
Guanabara

Classe 22.
.`..rtigos da classe
ÇÃ
, -'enno n.9 559.898, de 5-10-62
ar S. A. Comércio, Indústria e
Ieportação dg Produtos Alimentkios
Guanabara
CLas,se 33
Titulo
Termo n.9 559.904, de 5-1042
?t. N. Zarife
Rio de Janeiro

ein
-- ,wxmleriffir~
er

T udo

Termo n.9 559.908, de 5-10-1962
Vianna & Filhos Ltda.
Rio de Janeiro

« Vianna

Termo n.9 559.905, de 5-10-62
Sotepel Sociedade Técnica de Planeja.....n•••nn•n•. mento e Equipamento Industrial Ltda.
Téralo n.9 559.899, de 5-10-62
Pernambuco
Imobiliária Palace Ltda.
Sil-eTergoiettidiirjnida)
Guanabara
Classe 41
Artigos da classe

Classe 16
Artigos da classe

sie Planejamento e•Equiiiárne'irte,
--':111-6
1;r
rio)
Nome CoKnetCial

Termo n.9 559.916, de 8-16762
Ligeri & Filhos Ltda.
São Paulo

DEPUITC,
VILA. RÊ

»

Classe 33
7itulo de Estabelecimento

Indústria Brasileira'
Classe 36
Artigos . da classe
Termo n.9 559.909, de 5-10-1962
Helbra S.A. Indústria Farmacêutica
São Paulo

HELBR

Classes: 1, 2, 3. 41 e 48
Insígnia

Termo n. 9 559.910, de 5-10-1962
Helbra S . A. Indústria Farmacêutica
São Paulo
Classe 48
Artigos da classe
Termo n.° 559.911. de 5-10-1962
Sarrapio, Auto Peças Ltda
Guanabara

•

SARRAPIO
AUTO PEÇAS
Clasess: 21 c 39
.‘ Titulo de Estabelecimento
Bazar N. S. Co Faicho Ltda.
Guanabara

Classes: 23 e 36
Artigos das classes

Brasileliw
. e.

Classe 11
Artigos da classe

Termo n. 9 559.912, de 5-10-1962

PALACE:

C ONFERRO-L

Importação Ltda.
Rio de Janeiro
Classe 8
Artigos da classe

Cgnrolamentos Átomos
"("tino n.9 559.896, de 5-10-62
lolfo Nrves Martins da Costa e
Efirn Kraiser
Minas Gerais

•

de 84041
Conferro Comercial e Importadora Uh.
São Paulo
Termo n. 9 559.915,

Classe 1

Térmo n.9 559.895, de 5-10-62
Sylvio Vieira Gonçalves
Guanabara

Classe 6

Artigos da classe _

Indústria Brasttetra.'

BAZAR N, S
-DO FAICHO
Classes: 11, 14 e 15
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 559.913, de 5-10-1962
Confecções "Pluft" Ltda.
Guanabara
Classe 36
Artigos da classe

Termo n.9 559.917, de 8-10-61
"Equiplast" Indústria de Aerilicos Ltdi,
São Paulo
r

QUIPLASI
IND. BRASILORA
Classe 1
Artigos da classe

Termo n.9 559.918, de 8-1041
Fiação Mariner Ltda.
São Paulo

VIARINER,
iNt). BRASILEIRA
Classe 22
Artigos da classe
Té.'rmo n.° 559.919, de 8-10-62
Comércio de Tecidos Sito Ltda,
São Paulo

SITO
44D. BRA8lLEIFLA
Classe 23
Artigos da classe
n.° 559.920, de 8-10-62
Sebastião Augusto
São Paulo

"Z 00N"
LANCHES E
RESTAURANTES
SÃO PAULO,
Classe 41
Titulo de Estabelecimentn

DIÁRIO OFICIAL "(Seção fil)'

3618 Segunda-feira 24
Termo n.• 559.921, dg 8-W-62
Confecçes . Samuel S. A.
Sã'a Paulo

Vamo nP 559.931, de 8-10-62'
Soalbra Equipamentos Industriais Ltda.;
São Paulo

ARTESANO

,

•

Dezembro de 1962

Tênmo n.° 559.938, de 840-62
• Metalúrgica Nipo-Bras Lida.
São Paulo

São Paulo_

Int
Braalleiret

cr.,N 1

•

Ind. 3ra$4.1.eira

Termo n.9 559.922, de 8-10-62
Indústria e Comércio Arpo Ltda.
São Paulo
Classe 35
Artigos da classe

¡INDUSTRIA BRASIL

IND. BRASILEIRA

Termo n.9 559.923, de 8-10-62
•Cerâmica Borba Gato Ltda.
São Paulo

•

Classe 5
Artigos da classe

Classe 38
.+ Artigos da classe

BORBA GATO
erndustria

• Termo n.9 559.933, de 8-10-62
Hobby Distribuidora de Livros Ltda.
São Paulo

Classe 16
Artigos da classe
Termo n.9 559.924, de 8-10-62
Comprasa — Comércio de Produtos
Alimentícios S. A.
São Paulo

1:01-N3W
.412~atini~:"

Classe 4i
Artigos da classe

Termo n.9 559.925, de 8-10-62
Companhia de Automóveis Valribeira
São Paulo
,

Termo n.° 559.940, de 8-10.62
Farmácia Santa Marina Ltda.5
São Paulo
_ sArfrA meRIPA
l Ind. Braelleir

Classe 32
Artigos da classe
, Termo n.° 559.934, de 8-10-62
Valcolor Propaganda Ltda. _
São Paulo

-Ferino n.9 559.941, de 8-10-62
2..a.nresentações Primos Leda,

Classe 1
Artigos da classe

PRIMOS
Brasileirffl

Classe 32
Artigos da classe
Termo n.9 559.935, de 8-10-62
Baliza Comércio e Engenharia Ltda.
São Paulo

-0=42AILIZA
findo braniàeira

;.
• Classe 41
Artigos da Classe

•

°
termo
n.° 559.927, de 8-10-62
Agência Planaltina de Veículos S. A.
Santa Catarina

•

Classe 16
Artigos da classe
Termo n,9 559.936, de 8-104
Revestimento Industrial Mocotécnica
Ltda.
São Paulo

0(45TILOPI1tA).,
Braadleffia

Classe 33 t.

Artigos da classe
Têrmo n.9 559.928, de 8-10-62
Agência Inana/tina de Veículos S. A.
Santa Catarina
,

,,,IPLANAI/PINA

Classe 28
Artigos dal classe
"amo n.9 559.937, de 8.104
Importadora Exportadora Damasco
Ltda.
São Paulo.

Braed.leira

!Ind. Braeilei'rd
" Classe 6

Classe 35
Artigos da classe

Artigos da classe

Têrmo n.9 559.929, de 8-10-62
Agência Planaltina de 'Veículos S. A.
Santa Catarina

LaswciÁ

,enno n.9 159.939, de 8-10-62
e e Comércio de Bebida;
detrativa Ltda.
São Paulo

10"

RLANAIRINATp
VEICULOS S/Lf
Nane Comercial
menin

Termo n.° 559.930, de 8-10-62
Agência Planaltina de Veículos S. IS.
Santa Catarina
Classe 21
• Artigos da classe •

Térreo 11.9' 559.951. de 8-10-1944
Comercial Cafépolis Ltda.
São Paulo

Classe 50
Artigos da classe

DAMPOLIP.
!Ind. Braalieira.

Termo n.9 559.942, de 8-10-62
tecnion Industtial Ltda,
São Paulo'

Classe 41
Artigos da classe

~000~

VALCOLOR
Braelleii.„e:

Termo n.9 559.926, de 8-10-62
Icrel — Importação, Comércio
Representações Ltda.
, São Paulo

Termo n.9 559.95, de 8-10496j
Indústria de Produtos Químicos
Desinfecta Ltda.
São Paulo

SOLIRE'
linde Bractléffi'

LRIBRIBA

Classe 21
Artigos da classe

Termo n.* 559.949, de 8-10-196184'
Indústria de Produtos Quinficoi
Desinfecta Ltda.
São Paulo
Classe 46
Artigos da classe

Classe 3
São Paulo

IND. BRASILEIRA

kt P R "A" s A'

Termo n.9 559.948, de 8-10-196r
Tecnion Industrial Ltda.
São Paulo
Classe 6
Artigos da classe

LTDA.

PATRIARCA

•

Classe 50
Artigos da classe

Têrnie n.9 559.932, de 8-10-62
"Patriarca" — Comércio e Representações Ltda.
São Paulo

Classe 36
Artigos da classe

!RLANAvriNAi

.:5011.1Itt DO 011140

Iil

011,04 u

• • Classe 6

Artigos da classe

amt). BRASILEIRA

Termo nf $59.947, de 840-1962
Borda do astapoiánlit
Construções
truções Elétriet
tl -

Têrmo n.* 559.952, de 5-10-196V
"Socbapa" Indústria e Comércio
Ferros e Metais Ltda.
o Paulo
r.__ SOCRAM-2_

and. Braid.282.ritl

saps n ttlRib

• Classe 21
Artigos da classe
Termo n.9 559.943, de 8-;1642
Programaço Visual Lida.,
São Paulo

,
Ind. Brasileira;
•

•
Classe 32
Artigos da classe
•
Têrmo n.9 559.944, de 110-41
t
Camarões Flôr do Mar tda.
São Pauto

tPLOR D O 14M"
Ind. :a:a:145;1°4g
Artigos da classe
itenno 11.• 559.945, à: ABar e Lanches Angola
São Pau%

ANGOLA; ; *24.„
VInd. Dr:ui/141m
Classe 50
Artigos da classe --Termo n.9 559.946,- de 8-10-1962
Alberto Rabo é saani ttatt.
São Paulo

EDITORIAL'
r,(ROTAISUR
and, .?4'aed.1ègd

mentri.-

Ciasse
Artigos da classe
Termo n.9 559.953, de 8-10-196r
Demolidora Brasília Lpitt.
•
São Paulo

• BRASILIA

FInd. Braeileiki
Classe 50
Artigos da classe

Termo n.9 559.954, de 8-10-141
Tecnicm Industrial Ltda.
São Paulo
Classe 11
Artigos da class.

Termo n.° 559.955. de 840-10P
Tecnion Industrial Ltda.
São Paulo
. Ciasne. 7
• :Artigos da desse
Termo n.• 559.9%, de 8-10-1W?
• Irmãos Kurokawa
São Paulo

ãlfignabuo
Classe. 40
Título

Termo n.9 559.958, de 8-10-19
—Tr,
"Brasmund" Exportação* Impe***
Limitada
São Pculo '
•

ind.
•

Classe

Mk0.3

Segunda-feira 24
Termo n.° 559.957. de 8-10-1962
Laert Rodrigues Ramos
São Paulo

TECMAQUIk;
COMERCIO E
CONSERTO DE
MAQUINAS;
KM GERAL
Classe 33
Titulo Termo n.° 559.959, de 8-10-1962
Tecnion Industrial Ltda.
São Paulo

•

OFICIAL . (Seção III)

Termo n.° 559.967, de 8-10-1962
Societdade Brasileira de Engenharia e
Construções Ltda,
São Paulo

Ii1

1119X t

Classe 50
Artigos da classe
Termo n.° 559.968, de 8-10-1962
Romeu Indstria de Metais. e Plásticos
Limitada
São Paulo

Classe 6
Artigos da classe

Termo n.. 559.969, de 8-10-1962
Indústria e Comércio de Artefatos de
Borracha e Metais Colu'mbia Ltda.
São Paulo

3OIQ conce6 \
E ZE VIOLEIRO(
/nd.
id Brasileira:À,.
Classe 32
Artigos da classe

Termo n.° 559.961, de 8-10-1962
Pacaembil Motor Comércio de
Automóveis Ltã.
São Paulo

PACtEMBek-.
Ind. raatleira
Classe 21
Artigos da classe
ir ermo n.° 559.962, de 8-10-1962
Serigrafia Belas Artes Ltda.
São Paulo

BELAS ARTES
Industria
Classe 25
Artigos da classe
Têrmo a.° 559.963, de 8-10-1962
INI1colau Antar
São Paulo

CLUBE DA SODEÃ
Classe .33
• Artigos da 'classe
Termo n.9 559.964, de 8-10-1962
Representações Gerais Ltda.
Regla
São Paulo
_as
Classe 50
Artigos da classe
Termo n.9 559.965, de 8-10-1962
Materiais para Escroitório
Limitada
:ião Paulo

NIEXAR
íInd.
Classe 38
Artigos da classe

Térnso n.' 559.966, de 8-10-1962
Ptwal — Indústria Metalúrgica Ltda.
São Paulo

• FIVIAIN
+Ind. DI•aellela
Classe 5
Artigos da classe

Termo n.9 559.978, de 8-10-1962
. A. M. Fidalgo
Cia.

COLUMBIA

Classe 1

Trino 11.9 559.970, de 8-10-1962
Indstria e Comércio de Artefatos de
Borracha e Metais Colúmbia Ltda.
São Paulo •
Classe 11
Artigos da classe
Trino n.° 559.971, de 8-10-1962
Olaria Santa Helena Ltda .

Termo n.° 559.979, de 8-,10-1962
A. M. Fidalgo
Cia,
Fará
Classe 4
Artigos da classe
Termo n.° 559.809, de 8-10-1962
A. M. Fidalgo
Cia.
Pará

\

ESTANCIA
NOVE DE JANEIRO'

Classes: 1, 4, 11. 16 e 26
Artigos da classe
Termo n.° 559.931, de 8-10-1962
A. M. Fidalgo
Cia.
Pará
CASA Po

nem

Termo n.° 559.952 de 8-10,1962
A. M. Fidalgo & Cia.
Pará

•

Ia BRASILEIRA
..

Classe 4

Artigos da classe

Termo n.9 559.972, de 8-10-1962
Olaria Santa Helena Ltda.
São Paulo
Classe 15
Artigos da classe

Nome Comercial.

São Paulo

ADU BOM
(No. BRASILEIRA
Classe 4
Artigos da classe
, Termo n.9 559.974, de 8-10-1962
Olaria Santa Helena Ltda.
São Paulo
Classe 16
Artigos da classe
Termo n.° 559.975. de 8-10-1962
A. M. Fidalgo
Cia.
Pará
_,+XOVIkTiNSIROL

In'arntingrjral

e

—

4 SCELIEBER

Ind. Brasi1;1.7;

Termo n.9 559.973, Cie 8-10-1962
Indústria e Comércio de Minérios
"Adubom" Ltda.
São Paulo

Cia.sse 6
Artigos da classe
Termo n.9 559.984, de 8-104962
Schlieker do Brasil Industrial e
Comercial Ltda.
São Paulo
Classe 5
•
Artigos da classe
11.1.••••n•

Termo n.9 559.985, de 8.10.162
Schlieker do Brasil Industrial e
Comercial Ltda.
São Paulo
Classe 8
Artigos da classe
Termo n.° 559.986, de 8-10-1962
Schlieker do Brasil Industrial e
, Comercial Ltda.
São Paulo
Classe 50
Artigos da classe

Classe 26
Artigos da classe

Termo n.° 559.987, de 8-104962
C.1a. Agrfcola e Pecuária Alta Paulista

Termo n.9 559.976. de 8-10-1962
A. M. Fidalgo 6. O*.
Pará .
'Classe 16
Artigos da classe

;ama PAGLISTM
Ind. Brasileira

São Paulo

Classe 19
Arrigoe da cl.sse

Termo n.° 559.990, de—C.1;76r
Empresz ét Diversões Belo Horizonte
Limitada
Guanabara
Classe 33
Artigos da classe
Termo n.° 559.991. de 8-10-1kr'à
Panificadora 27 de julho Ltdif..
São Paulo
27 DE JULHO
Classe 11
Artigos da classe

São Paulo .

POLISCREN
Ind.
Brasileira
Temo n.' 559.993, ele 8-10-a
Casa 'Colosso Lida.
Paraná

Termo zi.* 559.983, de 8-10-1962

Schlieker do Brasil Industrial
Comercial Ltda.

Termo n.9 559.989. de 8-10-10er EA:presa de Diversões Belo Horizonte
• Limitada
Guanabara •
Classe 43
Artigos da classe

Classe 32
Artigos da ' classe

1, M. FIDALGO)
CIA.

HELENA

Artigos da classe

Termo n.° 559-.)92, de 8-l7-"1'2"
Poliscren Indústria GráSica Ltder,

Classes: 1, 4, 11, 16 e 26
Titulo –

São Paulo
, SANTA

BELO HORIZON
Classe 42

Artigos da classe

IND. BRASILEIRA

Classe 39
Artigos da classe

-44
Termo n.9 559.988, de 8-10-19621
Empresa de Divers6es Belo HorizOniff
Limitada
Guanabara

Pará

Braedleira

Classes: 11 e 28
Artigos da classe

Dezembro de 1962

Termo n.° 559.977, de 8-10-1962
A. M. Fidalgo 8 Cia.Pará
Classe 11
• Artigos da classe

ROMEU

CUBRAS
[And. Brasileiro

' Termo n.° 559.960, de 8-10-1962
•0110 Vicente Floriano e José Vicente
Floriane
São Paulo

-

DIÁRIO

•
. Brediélra'•
7InCdO
Classe 41
Artigos da classe
Têrtne a' 559.994, de 5 1Ø.
-Avicultura União Ltda. 1
Paraná

traio
Ind. Braøileira
Classe 41
Artigos da classe
Termo n.0 559.995, de 8404
Casa de Móveis Alvorada Ltdit.
Paraná

ALVORADA I--!Ind. Braealeira,
Classe tO
.Artigos da classe
Termo n.° 559.996, de 5•1-04
Oswe'do Wernek Ribu •
São Paulo

z sio áost
DO GUIFIR4 , .
d. Braeixeira
tr
4

Classe 43
Artigos da dasst
Tenno n.9 559.997, de 8-1OFranco 6 Mendonça Ltda.
São Paulo

,2,,ARTOPTICIk
gnd. Braellefie
Classe 8.
Artigos da ekafe

1:140n-da-feira 21€OTÁRIO OF101Al2 (8.910 Ill)'
4=9,1' 559.098, de 8-1042
some comércio e Indústria Mb

Tira, ast 560.007, da 3.10.4a

U1get4 Santoé
São Pendo

Torneados Ltda.
Wrig;s4 ArcanjoSãodePaulo
r

a, ' CISMA?
tu.nd. Drasileire?
Classe 11
Artigos da classe

.
,i

I

rètmo n 41' 559 .999, de 8-10 .62
Lanchas Maranduba Ltda.
São Paulo

.

AT

MARANDUBA

IND. BRASILEIRA
.
i '
Classe 41
Artigos da classe
it011~~-•-•_
• Tfrnitto G.° 560.000, de 810-62
Carealisiz. Belo Horionte Ltda.
Srio Paulo
Feld2 Urasileira,
E
Classe 50
Artigos da dasse

.

--i Bi 2.;ifa
s eik
1111ralf
Classe 50
Artigos da classe
Termo n.° 560.008, de S - 10 62
Dirceu Saatos
São Paulo
"Classe 21
Artigos da classe
Têm° r.° 5CO3009. de 8,10.62
Dirceu Santos
São Paulo
Classe 23
Artigos da classe
Termo a," 560.010 de 8 10-62
Szaszoryk
São Pulo

Classe 40
Artigos da classe

n

têno 4,9 560.003, de 8-10-62
Comércio e Repredcufraçes
esq"
Ltda.
.
São Paulo

SPACE •
tÈd.
Brasilettit

s

TICO-TICO
Dna. Brasileira •

CIARNE
Tad, Brasileira
C-.c 4S
Artigos du classe
Tem. .` 560.013, de 8.10.62
Louis
lau:Istria d.. Móveis .4"e
Phillip Ltda.
São Paulo

LOUIS PEITI&LINP.
'az& Bx'aajleira'.
C1,.ssz -10
Artigos da classe

Classe 50

Id.. Brasil eira
Classe
Artigos da classe

rtObtAS

MARROPOI

Brasileira

Classe 50
classe

Artigos da

......e,
N.

z fre,.. ::., 560.005, de 8-10.62
l

Têm° r. .9 560.015, de 8-10-62
Heribm.) Pereira Guimarães
São Paulo

trir46-ni2r104
0372i
-OUVI? °Kinn

Abbiid Ltda.
São Paulo

Classe 36
Artigos da classe
fr 7'ekt
' a.° 560.006, de 8-10-52
16kaa Maria Indústria e Cocnêrcto de
..=
Bebidas Ltda.
São Paulo

All

À

MÁRTA.,,„,i

Brasileira
Classe 42

Artioos da classe .

Classe 11
Artigos da classe
•••n111

Termo .9 560.028, de 3-10-62
Beech-Nu Life Sa-rers Inc.,
Estado., 111,idos da An..:1C2

áz 2 16
Artigod da classe

Termo n.° 560.022, de 8-10-62
Imrtrtadora jet Ltda.
São Paulo

Cl:-,c-n!"`
,
Artigos da classe

Termo n.9 560.016, de 8-10-62
Nef'ras — importação e Comé.rzio Ltda.
São Paulo

aleniuS•
Classe 6
Artigos da classe
Temo n.9 560 .017, de 8 -1 -62

8-10-62
",.tt

BP.ASJLE1RA
Classe 41
Artigos da classe

PRORROGAÇÃá

.81PLASTIK"
Classe $
Artigos de classe
Termo • 560.025, de J-10-62
Emprêsa ré. Lica de 1-8ne blies e
.:on.;truções Ltda.
Rioaae r.eiro 55955
de jaa..,iro

1-1.étstve 17.
Artigos da Classe
Termo r." 560.030, 3e 8-10-62
6 stria çleMo'n •c e Peças
1- °ince,Ltda.
São Paulo
INOLFEC- MSTR1A 1.1%
MOLAS E PEÇAS LTDA.
No•-.. e Com.' ..a'
Termo u.* 560.031. de 8-1042
C - ttonage a
de Se; mbro Ltda.
São Paulo

D'S SET13123R0

ríndustris'
(-lasse 33
Insignia
Têrmo a.° 560.026. . 7 : 8-10-62
Mello Neves Bran ião
guansba r

k asse 3 '•
Artigos da classe
Termo n.° 560.032, de 8-10-62
Calçados Luizinho S. A.
São Paulo

LUIZIN li U

Teuportaço e Comácelo Ltda.

otaltild

Classe
Artigos da dane

(..!asse
Artigos da à11.*

saõ Paulo

Termo o. f..60.029,
Luiz r;:;urres
Itjs
-ande

VELOZA"

P....•••••••••..M••••O•••

Nebras

.USSe

Artigos da classe

Termo .1 560.023 de 1-10-62
Panificalo--t "A Velon"
SI) Paulo

33
Artigos da classe

em:ekções

.(CALOURO 1,
1 4.11d. BrasileirP

Têm()
560.021, de •-10-62
Indústria e Comércio de Produtos
Quim:ros Helgaco- L9da
São Paulo

Termo o.° 560.014, de 8.10 - 62
Termo n 560.024, de 3-11.62
Sar-ta M y ta Indústria e C.mér: ;.o de
Ama Sociech: Anonima In htsttial y
Bebidas 1.t..a.•
Coajei cial
São Paulo
Argentina
VITORIA REGIA

Artigos da classe
IL:"..nuo n.9 560.004. de 3-10-62
Lanches T,obias Bareto Ltda.
São Paulo

Class:.• 2"
Artigos da classe

ike BRASLEIRA

.Termo n.° 560.012, de 8-10-62
Moraes Rosa
São Paulo

.,17Frilap
rincl. Brasileira

_PROTESIL P

Mord. Brasileira-

Termo r:.° 560.011. de 3-10-62
133c e Lanches Tico-Tico Ltda.
São Paulo

Ltda.
São Paulo

r,

Tênue n.' 560.020„ de 8.10-62
Sodesil S. A. Indústria de Adesivos
São Paulo

CARINHOSO

Class: 50
Artigos J.1 classe

192"1560.002 de 8-10-62
Mare•nlaria Pevial L.da.
São Paulo

Termo n.9 560.015, de 6-1G-62
Nebras — Importaço e Coruemda Ltda.
São Paulo
Classe 2i
Artigos da classe

Artigos da classe

Srtno a.° 560.001, de 8-1062

Classe 11
Artigos da classe

São Paulo
Classe 11
Artigos da classe

Térmo
560.027., de d-104a itirg ..%4 Tools LitniW
Iogliderrá

Ind Bra si leiral

ebistAia d.., Artefatos Plásticos "Gold"

r4ttla.G°
. Prassileiri

Mirou" g. 9 560.018, de 8-10-63
Intportaço e Corarei. Ltd*,

Ntbras

1962

VeziimiirS

.-ndustria Brasi
.Classe 36
Artigos da classe

—

OÈ10 41/ rt Il t4ã.ci
Timo
Têm° n,9 560.033, do .40-62
jk, de • Iodo Marques da Silva S.A. de
PO0 Marques da Silva
Comércio e Importação
omerdo e Importação •
São Páulo
São Paulo

av-i z1rk-9
f

ÏtI dast ria' BradUffig
Classe 41
Artigos da classe

i

ABI/0MR°- SUPERMIMC A
Paulo-Capita3

td

Classes: 2, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 22;
23; 24; 27; 28; 29; 30; 31; 34; 35; 38
39;; 41; 42; 43; 44; 45; 4647; 48 e 49
fltulo

Termo a.° 560.034, de 8-1032
João Marques da Silva S. A. de
Ccenércio e Importação
--Termo a.9 560.043. de 8-10-1962
São Paulo
Indústria de Roupas Alvotex
Classe 42
São Paulo
Artigos da classe
',O I; lt!Õ'rk
Termo n.° 560.035, de 8-10-62
João Marques da Silva S, A. de ¡Indústria: Brasil aliq
Comércio e Importação
Cases 36
São Paulo
Classe 43
Artigos da classe
Artigos da classe .
Terna n.° 560.044, de 8-10-1962
Termo n.9 560.036,-de 8-10-62
uária e Comercial Ma:acauã
Agro Pec
Eletrometalúrgica
Ltda,
Polimatic
Limitada
São Paulo
São Paulo
Classe 11
Artigos da classe
Termo 71,? 560.037. de 8-10-1962
'Eletrometalúrgica' Ltda.
Polimatic
São Paulo
Classe 28
Artigos da classe
`Wrmo o.' 560.038, de 84042
Karsaklian & Cia.
•
Rio Grande do Sul

.1*RAlsiSU141C0
Indust ria Brasi 1
Classe 8
- Artigos da classe
Termo n.9 560.039, de 8-10-1962
Karsaklian
Rio Grande do Sul -

pEANSBUR
t rIt.haetria

4.

Brasil alm.;

Classe 8
Artigos da classe
!rirmo n.9 560.040. de 8-10-1962 .
Enzo Raul Battesini
São Paulo

4BACAN)

...n•nn••

Classe 50
Artigos da classe

Tézzao
itz.10.-19éi'4••
Mauricio Lckireiro Carita

.Paul o
_
-A- N . o a. L.-t

b

Classe 32
Artigos- da classe
Termo n.9 560.051, de 8-104962
Revestimento Granilux Ltda.
São Paulo
e 'T

,.

.354 ..R1 I

L;.Uj

Classe 16
Artigos da classe
Termo a.° 560.052, de 8-10-1962
Nallessio 8 Cia. Ltda..
São Paulo
/
•
f, O-

j;•z
=

T E a.c,o

Classe 29
Artigos da classe

OS DEZ HOMENS klAig
UTEIS AO PAIS

Classe t 41
Artigos _da classe

Termo n.° 560.054, de 8-10-1962
Viggrani e Vasconcellos ttda
São Paulo.

SUL

AmEnzc è]
r.B;0 . Pau /o .• Cai i i n 1 1,4

Termo n.9 560.041, de 8-10-1962
Alfa S.A. — Rádio e Televisão
Indústria e Comércio
2ão Paulo

kLF
kndús t ria Brasileira
Classe
Artigos da 'desse
g

Termo a.° 560.059, de 8-1Ó4ed
(Prorrogação)
Bernardo Guertzensteir
São Paulo
. .P RO R ROGAÇÃO

Classes: 2, 3 e 4
Artigos da classe
Termo a.9 560.060. de 8-16MT
Splioguel
Pau
Sãq

&11Õ Ta

PE ia cx
• Sao Pau lo-Capi t, a
Classes: 8, 11 e 49
Titulo

Termo n.° 560.061. de 8-10-1'
Aba Najszteter
São Paulo

FIIEOR
Brasileira
•Classe 36

Artigos da classe
Termo n.o '560.056, 'de 8-10-1962
(Prorrogação)
Fiação Progresso S.A.
São Paulo

Artigos da cla-,c

Classe 36

Têrmo n.° 560.062, de 8-10-1
Lapibras Pedras Semi-Preciosa
P.easileiras Ltda.
,
São Paulo
Tr E IVI

E ,, P o

RI

Industr1a Bra s jlej

Termo n.9 560.050. de 8-10-1962
José Agramonte
São Paulo

Classe 13
Artigos da classe
Térmo n.9 560.063, de 8-10-1
Indastria de Plásticos Vera Cruz
São Paulo

A ALUGADOPP DB
I3ALANG
-

eV:R4

• _ Faulo-Capite1
.
1 40, s_tv)
Classes:
Titok

Classe 36
Artigos da classe •

Indústria

Classes: 32. 33 e 50
Titulo
Classe 41
Artigos da classe

OBABLt

WINP

Uras° n.9 560.055, de8-10-1962
• Agabè Calçados Ltda,
São Paulo
,

Termo n.9 560.048, de 8-10-1962
Mauricio Loureiro Gama
São Paulo

Termo n.° 560.058, de 8-10.490'
Adorable Magazine Ltda.São Paulo

dt~d

"O

Termo a.9 560.047. de 8-10-1962
Irmãs Kalemkarian Lida São Paulo

Classe 33
Titulo

Clame 29
•
Artigos da classe

São Paulo

Classe 1
ArtigoS da classe

Tão Paulo-Capita)

1 A
• ir O
Bk.
Indústria Brasil.,g.,

Termo n.° 560.053, de 8-104962
PlOcos Cora CEM Produtos
Alimentícios S . A

Classe 33
Artigos da classe

-44ÁLERIA ': BR601C1,.1/;,

iro
' icrH

Brasi sii-e&V

düst

d. SIRI/ drOYSId UAI

Termo a.' 560.046, de 8-10-1962
Paviterco S.A. — Pavimentação me
Comércio
Terraplanagens
São Paulo

i

Têrmotiazi.J
.5155.0.05
06500pea
7av,

São

Termo a.9 560.045. de 8-10-1962
Mauricio Loureiro Gama
São Paulo
AS DEZ 2,1UIZERIP 1
S ATUANTES
Classes: 32, 33 a 50
Expressão de Propaganda

,
-1'9.62

Dezerri:kti',

kOsiatria
Classe 22
.alase"
&ticos

Q11 li

)3.rei.)4&

Classe 28
Artigos da Aloes.se

5

Segunda-feira 24

MÁRIO OF;GIAL (Seção 1il)

Pe.'xrni3ro ti e 1%2

4.

Tikmo n.° 560.064, de 8-10-1962

poéal — Cortadora Industrial de Aço
Alumínio Ltda.
Guanabara

•
Termo s.' 560.070, de 8-10-1962
Ln1sorat6rio Lomba Limitada
Guanabara

Termo ri.' 560.078, de 8-10-1962
Alvino Inácio da Silva

Minas Gerais

CORTAI',InCiiistria BrasileiraClasse 5
Artigos da classe
Termo n. 9 560.065, de 8-10-1962
Esfero — Indústria e Comércio de
CaRetas Ltda.
Guanr.bara

'ESFERO
¡indústria Brasileira
Classe :7
Artigos da classe
"armo n." 560.066, de 8-10-1962
Robert Victor Berger
Guattabara

enUnaffij
di~ .111~
.

inclus*ria EgtraiWel

Classe 48
Artigos da classe

Classe 29
Termo n.° 560.079, de 8-10-196-2
Haas, Ribeiro 8 Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

I. T o
Indije ttia Braeile ire.
'm'A a1 o L

Classe 21
Artigos da classe

_,

Artigos da clame

•

Classe .52
Frase de propaganda

.

S'ía

..
.1

.EGESA - Empreendinlenta,

•
SCATENk.

Nome Comercial

Tármo n.° 560.Ó88, de 8.14:1n4962
Sapataria Flor da Saúde Ltda.
Guanabara
„...êto'aNWactie
ere

-•

Claeee 36
Artigos da classe

.-7
'1 57-jo n.° 560.089, de 8.10-1962
Fabrica de Çalçados /faina Ltda.
Guanabara

Termo n." 560.032, de 8-10-1962

W. R. Grace e. Co.
Estados Unidcs da América

4 P-1
Pra

DARACORK
Classe 2).-.

ii

Artigos da classe

Game 2
Arttgos da clame

Térino n,° 560.083, de 8-10-1962

Ii

\a"- -Classe 36
Artigos da dado*

Térmo n.° 360.090, de 8-10-196
Cotega
Construtora Técnica da
Guanabara Ltda..
Guanabara.

( Prorro g ação)
SIerck & Co., In.
Estados Unidos de América

0.: 560.069, de 8-10-19ir
4-60: ário Lomba Limitada
0„nabara
Classe 32

Artigos da classe

*--te'rincr 13...° 360.077, de 8.10-1962
Gr.-vades 1V1 arca,s Internacionais S.A.
Indáitria e Comércio de Bebrdes
átão Peido

-

ESDAVITE;
-„.,.....,„,- PAORICilAffES t 4,k

SHARP & DOMMINIW:

•

.-N 121-11LADELP1.114'
Claefte 3
Artigos da classe
,--,-----.........s.—......
Remo mo 560.085, de 8-10-1962

.

•

Prank W. Monter LAGI. .
Canadá

V

Clame k

451,1~

RaViça
_.
- nis- e•454:é-4a:,
' . ' ..(Imos
. 3. '

—
Classe 16

Artigos da classe
° n.• 560.091, de 8-10-1962
CTOxtenige — Construtora Técnica
Guanabara Ltda.
Guanabara
Classe, 16

á

Artigos da classe

(Prorrogação) ._ ,.

Artigos da dane

Classe 8

'ramo n.° 560.087, de 8404962
W. R. Grace 8 Co.
Betados Unidos da América
Classe 1
Artigos da ciam*

•

.Gerais de Engenharia S/A.

Classes:
e i8
Tituio

180kES TAN

E1T C

•

•

...-Át
-....isii...rs.,..
- ..
Térmo n.° 560.081, de 8-10-1962
...,gesa — Empreendimentos a ....1. de
Engenharia S.A..
,
Minas Gerais .. .4t; !

Alemanha

71,M0111.
Classe 98
,
Artigos da classe
a n.' 560.071, de 8-10-1 963
'')Iktilt.°
•
oder4 Medrica S.A.
Guanabara

o

Nome Comercial

'Vêm ° n.' 560.076, de 8-10-1962
Raimundo
Olegário Portela de Azeved,.)
560.068,
de
8-10-1962
'rmo n
Guaiy.bara
fiarbeaftabriken Bayer Aktiengesellszhaft

.

‘ Illik,:!p,C.-1P

..

••

ermo a.' 560.07-4, de 8-10-1962
Nilza Sratena

'W.MÃe/A

11010 tét

1

Artigos da clama .

•
Inclua tria. Brasileira

'MO SSORO -AL I MENTA MAIS II

,(Prorrogação)
(loa:Imano Industries Linnted
,.,
Inglaterra

Renard Samisnria Ltda.:
Minas Ceras

21IIIAÇO

, A Cervejaria Colunabia S.A.
Sao Paulo
_

1

.'

,Térmo n.° 560.086, de 8-10-1962

Termo n.' 560.080, de 8-10-19e

Sio Pati!o

•n••n••n••4 11.1

,--......çe.

Indústria' Braelfflrl.*
Classe 36
. ?' . II*

CRF:DI-OPERA
•
t ria Brasilalra

Tèrrno n.° 560.07.3, de 8-10-1962
Pinaço
A;a Finos Ltda

"Wino n.° 560.067, de 8-10-1962

Classe 8
'Artigos da classe

r: 1 Vvçiwisimas

Termo n. 9 560.073. de 8-10-1962
Credi — óinra Ltda.
São Pau!o

Classe 5
Artigos da classe

1

Artigos da classe ' •

liêrtno 11. 1 560.072, de 8-10-1962
Auto Peças 1‘.4.-2r:olito Ltda.
S.:Lo Pau!o

Classe 40
Artigos da classe

'Classe 33
Títub

Termo. a:" 960,084, de 8-10-1962
.(Prorrogação)
/11sItt,eiska Svetsningsaktiebolaget
Suécia

Tèrmo a.° 560.092. de 8-10-196/

Cotega

Construtora Técnica de

Guanabara Ltda.
Guanabara

COT.EGA -Construtora'
Técnica da Guanabara Ltda.
Nome Comerciei

"

àlARIO °AUL ' (Seção 1113.-

S‘gundia-tçfrit..24
Termo n.9. 560.093, de 8-10-1962 —
Yoyobo do Brasil (Comercial
Testi) Ltda.:
SM Paula

Termo n.° 560.09À. de 840-1962
Hotels Reunidos lAda.
5'‘a
São Paulo
Classe 41
• Artigos da classe

'Mino a.' 560.106. ele 84£-1962
Duetto Modas e r.ontecções Ltda.
Guari.•lbara

Termo a: 560.114, de. 8-10-19a
Cerrnica 1.1111.10, Ltda.
Paraná

Classe 36
Artigos da ciam.

j176TRI--"MãSglithKg5

Termo n.9 560.100, de 8-10-1962
Fábrica de Velas São Carlos Ltda.
Bahia
á

Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 560.094. de 840-1962
cretaria de Agrictltura Departamento
t Produção Vegetal do Estado de Sao
Paulo
Lio P,aulo
,51,900 0,4517/fiditRA •

Sabão de ,C(5co
GAIVOTA
Classe 46
Artigos da desse

Termo n.° 560.101, de 8-10-1962
Armações de Aço Probel S.A.
São Paulo

Termo n.9 560.107, de 8-10-1962
Duetto Modas e Confecções Ltda.
,
Guanabara
Classes: 13. 23, 3, 35. 36 37, e' 50
Titulo

chiou

DE NOUS RODEI
flEXIBRID ADE lOtAr

Tarnao n.°s 560.102, de 10-1962
8-.A.
S
A rma çõe de Aço Probel
SM Paulo
'PRORROGAÇÃO

Termo n.• 560.095, de 8-10-1962*
ecretaria da Agricultura Departamento
Ee Produção Gegetal do Estado de São
Pardo -

Classe 45
Artigos da classe
Termo n.° 560.099, de 8-104962
Indústria Farmacêutica B. J. Santos
Limitada
São Paulo

FOSFOFER

1ND FARM 43.51IN TOS LYDA,
CAtI Pr gs S(1s1.4. 54 Po..1)

\.

Classe 3
classe
Artigos
Termo n.° 560.096, de 8.10-1962
Ersa — Hotéis Reunidos Ltda.
São Paulo

ERSA,
IND. BRASILEIRA
Classe 42
Artigos da classe
Trino n.° • 560.097. de 8-104902
. Bisa -- Hotels leunidoi Ltda.
São Paulo
Ckiss:• • 43, ;
Artigos da classe

PRORROGAÇÃO

N1TROL
•

•

Indústria Brasileira
Classe I
Artigos da classe

uJ
o

tu

ce

a
511"4"'

o
-J

C.)

iMIRIC

143t0 II*AS'Ll *A O!

sim c. ItOrtt te

tiÉ3

.

. O' /1t1101n 1 94*

1050 ,és.rok paprum

• 118
nn•••n..)

tu

PRETO

AMARELO
Classe 43
Artigos da classe
Termo a.° 560. f09, de 8-10-1962
Conceição de Maria de Moraes Rego
Maranhão

a

Cia- se 41
Artigos da classe
Termo ri.° 560.110. de 8-10-1962
Bifas Castello Branco de Oltuarre
Silva
Brasília

'721e4m da

Cêtecinfe"Oes Efak
Nome Comercial

Termo n.9 560.105, de 8-104962
Duetto Modas e Confecções Ltda.
Guanabara

riTz

itniustria bradailgIrth
:

•Classe
Artiaos da classe

"

Classe 41
Artigos da classe

Termo n,° 560.116, de 8-10-1962
Paolo Maranhão Representações "1
Turismo Ltda
Pernambuco

PiiirCEleititar
.

Ci,rs'Se 32
Artigos da classe

Termo n.° 560.117, de 8-10-1962
.Arnedo Correia Bareelfir
Pernainbuco
•

30L VISTAmrlip
Titulo
Termo n.° 560.118, de 8-10-1962
n•liezer Batista Pereira
Pernambuco

(7144d

Classe 32
- Artigos da class.
Termo n.9 560.111, de 8404962
Elias Castello Branco de Oliveira e
Silva
Brasília

Termo n.° 560.104, de 8-10-1962
Duette Modas e Confecções Ltda.
Guanabara

ÓriéttO, Mal 4,

Ninai)

CIP

•

Termo a.° 560.103. de 8-10-1962
Companhia Nitro Química Brasileira
São Paulo

Terra°
650.115, de 8-10-1gr
•ésjo Tenório de AlmaLdw
Pernambuco

Termo n.° 560.108. de 8-10-1962
Sidney C. Dure 6
Paraíba
PRORROGACÃO

—
.' .FLORZ;NR 414
'
EconeeiejO de Maria de mores, lho
.rP"
redrai ra -rarthio

Ciasse 11
Artigos da -classe

Classe 16
Artigos da ciam,.
IMAn

leeme,

'PRORROGAÇÃO

C.lasSe 40
Expressão de propaganda

Classe 45
Artigos da classe

Dezembro cls 1962 _56,21

Classe 34
Título
Termo n.9 560.119, de 8-10-192
Rasqual La porta Baidina
Rio Grande do Sul

Classe 32
Artigos da deus
Tolsrmo n.9 560.112, de 8-10-1962
(Prorrogação)
Alberto de Almeida Correla"
Guanabara

PRommcli

011...-grAnt0:1141ItKO
Cla.sse 3.3
Titulo de Estabekeimentn
_
.
'.1tenno n.9 560.113, de '8-10'4962 .
(Prorrogação)
Alberto de Almeida Correia
Guanabara
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Classe 50
Artigos da classe
'ermo n.9 569.120. de 8- 10- 1942
Pavíd Pereira Marques
Rio Grande cio Sul

_
Crúi"íiTgrEiiêia
"Élasse -17'
Artigos da classe

Dezembro de 1962

DIÁRIO OFICIAL Seção III)

- 3624 Segunda-fera 24

Tiltroo n.• 560.118, de 8-10-1962 •
Sociedade Civil Planejadora Especial de
Segurança e VIsilância Industriais e
Çoinerciais
Guarabara

Termo n.° 560.121, de 840-1962
Solou Bevilacgua
Rio Grande- do Sul

exumo

Pb s

11.affifiraltWmktii)/
Classe 1.
Artigos da classe

Cia..ses: 33 e 50
,•
Titulo

Termo n.° 560.122, de 8-10-1962
, Caramelos Deliciosos Ltda.
Param%
0 /...7.,
4 ...

Termo n.° 560.136, de 8-10-1962
Sapsa — Santo André Pneus Lida,

Tann° e.' 560.145, de 8-10-1962
temud — Consórcio Mercantil det
Utilidades Domésticas Ltda.
São Paulo _

São Paulo

SAP5A-k,
ir41:1•Str_ia Bratiirure"
• --Classe 39
Artigos da classe
Termo n.° 560.137, de 8-10-1962
Banco da Cidade de Santo André S.A.
São Paulo

?eco DP, ehaDjOi'inifíO
Tenni:, a.° 560.129. *de 8-10-1962
"Sociedade divil Planejadora Especial de
Nome * Comerciai
SeguratWa e Vigilànz;a Industriais .e
Termo n.° 560.138, de 8-10-1962
Comerciais
I
Banco da Cidade de Santo André S.A.
Guanabara
São Paulo
Classe 50
!ffittiisttIOLUsiléital
Artigos da classe
DéCo 1,11/NIcIPg .2Toámigtn/K.,
Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 560 .131, de 8-10-1962
Nome Comercial
Selma de Almeida Moleda
Termo n.° 560.123; de 8-10-1962
Guanabara
Termo n.° 560.139, de 8-10-1962
Frigorifico Paranaense S . A. Fripasa
Banco da Cidade de Santo André S.A.
Paraná
São Paulo

.

• ;e _
e I 19 Si S

,:.

, .).....CM39 eftli2D:110,

•

tER rdits

..

Classe 8 ,•
, ,krtigos da classe .....-,...
l'átano 4 . 9 560.147, de 8-10-1962
José Murillo Rocha Vlnhaes
.
•
Guanabara
.
..
,

1

tiii
,.
. gâ‘Màlet
_____..k.—”a...év fa
iasse "Si
.,.1

3,26.7r
iainn
.415ANO0INDUSIRLtLDZ.-

Nome Comercial

gidfisttiãlPfisileità,

Artigos da classe

Termo n.° 560.140, de 840-1982
Banco da Cidade de Santo André S.A.São Paulo

Classe 41
Artigos da classe

,r

Termo n.° 560.124, de; 8-10-1962
Cenaco — Centro Nacional de
Comércio
São Paulo
• ./

Ouses: 33 e 43
Titulo
Termo n.° 560.132, de 8-10-1962
Selma de Almeida Moleda
Guanabara

aC42,
\SN`,

nna

4

Classe 43
Aitigos da classe

•
Nome Comercial
Termo n.5,, 560.125, de 8-1e-19A2
Centro Internacional de
Capine°
Comércio
São Paulo

Termo n.° 560.133, ded 8-10-1962
Coil Comercial Incorporadora Ltda.
São Paulo

ëntailpy

VEWA-C-V.rCe—ntiOlfiãtillfali
de Comér
_ -cloY
Nome Comercial

Classe 5
Artigos da classe.

"Remo n.° 560.126, de 8-10-1962
, r31,41.3p. — Comércio e Representações
Limitada
Brasilla
Classes: 21 e 33
Artigos da` classe-

'Nano
•

560.131, de 8-10-1962
Fabio Gericke
São Paulo

Masnet-Light

"I:rma n.° 560.127, de 8104962
S.A. Industrial e Comercial
Fluminense
Rio de janeiro

kTiffotria 13rasilerri
• Classe 8
Artigos da classe
Termo se 560.135, de 8-10-1962
santo André Pneus Ltda.
Sapsa
szio Paulo
. r .-',SANTO ANDRÉ ex,,,

R ti4
.:gtcltistvia
Brassteii
-

Classe 16'
Artigos da desse
r.rermo e.° 560.130; de 840-19,62
dnIóstria e Comerelo
?pomar
Artigos
,Guanabara
Classe 16
• 'Artigos da classe
n.n

Zflalkrria

r Bsoo coisacrij. r

e' rjno n.° 560.198, de 8-10-196i
José Murillo Rocha Vinhaes
•
Guanabara

c

-.- -....- -..., •*
j e • El...:
A FrkIVI
k‘l_i l.Ã.T
n i .0, .1 %e ,. .-

Tietulo.
Termo n.° 560.141, de 8-10-1962
Banco ,da Cidade de Santo André S.A.
São Paulo
BANCO cO2O-21Clo INDIWINIA DO ADO1
-

.
'
.f. . . e,

. '

"ç+ t4u.att-43

Tietulo

•

Termo n. 9 560.142, de 8-10-1962
José Duarte d'Oliveira
São Paula,

Classes: 8, 32, 33 e 50
Titulo
7`3rmo n.9 560.149, de 8-10-1962
Ganha 8 Cia. Ltda. .
) .
.
Guanabara
..•

GiNitii POR-TUGIU'
to '' AE VIAGFAL

PALACIO addl
AUTOMÓVEja,.-.
_

pNwAG.o

-.
Classe 3$
Titulo '
..„!
„—
.~......
Te'rmo n. 9 560.150, de 9-10-1962 760PEL •-• Sociedade de Participaçbei
• e Empreendimentos Ltda.- ---"
São Pauki

Classe 21
Artigos da dast/.
Termo n.9 560.143, de 8-10-19-6ã
Banco de Santo André S.A.
São Paulo
ffik":"Slurttrrtdeá.W.A7
Titulo

1

Termo n.9 560.144, de 8-10-1962
Bar e Restaurante Miramar Ltslsc
São Paulo

Artigos da 'classe
----7,2
Urgi° et° 560.151, de 9.104962 -1
`50034 m. Sociedade de Participa/04
.. ft Vane..reendimentoic Ltda.. ---São Paseo

•

._

. MIRKMAffi
,‘,142:otrià,pratalAl

Classe 44
Artigos da dna., ,
Termo n.9 560.146, de 8-10-1962
Ideal -- Standard S.A.,
todoirtrta,
Cotnérdo -,••••
•• • São Paul)

IGUAÇU

industria

Classe 1/
Classe 39
Arcigos da classe
da
alasse

PREÇO DO NúME10 DE ROJE: Cr$, 4,0

•

-Ó
, :61:7
'w 5:fá

~501-PM1 tir,
r4.7.1W8iã bt Válirdl,j.n-;—
e
•

Ciassem at, 3 X 50
Titulo
-•
_
firmo n.9 560.152, de 9404961 -jnternacional -.- Promoções e Yendt
São Paulo
..;

-

nalwvitnn
•

Misse 50

Araçoc

da§ds

