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N.° 449.184 - Expresso Cri Ltda.
N.° 449.749 - Criações e Estam.
paria BellaLonto Ltda.
N.° 449.985 - Onibustur Serviço
INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral
de 'Purismo Ltda.
N.° 471.175 - Potomac Indústria
N.° 394.302 - Cia. ~oral' de
Rio, 28 de Janeiro de 1966
De acordo com o artigo 65 do DoereEletronsetalurgica Ltda.
to n.° 535 de 23 do janeiro de 1962. Fundição.
Exige:leias
N.° 478.307 - Belmco S.A ImN.° 495.324 - Shell Brasil Lie tendo em visto o memorando 1 de
portadora e Exportadora.
Complemente ma taxa de depósito 1964, da 'Secretaria da Indústria • o mite&
N.o 415.760 - Laboratório Clima:
de acórdo com a Lei n.° 4.505 de 30 parecer 3 do 1964 desta Diretoria, reN.° 478.365 - Indústria Heliograde novembro de 1964 e o que dupla considero 0x-officio o despacho publi- B. A.
fia. Leopoldo Machado S.A.
o Código da Propriedada Industrial, cado no D.O. de 31 de dezembro de
N.° 478.162 - Morgue. ó Cia.
N.° 424.918 - Auto Driv. S. A.
em seus artigos 212 • 221.
1964, a fim de que aguarda • apõe. Importadora e Comércio.
N.° 478.684 -- Clomar Participaoportuna para estudo • soluiplo.
Termos:
N.° 435.198 - Tecelagem Denise ções • Administragão S.A.
Reetandkr,-50- de ~Nevo , de Mime Indústria • Comércio Ltda.
N.° 479.022 - josePh Mesz:aros.
N. o 102.284 - Pirelli Socisti Per
N.° 431.216 - Irmãos Cavalcante.
N.°
448.691
Coda.
Knit
KokTimo:
Azioni.
It° 360.297 - Bicicletas Monark
ting
Mills
In..
N.° 377.925 - marca: Monferrato
Sociedade Anónima.
N.° 103.267 - E. I. di Pont do
Diversos
V.M. - classe 42 - requerente: ViNemours and Company.
N.° 367.985 -- Castor Industrial tt
nícola Monferrato Ltda. - Concedo a
Peixoto Guimarães Lls Cia. - pro- Mercantil S.A.
N.° 124.506 - Hom. Sound Gom- reatauração pedida no Jarmo prevista
cesso. de números 55.071 - 55.215
N.° 383.281 - Editar. Legislação
pany.
pelo artigo 204 do Código.
36.754 • -- $7.171 - todos
N.° 141.701 - Joon Mune Renard. Tleure de Estabolsohnerato ~tatuado de 1964 - Del-se vista na fonne re- Federal Ltda.
.14° 385.432 ETEL - EmpreDiverso.
gulamentar.
endimentos
Téenioos de Engenhado Li.
Tarso:
adiada.
Têrmos:
Café
Paraná
Ltda.
no
recurso
N.0 381.626 - Escritório Anepaoh
N.° 395.105 - Mareei Arte Coma&
N.° 106.136 - Dirceu doe Suma - el. 38 - de: Escritório Anepach interposto ao indeferimento do Urino cio e Inddstria S.A.
n.°
378.727
Deixo
de
tomar
coPaint - Arquive-se.
Ltda. - Concedo a mitauragio pa- nhecimento do 'recurso por haver sido
N.° 395.107 - Marcid Arte ComérNP 115.382 - ..1080 Pannori
dida na formo prevista pelo artigo 204 Interposto fora do proa, logal,
como cio e Indústria S.A.
Arquive-se.
do Código.
N.° 411.382 - 131-41.10 Novothii•
expõe em mu parecer o Sr, Diretor
N.° 146.187 - Bellini da Faria da Divido Jurídica. Isto posto, ar- rapica Laboratórios S.A.
Eeiginoias
Arquive-si.
quive-se.
N.° 411.383 - -Bracco Novothe.
Completem a taxa de depósiio •
topic. Laboratório S.A.
N.° 147.896 - Ger!~ Guimarliee actlrdo com • LM n.° 4.505, de 30
N.0 411.384 - Bracco Novothss
- Arquive-ns.
de novembro de 1964, 4s. o que dispõe
N.° 417.396 - Adalberto Teixeira rapica Laboratório S.A.
o
Código
da
Propriedade
Industrial,
N.o 147.926 - Ariosto Mil. - •
karnandes - Arquive-se - rode° 192
N a 423.127 - Laboratório. Torta
em seu* artigos 212 e 221:
- João Cacciola
Arquive-se.
do Código.
Sociedade Anônima
N.° 148.004 - Helder Cardoso
Organel OrganizaN-° 439.214
Tarmos:
N.° 424.788 - Bijur Lubrificating
Pina - Arquive-ae.
ção de Estudos Eletrônicos Ltda.
Corporation.
N.° 186.379 - Sociedade ComerN.° 439.229 - Prinl ytreem S.A.
N.° 426.262 - Revestimentos eu
N.° 139.033 - Adarcilio de Mos- cial Importadora e Materiais AgroIndústrias Gráficas.
Plásticos Ltda.
quito Barros - Arquive-se - artigo Pecuários Ltda.
N.° 4283.38 - E. Merck Aktienge192 do Código,
N.° 439.266 - &Asa BraLleira do
N.° 359.805 - Augusto Gomes.
sellschaft.
Livro Editorial S.A.
Reconsideracão de Despachos
N.° 470.758 - Viação Senhor do
N.° 439.843 - Viriato Fonseca.
N.° 428.354. - Tavaroil Produtos
1111X101:
Bonfim Ltda.
N.° 441.080 - Arnaldo Eugênio de Petróleo Ltda.
N.° 377.368 - Bozzano S. A. Co- Fernandes Rodrigues.
N. o 139.044 - privilégio de inN.° 428.634 - Automobilove Zavovenção: Mecanismo de acionamento mercial, Industrial e Importadora.
N° 441.506 - Consorte Cia. Na- dy Narodni Pgdnik.
N.°
378.767
Antonio
Anhaia
para a bomba de fluidos em instalaN° 4284 635 - Autontobilove Lavo-,
cional de Sorteio de Bens e Hipotecas.
ção de lavagem de psra-brisas em veí- Netto.
N.° 441.879 - Mecânica Autori- dy Narodni Podnik,
N.° 428.390 - José Arruda Neto.
culos automóveis - requerente:
N.° 382.833 - Sedes Soberana zada M.A. Ltda,
PI" 429.222 - Indústria e Comér•
BWF Spezialfabrik Fur Autozube- Ltda.
N.° 442.321 - Promissão Agrícola
hor Gustav Rau GMBH - De ac8rcio de Aparelhos Domésticos Sulina
N.° 383.851 - Proquima Produtos e Administrativa S.A.
Limitada.
do com o artigo 65 do Decreto nú- Químicos Iiajá S. A-,
N.'
442.932
Sanb.um
S.A.
Comeros 535, de 23 de janeiro de 1962,
N. o 385.715 - Sociedade de Má- mércio C0/11:SSÕeS e Partir pé-40es.
N.° 429.365 - Importadora e ER?
• tendo em vista o memorando 1/64 quinas Agrícolas e Industrial de Óleos
poradora Marálex Ltda.
N°
443.613
Mesa
Metalúrgica
de Secretaria da Indústria e o pare- Ltda.
•
N.° 429.744 - Predial Universo
-uari S.A*
cer número 3/64, desta Diretoria, reN.° . 443.679 - Bicieetas Monark Limitada.
387.384
- Hermanny Indústria
o
N.
considero ex-ofíicio o despacho publiN° 429.974 - Lu:za Auto Peças
"ronana.
HIC Ltda.
cado no D.O, de 7 de janeiro de e Comércio
Indústria e Comércio Ltda.
387.393 - Formica CorporaN.°
.
N." 445.868 - Sarna Ter r ap ! ana1965, a fim de que aguarda a época
N.° 430.109 - Bar e Café Central
tion.
gem Ltda.
•
oportuna para estudo e solução.
da Lapa Ltda.
N."
446.223
Do
r
alice
G.
AndreN.° • 392.382 - Eucatex S. A. InN.° 432.713 - Produtos Alimenti.- N.° 113.326 - privilégio do Inlimo.
• Comércio.
cios Quaker S.A.
venção: Aperfeiçoamantos em válvu- dústria
N.° 448.810 - "TRIAL" Imoveht
N.° 394.129 -- Rena S. A. IndúsN.° 437 655 - Cabreuva Empre.
lai de descarga de baixa preso& e Administração Ltda.
Registradoras.
tria
de
Máquinas
endimentos Imobiliários S.A.
requeriont.: Jona Clinovas Quilos -
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'-:XPECjIENTE-

deverão remeter o •-expedlente
destinado Publici,Yção - nos
.IDEPAlli:AiviENTO DE IMPRENSA NACIONAL
Jornais, diártainente, até às
.
DIRECTOR GICRAL
15: horas,' exceto aos, sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
quando cUverõojazé-lo até às
comar4. os), sartyiço DI euousagbaa
11,30 horas*.-,
cHap a 04 seção ou naoanio
FLORIANO GUIMARÃES
- As redlinnaçoés pertineá- _MURILO FERREIRA ALVES
les à matéria retribuída, nos
'DIÁRIO OFICIAL
,casos de erros ou omissões, dea a çÂtoverão ser formuladas 'por es5• 9 50 d. plublIeldad• da ma ap•cll•nta-do 02-apartarnan*O
crito, à Seção de Redação, das
Nacional ar PropOledade Industrial do AllnIdtarid
9 às 17,30 horas, no máximo
E. IndREstele COln5r*10
até 72 horas após a salda 'dos
Impresso nas oficinas do Departamento de Impar:tu Nacional
, órgãos oficiais. _
- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados' e autenticados,
- FUNCIONÁRIOS "
ressalvadas, por quem de
REPARTIÇõES 'R PARTICULARES
reito,Zasuras e emendas.'
Capital e interior:
.
Capital e Interior:
'Excetuadas as para o
600,00
Semestre
•
. Cd 450,00
.exterior, que serão sempre Semestre • Cr$
1.200,00
Ano
.
C4
•
•
. C4
Ano
900.00
anuaís, as assinaturas poderExterior:
Exterior:•
se-ão tomar, em qualquer época. por seis meses ou um ano. Ano
Cr 1.0010,00
Cr$ 1.300,00 Ano
- As assinaturas vencidas
poderàa ser suspensa., sem parte superic,r do enderèço vão continuidade no recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os cusinanaviso prévio.
Para facilitar aos usinar/les de registro, o mês e P ano em les providenciar a respectiva
renavação com antecedência
a verificação do prazo de' vali- que findará.
dade 'de suas assinaturas, na A fim de evitar solução de mínima, de trinta (301 dias.
- •
•

•

N.° 450.271 - Química .eheis do
Brasil Ltda.
N.° 453.559 - Distribuidora de
Produtos Farmacêuticos Regis Ltda.
N.° 456.098 - José Evançielista e
Silva.
N.° 456.656 - Ar.stides Ferreira
• de Castro.

• N.° 478.641 - Teleunião S.A. Indústria de Rádios c Televisão. - N° 478 662 - Ind." Reunidas Agua
Dõce S.A.
N.° 478.861 - Irmãos Zilio Ltda.
N.° 478.768 - E. Merck Aktiengesell scha ft .
N. 478-.832 - F. DAlmeida e
.
Souza.
N.° 479,068 - Fabrica de Andaos de- Couro "OESTE" Ltda.
N° 479.2$65$ SIM= SHRDL
N° 479.206 - Sociedade Brasileira
Construtora de Aeronaves Noutro Limitada.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PRORROGAÇÃO

N.° 456.880 - M. G. Araújo.
‘Indústr:a Bralin de
N.° 457.397
'Auto Partes Ltda. N° 459.983 - Paul Adolf Muuler.
C,ornérN.: 461.009 - Indústria
cio Formecan Ltda.
FomeN.° 163 401 - FOMAP
redoma de Matérias Primas Ltda.
N.° 470.683 - Norton do Brasil
Sociedade Anónima Indústria e ConiérRio. 28 de janeiro de 1965
do.
Exigéncias:
N.° 971.266 - Francisco Annanlo S.A. Importação e Comércio.
Têrmos com ex!gências a cumprir:
„ 14° 472.847 ---- Centromint ComN.° 360.262 - Companhia Cerve'any Establishment.
jaria Caraça,.
N.° 477.567 - Cipriano P. F. BaN.° 574.260 - Augusto Zanfranlista.
ceschi e Leila Zanfranceschi.
N.° 478..188 - Induástrial de Caç.N° 579.943 - Casa do Fazendeitarios Tundial Ltda.
ro Ltda.
N.° 478.192 - Agfa AktiengesellsN.° 583.172 - Wilson King S.Ã.
thaft.
(Automóveis).
N.° 630.299
Todd Saypyards
N..° 478.218 - Padumaria Lopes.
Corporation.
Indústria e Comércio S.A.
N.' 665.068 - Studart S.A. IndúsCrigem Cristais e
N° 478.237
Gemas Brasileiros Ltda.
• tria e -Comércio.
N.° 669.810 - Rodrigues Irmão 5
N.°.478265 - Esol Engenharia , SaCompanhia Limitada.
unária e Obras S.A.
L.. 670.422 - 670.423 - Fiação
N.° 478.266 - Esol Engenharia Sae lez•tiagem Sant'Ana S.A.
an'sária e Obras S.A.
Na. 670.428 - 670.429 -- Cia.
N.° 478.275 - Distribuidor,. de Indusar?al e Agrícola Boyes.
Produtos Farmacêuticos Ltda.
Na. 670.430 - 670 431 - FacchtN° 478.278 - enzano L'míted.
ni S.A. Construtora Predial.
N.° 478.530 - Hamilton Mayer
N° 672.421 - Indústri as Alimentidos Santos.
cias Maguary Ltda.
N° 478.625 - Ag-0moms !adua •
- Diversos:
trial Me-cantil S, A.
Meta..argica Onça S.A. - Nu pediN° 478.640 - Sociedade Paulista
do de alteração de nome do t‘rmo
* Artefatos" Metalúrgicos S.A.
•

- A3 Repartições Públical
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 10 de
fevereiro de cada ano e cie
iniciada:, em qualquer época,
pelos órgãos competentes. •
A fim de possibilitar are.
messa de valores acOmpanhados de esclarecimentos quanto
à s u a : aplicação. -solicitamos
, usem os. interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor - do
Tesoureiro do Departamento
de I In prensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais sõ se
fornecerão aos assinantes- que
os solicitarem no ato da assinatura.'
O funcionário publico federal, 'para fazer jus ao , desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada eaemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ se do mesma
ano, e de Cr$ 1,00, por, ant
decorrido.

N.° 669.630 - Kenn-an - Classe
n.° 429.50 - Arquive : se o pedido
de- anotação de alteração de nome por 6 - Kerman Máquinas Elétricas S.A.
• N.° 670.347 - Emblemática fa'ta de cumprimento de exigência.
N.° 640.73t- Arroio ,6 Cru; S.A. Classe 23 - Lanifício Fileppo S.A.
Comercial e Importadora - Aguarde- - Fábricas de Tecidos Belém; se anotação de pedido de transferiuN.° 671.227 - IPCM - Classe 1
ca.
Ind. Paulista de EqUipamentos e
N° 644.225 - Maciça), Rad o and Máquinas IPCM S.A.
Telegraph C,onipany Inc - AguardeN.° 672.230 - Etub'emãtica
Cl
se a anotação da alteração de nome. 3 :
o- Laboratório Clin'co Silva Araújo.
N.° 646.0.42 - Guthmann Klein de 1961 - J. Câmara.
•
Sociedad Anon:ma Inmobliaria Comer
N.° 672.231 Orocoli - Classe 3
cial Industrial y Financiara -- Aguar- - Laboratório Clinico Silva Aradje
de-se solução cie alteração de nome.
Sociedade Anónima.
N,° 655.126 - A. Ferreira
GoN.° 672 232 - LiCeo Manunina -mes de Oliveira Ltda. - Aguarde-se
3 - Laboratório Clinico Silva
solução do pedido de transferência.- , Classe
Arnljo S.A. .
N.° 659.002 - Materquimica 5 A.
N° 672.233
Aflogistol
Cl.
Produtos Químicos Farmacêuticos - 6 - Laboratório Clínico Silva ; Araftjo
Aguarde-se anterioridade.
N.° 663.154 o- Irmãos Lamas MóN.° 672.252 - Dispne:trat
Cl.
vei
s e Madeiras S.A. - Aguarde-se 3 - Instituto de Medicamentos e
gia IMA Ltda..
solução de alteração de nume.
N° 672.269 - Carnaval - Casse
Prorrogação de Marca:
45 Lever Brothers Port Sunlight
Foram promnados os registros dos Limitei] - Averbado o contrato de
lorguintes tétanos: •
exploração a favor de S.A: Industrial
N° 551.604 - Sardalina - Casse Irmãos Levar por despacho de 22 de
48 - Lab. Sardalina Ltda.
novembro de 1956.
N.° 616.885 - Villares.S.A. Participações Industriais - Classe 41 - - N.° 672.328 - Cury -• Classe 24
Chapéus' Vicente Cury S.A;
Marca Villares. N.° 672.329 - Vibar - Classe 7
N.° 636.526 - .Sabladexerol
- Vibar Indústria e Comércio ',S.A.
Classe 41 - Importadora e Exporta.
doma Indústria e Comércio Sabia Ltda.
N° 672.330
Vibar - Classe 5
- Vibar Indústria e Comércio S.A.
N.° 636.527 Sablationam Gases 41 - Importadora e Exporta- - N.° 672-394.- Slopart - Classe, 3
Mead Johnson Endochimica Indúsdora Indústria e Comércio Sabia Ltda.
N° 640.748 - Laboratór:o Yatro- tria Parmacéutica S.A.
672.403 - Zuffolac - Classe 1
pan S.A. - Cl asse 3 - Marca: - N.°
Zuffolac.
Theoti/in.
N.° 656.249 - Cortbal - Classe
Prorrogação de nome comercial:
8 - Ivo . Dela Noce 6 Cia. Ltda.
roram :prorrogados os' registros dos
N.° 668.161
Clorogins - Classe segu • nte nome comercial:
; - Lab. Farmacêuticos Exactua S.A,
N.° 672.585 - Cibraço S-A:,
N 669.629 - Kerma - Classe marcial e Importar/ora Braalieira de
6 - Kerman 514u:rins Metricas S.A.
erro e Aço - Cibraço S.A. Comer'

•)

•
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N.0 445.399 - Bibiline Brasileira
cial e Importadora Brasileira de Ferro
Ltda.
e Aço.
N.° 445.443 - Produtos Químicos.
Prorrogação de titulo de estabele- Perla Quim Ltd a.
cimento:
N.° 445.474 - Kobe Inc.
N° 552.106 - Café Concerto - ' N.o 445.475 - Merck as Co. Inc.
Classes: 33 - 41 42 e 43 N.° 445.482 - Manufatura NacioAbra ham Medina.
nal de Plásticos S. A.
N.° 445.537 • - Diários Associados
EXPEDIENTE . DA SEÇÃO DE Ltda.
EXAME FORMAL DE MARCAS
N.° 445.538 --- Diários Associados
Ltda.
Rio, 28 de Janeiro de 1965
N.° 445.573 - Dentorium Produtos
ExiOncias
•
Co. Inc.
Complementem a taxa de depósito
Na. 445.620 - 445.621 - Croude acôrdo com a Lei n.° 4.505, de se-Hinds Company.
30 de novembro de 1964 e o que disN.° 445..632 - Société Française
põe o Código. da Propriedade Indus- des Freios Hydrauliques Lackheed.
trial em seus artigos 212 e 221:
Na. 445.681 - 445.682 - 445.683
N.o 272.221 - Terme' Di S. Pal-. - 445.684 - 445.685 - 445.688 legrino S.P.A.
445.689 - 445.690 - Diários (usoN.° 276.251 - Indústrias Gessy ciados Ltda.
•
Levar S. A.
N.° 445.790 - I. M. E. L. Imp.
N.o 297.910 - Produtos Cosméti- de Materiais Eletrônicos Ltda.
N.° 445.895 - Berilo do Brasil
cos Silhueta Ltda.
N.° 368.752 - Laboratoire Bisse- S. A. Berbrasa.
dra S. A.
N.o 445.905 - Laboratório HoN.° 369.221 - A. J. Renner S. meopático *Fiel S. A.
A. Indústria do Vestuário.
N.° 445.965 - jmobiliária e Con• N.° 379.485 - Editara Momento tábil Ramiro S. C.
Nacional Ltda.
N.° 445.968 - EBEC Produtos
N. o 382.046 - Gráfica Editara Químicos Industriais Ltda.
Lord S. A.
N.° 446.150 - Servit Serviços TécN.° 394.141 - Polengghi S. A. nicos de Montagens Industriais Ltda.
Indústria Brasileira de Produtos AliN.° 446.184 - Irmãos Morilha.
. mentícios.
•
N.° 446.224 - Socimbra ComerN.° 395.983 - Distribuidora Fer- cial e Imobiliária Brasileira Ltda.
ragens e Ferramentas Fermotec Ltda.
N.° 446.391 - Ornaco OrganizaN.° 397.756 - Comercial e Indus- ção Nacional de Cobranças S. C.
trial Madefer Ltda.
N.° 446.533 - Embalagens Rossi
I Ns. 398.247 - 398.248 - Dansk
I Laboratórios Químicos e Farmacêuti- Ltda.
N.° 446.823 - Imobiliária e Recos Ltda.
presentações Ledun Ltda.
, N.° 398.448 - Nestlé S. A.
N.° 446.849 - Eletricidade Varela
N.° 398.481 .- Santos Bandur In- Ind. e Com. Ltda.
corporação e Venda de Imóveis Ltda.
N. o 446.967 - Kloeckner HumN.° 398.546 - Fernatin S A. Coboldt Deutz Ag.
mercial e Importadora.
N.° 447.023 - Representações
N.° 399.421 - Cabocloro IndúsMiracema Ltda.
•
trias Químicas Ltda.
N.° 447.032 - Soc. Nacional Exp.
N.° 444.335 - Art Unitod States Ltda.
Ltda.
N.° 447.422 -. Soe. Comercial e InN.° 444.380 - Paulo Campos Tel- dustrial Ltda.
les.
N.° 447.521 - Bobou) Fettchemie
N.° 444.484 - May' do Brasil GMBH..
Ltda.
EXP. DAS DIVISÕES E SEÇÕES
N.° 444.689 - Alceu Pagani.
Ns. 444.729 - 444.730 - 444.735
444.737 - 444.739 - Monteca- (ReP. por eer saído com fricorreç6es)
tini Societa Generale Per L'Industria
Rio, 28 de janeiro de 1965
Mineraria e Chimica.
Privilégio de invenção deferido:
N. 0 444.816 - Investimentos e
N..° 104.605 - Reboque basculante
Construções Vabaco Ltda.
N.° 444.952 - Clark Equipament sem chassis - Robert L. Morse e
Julius L. Glick.
Company.
N.° 105.453 - Um engate para
N.° 444.953 - Morden Machines
eixos de fôrça motriz - Man Hohaa
Company.
Suei.
N.° 444.977 - Edmundo Lins FiaModôlo de utilidade indeferido:
lho.
N.0 444.982 - Inbasa Indústria de
N e 77.478 - Um selim para biBasculantes S. A.
cicletas e veículos similares - Fábrica
N.° 464.054 - Chelle do Brasil de Bicicletas Monark S.A.
N.° 111.819 -- Nov9 modelo de
S. A. Indústria e Comércio de 1V1ésolado para chuteiras - Costa & Pia,
quinas.
N.° 430.621 - Ind. e Com. Du- Limitada.
torta S. A.
Exigências:
N.° 445.106 - Indústria de ArteTórmos
com exigências a cumprir
fatos de Cimento Clame Ltda.
N.° 125.228 - Cor! Walter WeiN.° 445.107 - POsto Morada do
land.
Sol Ltda.
N.° 132.286 - Luisa Colombetti
N.° 445.108 - EditOra e Difusora Mauri.
Braga do Livro Ltda.
Ns. 153.251 - 153.252 -L- 153.2-53
N.° 445.173 - Cali Flor S. A.
153.254 - 153.255 - Sheimar
Indústrias Reunidas.
N.° 445.987 - Brantes tis Esteve,. Embalagem Moderna S.A.

N.° 153.361 - Prudeneittno Po-

Dibra Sociedade Anónima, Indúststa
e Comtir-elo (oposição ao Unix:: 651240

Diversos:
N.° 152.836 - Hiroshi Arasald Arquive-se o processo.
N.° 153.077 - Nicolino Guimarães
Moreira - Arquive-se o process3.

- marca: Dibraat - d. 11).
- Dibra Sociedade Anónima, Indústria
e Comércio (oposição ao tèrmo:
651241 - marca: Dibrase - classe
5).

Dibra Sociedade Anónima, Indústria
e Comércio (opetição ao termo: ...
651.239 - marca: Dibrase - classe
NOTICIÁRIO
50).
Companhia Swift do Bolsa (oposiOposição:
ção ao térmo: 656.435
marca: Ipa
Lidice S.A. Indústria e Comérciu - classe 46).
de Plásticos - Opoente citi térmo núCompanhia Atrearctica Paulista Iam
mero 121.068 - modelo de utilidade dústria Brasileira de Bebidas e Cone-'
- De Indústria . Univercon Ltda.
xos (oposição ao termo: 631.231 marca: C..eirna - classe 41).
Retificações
•
A Companhia Antarctica Paulista
Termo n.° 126.681 - Privilégio de Indústria Brasileira de Bebidas e
Coirvenção - Aperfeiçoamentos em ou nexos
(oposição
ao
tarmo:
651.232
relativos a dispositivos de ilumina.:ào, -- marca: Calma - classes 41,
42 e
aplicado a p:scinas - Requerente: Me46).
.
cânica Esfera Ltda. - Pontos em
A Companhia Antarctica Paulista
20 de janeiro de 1965. - Fica- ratifiIndústria
Brasileira de Bebidas e Cocado no interior do ponto o seguinte:
Superte 'da lâmpada, por sua ext.emi- nexos (oposição ao termo: 651.296
dadas superior apresenta cabos elétricos - marca: Fogo Pernambucano - cl.
com plug, ao qual corresponde tomada 42).
disposta na cavidade superior, es ta veMalharia Mundial Limitada (oposi..
dada por ' tampo apropriado em sua ção ao tarmo: 657.078 - marca: Conparte superior. - Segue-se o segundo fecções Mundial - cl. 36).
e último ponto.
Santapaula Melhoramentos SociedaTermo n.° 127.052-. Privilégio de de Anônima (oposição ao termo: ...
invenção - Aperfeiçoamento em ba- 651.498 - Santa Paula - classe 23).
Santapaula Melhoramentos Sociedagageiro aplicável em capotas de autoveicu!os - Requerentes: José Solina de Anónima. (oposição ao térmo:
Franco - Luiz Pereira Acunha e José 651.501 - marca: Santa Paula - cl.
Manoel Quinteirô Freijeiro. - Fica 23).
Fábricas "Leila" Lirnitadpa (oposiretificado no interior do' ponto o 'seguinte: Borracha trai fxlado por meios ção ao termo: 657.259 - marca: Leiusuais e caracterizado por- ter conju- la - cl. 36).
gado. etc. etc. - Pontos publicados
D'Abronzc> Sociedade Anônima, CO.
em 20 de janeiro de 1965.
mércio e Indústria de Bebidas (opas!.
Têrmo n.° 127.466 - Privilégio de ção ao tarmo: 659.048 - marca: Sainvenção - Nova disposição em cal- pinho - ci. 42).
çados. - Requerente: Dragisa VukoD'Abronzo Sociedade Anónima, Comanovic - Pontos publicados em 20
mércio
e Indústria de Bebidas (oposia
de 'janeiro de 1965. - Fica retificado
no interior do ponto o seguinte: Ex- ção ao termo: 659.048 - marca: Satrema dianteira da gáspia, tem colada pinho - cl. 42).
Damo Sociedade Anônima, Indústria
uma peça (5) com ou sem desenhos
e Comércio Export. e Import. (optaetc., etc. etc.
8100 ao termo: 658.946 - Nome
Termo n° 135.445 - Para modelo Comercial),
de utilidade: Novo tipo de prendedor
Companhia Riograndense de Nagôde papéis. - Requerente: Fiorentino cios Sociedade Anônima (oposição ao
da Cunha Mello - Pontos publica- termo: 659.352 - marca: Super Prédos em 25 de Janeiro de 1965.
/1119s 65).
Siemens Halske Aktiengeselleschaft
Companhia Riograndense de Negó(oposição ao termo 651.568 - SH cios Sociedade Anónima (oposição ao
- classe 21).
termo: 658.862 - marca: Diploma/a ) .
Siernens Halske Aktiengeselleschaft
Montepio da Fajatila Militar (opo(oposição ao temo: 651.566 - Nome
sição ao temo: 658.535 - Frase:
Comerciai).
Ellenberger Poensgen G.M.B.H. Montepio do Trabalhador Brasileiro);
Montepio da Familia Militar (opo(oposição ao termo: 651.383 - marca
sição ao temo: 658.536 - Frases
Etna - classe 8).
Montep4o Real da Familia Brasile!.
Ciba Societe Anonyme (oposição ao ra).
termo: 651.330 - Nome Comercial).
Montepio da Familft. Militar (opoDibra Sociedade Anônima Incleratria
e Comérdo (oposição ao térmo: 651242 sição ao termo: 658.537 - Frase:
Montepio da Familia em Geral - cl.
- marca: Dlbrase - classe 23).
33-50).
-

AVISO AS REPARTIÇÕES
PÚBLICAS
O Dep artamento de bisprensa Nacional avisa às
Repartições Públicas CM geral que deverão providenciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais
até o dia 26 de fevereiro
corrente, a fim de evitar, o
cancelamento da remessa 111
partir daquela data.

Montepio da Familia Militar (oposição ao térmo: 658.538 - Freme:
Montepio do Servidor do Estado classes 33 e 50).
Montepio da Família Militar (oposição ao termo: 658.539 Frase:
Pecúlio da Família Brasileira - das..
ses 33 e 50).
Paraná Equipamentos S.. A. Topo.
sição ao térmo: 659.506 - Nome Comarcial).
Thela Comercial Sociedade Anónima
(oposição ao termo: 652.274 marca: Teianar - cl.
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Companhia Mercantil e Indus- 651.153, marca: Ipanema, classe
Thela Comercial Sociedade Anónima (oposição ao têrmo: 652.263 - 'alai Arapuá (oposição ao têrmo n.o 50) .
n.o 653.145, marca: Arapuã, cias. . Companhia de Cimento Ipanemarca: Telamar - cl. 50).
ma (oposição ao têrmo número
se n.o 15) ;
P. G. Promoções Gráficas Limitada
Companhia Mercantil e Indus- 854.672, marca: Ipanema, classe
(oposição ao termo: 651.738 - mar- trial Arapuá (oposição ao têrmo n.o 16) .
ca: P.G. - cl. 50).
Itamaraty Empreendimentos Lin.o 653.146, marca: Arapuã, ciasCompanhia Mercantil e "ndustrial ae n.o 16).
mitada (oposição ao têrmo númeArapuá (oposição ao térmo: 653.149
Companhia Mercantil e Indus- ro 648.020, Título Depósito de
- marca: Arapuá,- classe 28).
trial Arapuá (oposição ao tênia) Melas Itamartti, classe n.° 36) .
Itamaraty Empreendimentos LiCompanhia Mercantil e Industrial /1.6 653.147, marca: Arapuã, clasmitada - Oposição ao têrmo
Arapuá (oposição ao têrmo: 653.150 se n.o 18) .
Companhia Mercantil e Indus- 631.107 - marca Itamaraty - marca: Arapuã -'d. 31).
,
trial Arapuá (Oposição ao têrmo classe 45:
Vemag Sociedade Anónima Veículos n.0 653.148, mraca: Arapuã, clasLanifício Sulriograndense' S.A.
e Máquinas AgrIcolas (oposição to se n.° 26) .
- Oposição ao têrmo 657.217 tèrmo: 652.373 - marca: PromoveuLuminosos RainboW do Brasil marca Pinguim - classe 36.
das - cl. 50).
TV Excelsior Rio S.A. OposiS.A. (Oposição ao têrmo número
Sociedade Anónima "Indús-tria e Co- 849.582, znraca: Rainbow, classe ção ao tarmo 651.682 - marca MY
Fair Lady - classe 32.
mércio Concórdia (oposição ao termo: n.o 8) .
Mesbla S.A. - Oposição ao tkr653.631 - marca: Sabibrás - classe •Itamaraty Empreendimentos Limitada (oposição ao Urino nú- mo 654.388 - marca Tratorpeças
17).
Perrúcio Narduzzo 11111;o (oposição mero 628.981, sinal Itamaraty, cl. - classe 7.
José Zambrana Filho Oposiao termo: 654.395 - marca: Calça- n.o 33) .
Companhia de Cimento *fpane- ção ao têrmo 649.239 --Titulo Lodos em Revista - cl. 32).
Santos Santos Publicidade Socie- ma (oposição ao têrmo 65/..l54 - j a Favorita.
dade Anónima (oposição ao tèrmo: No= Comercial) .
Dinamix Eletro Química S.A. 652.151 - marca: S.B.S. - 'asse
Companhia de Cimento Ipane- Oposição ao termo 648.414 - mar50).
ma (oposição ao têrmo número ca Fabon - classe 46. •
Nestlé S.A. - Oposição ao têr,
jacob Grispan (oposição ao térmo: 652.339 - Nome Ipanema).
Companhia de Cimento Ipane- mo 653.878 - marca Nesm iroto 653.399 - Titulo: EliteserViço - cls.
ma (oposição ao térma número classe 4.
8-33).
•n••nn• .
•n•n=..
Sonata Indústria de Aaparelhos Eletrônicos Limitada (oposição ao têrmo:
654.148 - marca:- Sonata - classe
40).
Laboratórios Andromaco Sociedade
Anônima (oposição ao tèrmo: 653.513
- marca: Nosantinol - cl. 3).
Victor Comércio e Industrio.
S.A. (oposição ao têrrno 652.513.
DECRETO 'N.4 24.645 - DE 10-8-1934
- Ins"ígnia Vector) .
Usisal Usina rie Sal S.A. (opoDIVULGAÇÃO N.° 709
sição ao têrmo 651.930 marca:
Avieiro, el. 50).
34 edição
Metalúrgica Mazam S.A. (oposição ao têrmo 632.113, marca::
maran, cl. 50) .
.
Companihia Industrial • e Comercial Brasmotor (oposição ao
A VENDA
Urra° 653.214, marca: Cambpeãs.
Imperador cl. 8) .
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Ellano Camillo (oposição ao tér_
Agência is Minirgrério da Fazenda
mo 651.638, titulo Edifício São Camilo, cl. 33) •
Atende-se ã pedidos pelo Serviço de Reembedso Postal
Companhia Mercantil e Industrial Araduá (opas ição ao tênné
853.151, marca: Arapuã, d. 35) .
Companhia Mercantil e Industrial Arapuá (oposição ao Varra°
853,152, marca Arapuã, classe número 39)
Companhia Mercantil e Industrial Arapuá (oposição ao têrmo
Conzadaçáo baixada eoni
n.o 653, 153, marca: Arapua, classe n.o 40)
• Decreto a.• 45.421. de . 12 de
- fevereiro de 1959. - Circulas
Companh,:o, Mercantil e Tildas
is- 6. de 19 de fevereiro de 1959,
trial Arapuá (oposição ao termo
n.o 653.154, marca: Arapuã cima I
ilo Ministro do Pautada,
se n.o 51) .
Companhia Mercantil e Industrial Arapuá (oposição ao têm()
DIVULGAÇÃO N.. 810
ao termo 653.155, marca: Arapuã,
classe n.0 48) . Companhia Mercantil e IndusPreços Cr$ 100,00
trial Arapuá (oposição ao Unto
31.0 653.156, marca: Arapuã, classe 11.0 49).
A VENDA
Companhia Mercantis e Industrial Arapuá (oposição ao têrmo
efecjio de Vendas s Av. Rodrigues Alves. 1
n.o 653.143,- marca: Arapuã., chia• Agência 1: Ministério da Fazenda
m n.0 10) .
Companhia Mercantil e Indus• Atende-se • pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postai
trial Arapuá (oposição ao têrmo
DP 653.144, marca: Adapuã, elas0.9 31..°
..1

=MN.,

ON dae.01~1••n••••

AISfIMAIS
Preço: Cr$ 25,00

IMPOSTO DE SÊ-LO
-

Fevereiro de 1965
Nestlé S.A. - Oposição ao têrmo 653.875 - marca Nesmiroto
classe 38.
Nestlé S.A. - Oposição ao thrmo 653.874 - marca Nesmiroto
classe 13.
Bozzano S.A. Comercial Industrial e Importadora - Oposição ao
têrmo 654.887 - marca Night
Queen - classe 48.
Quimbrasil Química Industrial
Brasileira S.A. - Oposição ao têr;
mo 641.528 - Insignia - Unibrasil - classe 2.
Quimbrasil Química Industrial
Brasileira S.A. - Oposição ao tkrmo 641.526 marca Unibrasil classe 21.
• Industrial
Quimbrasil Quimica
Brasileira S.A. - Oposição ao tê>
mo 641.527 marca Unibrasil
classe 32.
Quimbrasil Química Industrial
Brasileira S.A. - Oposição ao thr.
mo 641.527 marca Unibrasil classe 32.
Quimbrasil Química Industrial'
Brasileira S.A. - Oposição ao Urino 597.594 - Nome comercial. .
Quimbrasil Química Industrial,
Brasileira- S.A. - Oposição ao tér.
n.o 597.593 Sinal: Unibrasil classes 2 - 5 - 7 - 11 - 19 41 - 45.
Dibra S.A. Indústria e Comércio - Oposição ao termo 651.238
- Nome comercial.
Tektronix Inc. -- Oposição ad
têrmo 655.232 - marca Tekto classe 6.
Fairbanks Morse & Co. - Oposição ao têrmo 851.417 - marca
Diesel - classe 6.
Café Brasil Comércio e Indústria
Ltda. - Oposição ao t6rmo
655.642 - marca Agtal Amendoin
Brasil - classe 41.
Ascot Gas Water Heaters Limited
- Oposição ao termo 653.832 marca Ascot - classe 5.
Ames Company Inc. - Oposição
ao têrmo 653.754 - marca Combar
Test - classe 1.
Esso Brasileira de Petróleo S.A.:
- Oposição ao têrmo 657.873 marca Serve - classe 47.
Compagnie Des Montres Aureole
M. Choffat & Cie. - Oposição ao
têrmo 652.983 - Título Rádio Aurora - classes 8 e 33.
Produtos Químicos Cilia S.A. opassção ao têrmo 652. 098 - marca Onabil - classe 3.
Ceske Zavody Motocyklove Narodini - Oposição ao têrmo 651.220
- marca Velco classè 8.
P. Larillard Company - Opos1-1
c. a() ao têrmo 651.511 - marca
Xent - classe 44.
-Macife S.A. Materiais de Construção - Oposição ao termo
n 52.467 - marca Bracifa - dure 16.
Ilepaulsa Bebidas Paulista S.A.
- Oposição ao têrmo 852.481 -;
marca Cristal - classe 41.
Café Alvorada S.A. - Oposição
ao têrmo 651.216 - marca Alvorada - classe 41.
Quimbrasil Química Industrial
Brasileira S.A. - Oposição ao tkrQuimbrasil Química Industrial
- Brasileira S.A. - Oposição ao Urmo 697.593 - Sinal: Unibrasa
mo 597.594 - Nome comercial..
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geiramente inclinado, possibilitando
Finalmente, a depositante reivindi- com corante de prata, caracterizadas
uma comunicação perfeita com o tu- ca, de acOrdo com a Convsoção Iates- pelo fato de serem colorida, com uma
TÉBMO DE PATENTE 113.688 bo n.o 7, abrangendo a parte superior nacional • de conformidade com o ar- ftalocianina.
até a parte inferior da• referida gar- tigo 21 do Código da Propriedade InFinalmente, a depositante reivindica
rafa.
dustrial, a prioridade do correspona de acOrdo com a Convenção Internade 1 de Outubro de 1959,
2.° — Tudo como descrito no pie- dente pedido, depositado na Reparti- dona! • de conformidade com o artiNodosa Tool Company Limited — senta memorial e ilustrado nos dese- ção da Suíça, em 13 de fevereiro de go 21 do Código da Propriedade InInglaterra.
dustrial, a prioridade do correspon.
1960, sob o n.° 1631/60.
nhos anexos.
dente pec- depositado na RepartiUm
total
de
4
pontos,
Título: "Unidades de conto:51e poro
ção de Patentes da Sulca, em 23 de
arietes hidráulicos".
•
• TERMO DE PATENTE 120.746
março de 1960, sob o n.o 3316/60.
TERMO DE PATENTE 126.702
' Privilégio de invenção.
Um total do 9 pontoe.
• de 30 de Junho da 1960
Lo — Uma unidade de oontrede pade 10 de Fevereiro do 1961
ra aríete hidráulico, caracterizada por
Petrolit* Corporation — Estados
TERMO DE PATENTE 127.97a
Urna válvula de descarga comunicanIndiana General Corporation —
Unidos da América.
do com uma câmara de pressão do
Título: Trotador elétrico — Privi- tados Unidos da América.
de 28 de Março de 1961
*ricota e preparada para abrir • ventilégio
de invenção.
Título; "Composições de ferrita
lar a câmara de pressão quando uma
Kaisar Aluminum te Chemical Corpré-determinada alta pressão é atingiI.° — Um trotador elétrico para dis- aperfeiçoadas e processo para fazer poration — Estados Unidos ia Améas
mesmas"
—
Privilégio
do
inova
persões
tendo
um
recipiente
•
tubuda, e para ser mantida aberta, até que
rica.
seja libertada, por substancialmente lação afluente e efluente respectiva- ção.
Título: "Tratamento de metal" —
1.0 — Um processo para aumentar
baixa pressão, a uma válvula da nau- mente distribuindo a dispersão e tiPrivilegio do invenção.
rança que pode mor aberta para permi- rando os componentes da dispersão tra- O produto máximo de energia de um
1.° — Um processo Para Produzir
tir o fechamento da válvula de des- tado, do recipiente, tendo ali urna ímã permanente tipo ferrita mista, um revestimento firmemente aderente
caracterizado
por
compreender
a
inprimeira série de eletrodos da mesma
carga.
de um metal sabre alumínio, caractepolaridade no dito recipiente unindo corporação ao dito ímã, durante a sua rizado por compreender as fases de
Seguem-se os ponto' de 2 a 6.
fabricação, de uma pequeno quantios
espaços
aprumados,
e
urna
segunda
• A requerente reivindica de aceado
dade de pelo menos um óxido refra- imergir o alumínio, como anodo. ima
um eletrólito aquoso que consiste, eucom a Convenção Internacional • o série de outros eletrodos dispostos res- tário,
pectivamente centralmente aos dica essencialrnente, de ácido fosfórico •
Art. 21 do Decreto-lei 11.0 7.903, de
Segue-so
o ponto 1.
paços aprumados isolados de • de poácido sulfúrico, o balanço sendo égua;
27 de ag8sto de 1945, a prioridade .do
laridade oposta com referencia aos elepassar urna corrente elétrica através
correspondente pedido depositado na trodos da primeira série para estabeledo referido eletrólito para produzir
Repartição de Patentes da Inglaterra, cer campos elétricos de tratamento de TERMO DE PATENTE 127.500
um revestimento da óxido sabre a suem 1 de outubro de 1958. sob núme- dispersão nos ditos espaços aprumados,
perfície do alumínio; e, em seguida.
de 10 do Março do 1961
ro 31.419.
caracterizado pelo fato de compreen•etrodepositar uma camada do ref.der urna estrutura de suporte horizonEngelhard Industries, Inc, — Juta- rido metal, diretamente sobre a supertal para os eletrodos da dita segunda doe Unidos da América.
fície revestida cem o óxido.
TERMO 119.890
série, e incluindo conexões de articulaA requerente reivindica de acardo
Titulo: "Composição decorativa de com a Convenção Internacional e o
ção que se articulam livremente à dita
de 3 d• Junho do 1960
metal
precioso
termoplástico"
—
Priestrutura de suporta horizontal na exArt. 21 do Decreto-lei n.0 7.903, de
tremidade superior de cada um dos ele- vilégio de invenção.
27 de agasto de 1945, a prioridade do
• Requerentes: Lionel Norin, francês, trodos da dita segunda série pelo qual
1.° — Urna composição de metal correspondente pedido depositado na
• engenheiro • Jacquel Robln, francas, os respectivos pesos de tais eletrodos
Repartição de Patentes dos Estado.
precioso termoplástico.
médico, residentes em Ussol, Correu,
da dita segunda séria originam que tais
Unidos da América, em 28 de março
Seguem-se os pontos de 2 a 25.
França,
eletrodos ao suspendam verticalmente
A requerente reivindica do acardo de 1960, sob nao 17.754.
Pontos característicos da: "Estojo e paralelos uns aos outros.
com • Convenção Internacional • o
polivalente composto de elementos InSeguem-se os pontoe de 2 a 24.
Art. 21 do Decreto-lei n.0 7.903. de
teradaptávais e intermutáveir, destinaTERMO 128.025
27 de agasto de 1945, a prioridade do
do, em particular, para uso médico"
correspondente pedido depositado na
--- Modelo de utilidade
de 29 de Março de 1961
TERMO 126.458
•
Repartição de Patentes dos Estados
1.0 -- Estojo polivalente composto
Unidos da América, em 11 de março
Requerente: Behringwarke Aktiono
de 7 do Fevereiro de 1961
de elementos interadaptávels e interde 1960, sob n.0 14.168.
gesellschaft Marburg/Cahn, Alemanha.
permutáveis. destinado, em particular,
Requerente: Actiongesellschaft Joh,
'Pontos característicos de "Processo
para uso médico, caracterizado pelo
para a estabilização de vacinas"
fato de que os referidos elementos, Jacob Rieter Lis Cl.. — Winterthur, TtRmo DE PATENTE 127.746
Privilégio de invenção.
uns margineis e outros medianos, aio Suíça.
— Processo para a estabilização
de
17
de
Março
de
1961
susceptíveis de agrupamento em núPontos característicos: "Máquina
de vacinas de antígenos viróticos •
mero variável, de maneira a constituí- provida com dentes de serra, para abrir
John Fossey Steel — Estados Unidos bacterianos, caracterizado pelo fato de
rem u mconjunto, fãcilmente..aranspor- • limpar algodão" -- Privilégio de inse adicionarem às mesmae formadores
da América.
!doei. com a forma aproximada de venção.
Titulo: "Cortina de veneziana • pro- aohiveis do quelatos em quantidades
uma maleta • contendo todos os ob1.0 — Máquina para abrir e 'limpar cesso para fazê-la" — Privilégio de in- de 0,005 até 0,05% visando a ligação
jetos (produtos e instrumentos) necesalgodão em bruto por meio da dentes venção.
complexa dos iontes de ~tais pesasários para uma intervenção.
de serra, provida com um lugar do
dos.
1.0 — Uma cortina de venezianas, caPrioridade: Repartição de Patentes alimentação sob aperto, essencialmenFinalmente, o depositante reivindida França, em 3 do junho do 1959, te conhecido, para alimentar, com flo- racterizada por compreender: uma lâmi- ca, de Rabiais) com a Convenção Interna
de
plástico
transparente
e
uma
pluisola o n.° 796.466.
co, fibrosos, um cilindro munido com
nacional a de conformidade com o are
dentes de serra, caracterizada pelo fato ralidade de venezianas paralelas embu- tigo 21 do Código da Propriedade Issa
Um total de 8 pontos.
de que o Interveio entre o círculo das tidas na referida lâmina, sendo ceda dustrial, a prioridade do correspono
pontal doe dentes de serra do cilindro veneziana feita de fileiras paralelas de dente pedido, depositado na Reparti..
e o elemento mais praximo do lugar material opaco, suficientemente pró- ção de Patentes da Alemanha, sim
TERMO 120.263
de alimentação sob aperto, correspon- ximas para darem a impressão de uma de abril de 1960, sob o rs.° B 57.327
de 26 de Março de 1960
de à matad-e da altura livre au al- veneziana de largura ininterrupta.
VIa/3011.
Seguem-se os pontos de 2 a 14.
tura livre inteira dos dentes de serUm total d• 4 pontoe
Sobety Grassiani — São Paulo
ra, e. ainda, pelo fato de que, na diCapital.
reção da * giração para a zona de eliTERMO 127 . 861
TERMO DE PATENTE .129.790
Modelo de utilidade para: "Nóvo ti- minação segue um pasto de penteáção
que
consiste
aro
outro
cilindro
po de aparelho para fazer soda no
• Abril
de 23 de Março de 1961
de
25
de 1961
,e 1
munido comde
dentel de serra e que
domicílio".
gira algo mais lentamente e em genRequerente: Ciba Société Anonyina,
1.° — Nóvo tipo de aparelho para 'tido contrário a rotação do primeiro
Th. Hobart Manufacturing COODGas
fazer soda no domicílio, constituído cilindro com dentes de serra, e cuja firma industrial • comercial suíça, es- ny — Estados Unidos da Amieiro.
tabelecido
em
Basiléia,
Suíça.
por uai conjunto de peças, 98 quais se distribuição dos dentes no espaço corTíiulo: "Serra de carne
Privi•
Pontos característicos: "Camadas
conjugam facilmente entre si, fechan- responde essencialmente àquela do prilagio
ele
invenção.
alvafotográficas
para
o
processo
da
do hermèticamente, caracterizado po'n meiro cilindro, sendo que o intervalo
1.0 — Máquina da serrar caros tas.
fato de possuir uma válvula n.° 3 a entre os círculos das pontas dos dento, jamento com corantes de prata" —
do rodas do fita jtootament• com ,
qual entra no encaixe n.o 4. cujo en- dos dois ci`irairro importa aproxima- Privilégio de invenção.
caixe é revestido de borracha que pro- damente na m otade da altura livre dos
1.0 — Camadas fotográficas apro- lamina de fita • um 111•MIXO de "161
tege o canal vertical. 4ue se acha li- dentes.
priadas para o prooesso de ahrejarnonto porte tio estrutura para as atas rodas
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TERMO 126.728
de fita, um aparelho do guia • Um- suas trajetórias originais até toparem correspondente pedido depositado na
peta de lâmina comprendendo urna com uma antepara, caindo então por Repartição de Patentes dos Estado!
16 de Fevereiro de 1961
Unidade guia de lâmina • uni conjen- gravidade; um dispositivo peneirador Unidos da América, em 27 de março,
to de limpeza, um mancai ajustável rotativo disposto de modo e receber de 1960, sob n.° 98.346.
Requerente: Time Hoover Company
montado na dita unidade guia de lâ- as partículas caídas e a separar os pemina e em posição normalmente esta- daços grandes de haste, ou similares,
Título: Aparelho de lavagem de
cionária, meios controlando o movi- conduzindo-os a urna saída para per-- Estados Unidos da América.
TERMO 116.422
mento de ajustagem do dito mancai mitir que as partículas menores paspisos por sucção — Privilégio de inno sentido e contra o sentido da lâ- sem através do dispositivo peneirado:
venção.
de 11 de Setembro de 19õ»
mina, incluindo a dita guia de lâmina em direção a outra saída; e dispositi0 — Um aparelho para lavagem
e conjunto de limpeza da lâmina um vos para a condução das referidas parPatrício Cintas Molina — São Pau- de 1.pisos
caracterizado por compreenalojamento montando um membro de tículas menores até è primeira corrente lo — Capital.
mancai ainda ajustável e normalmente de ar a qual carrega as já mencionadas
Modelo de utilidade para; "Nove ti- der uma tubeira de sucção, dispositiestacionário, meios para avançarem e partículas leves.
po de berço balança com funciona- vos criadores de sucção, uma combinação de circulação de fluido ligando o
recuarem o dito membro de apois adimento
elétrico",
2.0 — Aperfeiçoamentos em apare0 — Nevo tipo de berço balanço lado de sucção dos ditos dispositivos
cional dentro e fora do dito aloja1.
de acOrdo com o ponto 1, carac- com funcionamento elétrico, constituí- criadores de sucção com a dita tubeira,
mento para ajustagem com referencia lhos
terizado
pelo fato de que os disposidita lâmina, e um dispositivo 'de
por uma armação onde acha-se jus- uni tanque distribuidor de detergente
tivos por meio ds quais as referidas do
conduzido pelo dito aparelho
limpeza de roda da lamina de fita partículas
taposto
retângulo recoberto com líquido
menores são levadas para a tecido ouum
acima da dita tubeira, uma linha de
tendo um membro inclinado rotativaqualquer
outro
material
apromonte fixado em relação vedadn no referida
priado, caracterizado pelo fato de pos- vazão líquida se dirigindo do dito tanSeguem-se os pontos de 2 a 14.
dito alojamento, com uma parte sua
suir um disco provido de um girabre- que para uma posição de descarga do
estendida para fora do dito alojamenquine
que aciona o berço no sistema detergente líquido 'Obre o piso, e
A requerente reivindica de actirdo
dispositivos na dita linha de va gão líto, tendo a dita parte estendida um coa. a Convenção Internacional e o de balanço.
quida para liberarem um anti-espumeio de limpeza de roda amarrado a Art. 21 do Decreto-lei n.0 7.903, de
Total de 2 pontoe.
mente colocando-o em contacto com o
ela removivelmente e inclinada assim 27 de agOsto de 1945, a prioridade do
detergente quando este é distribuído
no sentido de engatamento com uma correspondente pedido depositado na
para previnir -a formação de flocos e
TERMO
125.163
ies ditas rodas de fita.
Repartição de Patentes da Inglaterra,
de espuma e sua admissão na rede de
.Seguem-se os pontos de 2 a 10.
21 de Dezembro de 1960
em 16 de maio da 1960, sob número
vazão ou circulação do fluido.
Requerente: General Electric S. A.
A requerente reivindica de acerdo 17.182.
Total de 5 pontos. •
— Estado da Guanabara.
com a Convenção Internacional e o arA requerente reivindica de ecOrdo
tigo 21 do Decreto-lei n.° 7.903, de TERMO DE PATENTE 129.998
Título: Aperfeiçoamento em nevo com a Convenção Internacional e o
27 de agesto de 1945, a priorid gele do
tipo de isolador sem flange — Privilé- Art. 21 do Decreto-lei n.° 7.903 de
correspondente pedido depositado UlEt
de 13 de Junho de 1961
gio de invenção.
27 de egesto de 1945, e prioridade
Repartição de Patentes dos Estados
1.0
—
Aperfeiçoamento
em
nOvo
a. do correspondente pedido depositado
Unidos da América, em 26 de abril
Shell Internationale Research Marthe po de isolador sem ¡lenge, conforme na Repartição de Patentes nos EE.
de 1960, sob n.0 24.590.
chappij N.V. —c Holanda.
descrito e ilustrado acima, compreen- 1/1.1. da América, em 11 de julho de
Titulo: "Compesições lubrificantes dendo um nevo tipo de "isolador sem 1960, sob ne) 41.890.
contendo novos fosfonatos, e processo flane" conforme acima descrito, caTERMO 128.909
de preparação destes fosfonatos" — racterizado por possibilitar por meio
TERMO 126.760
de 3 de Maio de 1961
Privilégio de invenção.
de peças adequadas, fixar qualquer isolador
de
pino
possante
e
em
qualquer
1.0 — Uma composição de óleo lude 16 de Fevereiro de 1961
Requerente: Companhia Siderúrgica
direção. Não se referindo à forma das
Belgo-Mineira, com sede em Saberá, brificante, caracterizada pelo fato de peças em si. A fig. 1 apeesentada serve
compreender uma proporção maior de
Requerente: Giovannino Detotto —
•
ao Estado de Minas Gerais.
um
óleo lubrificante e uma proporção apenas para ilustração de um tipo de Estado de São Paulo.
Pontos característicos: Aperfeiçoaisolador
sem
flange.
mento, em dispositivos para distribui- menor de um sal de _metal alcalinoPatente de modelo de utilidade paTotal de 2 pontos.
ção de carga nos fornos de cuba em emitia de um ácido halogenohidrocarbil
ra:
"Bancada para encanadores".
fosfonico.
altos fornos.
1.0 --- Bancada para encanadores
1.0 — Aperfeiçoamentos em dispoSeguem-se oz pontos de 2 a 46.
TERMO 126.594
e artífices correlatos, constituída por
sitivo para distribuição de carga nos
A requerente reivindica de acordo
9 de Dezembro de 1960
um quadro ou montante — 1 — metáfornos de cuba ou em altos fornos,
a Convenção Internacional e o
lico ou não que se caracteriza por ser
caracterizados por um dispositivo para com
Art. 21 do Decreto-lei n.0 7.903, de Requerente: Georgee Perrier — São em forma de um "V" invertido, e por
e correta repartição e distribuição das
de agasto de 194'5, st's prioridades Paulo.
ser provido em seu ângulo seccionado,
cargas; dito dispositivo, de forma anu- 27
doe correspondentes pedidos depositaTítulo: Nevo tipo de roda propul- de uma cantoneira — 4 —, afixa, e
lar cuja altura dentro do forno é ajus- dos
na Repartição de Patentes dos Es- sora para barco — Privilégio de in- nos extremos de suas hastes, de uma
tável, á provido de séries de pás ou tados
Urgidos da América, em 15 de venção.
plataforma — 14 — trapezoidai ali •
ceptos, que recebem a carga e a diz- junho de
1.0 — Nevo tipo de roda propulso- articulável em eixo-pino — 13 — e
1960, sob na. 36.113 e 36.134.
tribuem em áreas preestabelecidas.
ra para barco, caracterizado por ter escamoteável entre os laterais do monSeguem-se inale 4 pontos.
uma junta dinâmica e estangue, for- tante — 1 --.
• TERMO DE PATENTE 137.909 mada de duas coroas de borracha, uma
Total de 5 pontoe.
fixada no corpo do propulsor e a ouTERMO DE PATENTE 129.191
de 17 de Março de 1962
tra na parte gigatória daquele, as quais
'TERMO 126.79 1
tina engastados na sua periferia pede 15 de Maio de 1961
Faio Research And Enginearing quenos blocos de chumbo, que •xerComPany — Estados Unidos da Amé- cem pressão suficiente para garantir o
17 de Fevereiro de 1961
Melina Machine Company Limited rica.
eztangueamento quando o aparelho *...- Inglaterra.
Requerente: fiverre Munck —
Título: "Aperfeiçoamentos mn ou te em repouso permitindo, entretanto, França.
Título: "Aperfeiçoamentos Gni apa- relativos
a separação das duas coroas pela força
.7
e
produção
de
gás
redutor,
•
relhos joeiradores para máquinas de
de combustíveis contando hidro- centrífuga, quando o aparelho está Titulo: Unidades de cobertura de
fazer cigarros" — Privilegio de inven- Partir
em funcionamento.
escotilha para usar em embarcações.
génio" — Privilégio de invenção.
çãoTotal de 3 pontoe.
1.0 — Um procaseo para aperfeiçoar
Privilegio de invenção.
1.0 Aperfeiçoamentos em. apara- a produção • utilização de gases re1.0 — Urna unidade de cobertura
lhos ~dores para máquinas de U- dutores produzidos reação entre um
AVLSO AS REPARTIÇÕES
cie, escotilha para um porão de navio,
ser cigarros do tipo em que o tabaco material carbonaceo sólido, um maPOEMAS
compreendendo a unidade uma cobercarregado por uma corrente de ar terial comoustivel contendo hidrogénio
tura de escotilha adaptada para ser
O Departamento de Imcomo um dos passos para a formação e une gás contendo oxigánio, caracterimovida em conjunto ascendentemente
prensa Nacional avisa as
de mecha de fumo, caracterizados pelo zado por compreender o contrele da
para formar acima de uma abertura de
Repartições Públicas em gefato de compreender o referido apare- relação molar de hidrogénio e oxigénio
escotilha uma cobertura protetora ou
ral clee deverão providenlho um ralo coletor disposto de modo nos materiais de reação, dentro de certeto e em que são formadas aberturas
ciar a reforma das assina• remover o tabaco de um reto car- tos limites predeterminados.
para a introdução ou remoção de mertura*
dos
órgãos
oficiais
dador • atirá-lo ern urna corrente de
cadorias entre a tampa da orcotilhe
Seguem-se os pontos de 2 a 14.
até o dia 26 de fevereiro
(a primeira corrente de ar), sendo
levantada ao cais.
corrente, a fim de evitar o
A requerente reivindica do acordo
se partículas leves levedes pela dita
cancelamento da remessa a
A requerente reivindica de *cerdo
primeira corrente de ar, enquanto que com a Convenção Internacional e o
partir daquela data.
com a Convenção Internacional, e o
Art.
21
do
Decreto-lei
n.°
7.903,
de
eis partículas suais pesadas continuam
!,.n••••n•~1n11
Art. 21 do Decreto-lei n.6 7.003, de
a se mover substancialmente segundo 27 de agOsto de 1945, a prioridade do
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TERMO N9 128.837
poeto ao dito espaço de ar uni recicompartimento (6), eomunicam-se co*'
piente .ileilar formado ae um plástiduas caixa* ir 3), por meio de "santo.
co perieee ti e unidade, e por sede 28 de abril de 1961
nas (14), que são juntas flexíveis de
dispeeui no intea.e... anu to:e eecouro, borracha. plástico ou similar',.,
ente uni material deeikatan;e.
Requerente: Compagnie de Saint- sendo que as caixas (13), são estreiTotal le 8 pontos.
Gobain — França.
min m m moforn folin fom forno!~
Título: Dispositivo para o despoli- tas, e possuem, cada unia, uma parede
mento de vidros impressos — Privi- próxima à respectiva parede da outra,
légio de invençãa.
paralelamente, possuindo cern paredes.
TERMO No 128.524
TERMO 128.303
1 9) Um dispositivo para o despoli. uma série de pequenos tubos (27).
de 19 de abril de 1951
mento, por lato de areia, de fitas rasgos ou aberturas adequadas. igual13 de Abril de 1961
- paralelas, em baixo ou alto relevo(, mente espaçados, perpenclicula'rtnente
e
Requerente; Compagnie de Saint. de vidro impresso, dito dispositivo às referidas paredes. e em cointinkacaracterizando-se pelo fato de ser çâo com o interior, das caixas (13);
Requerente: Safety Glass endeistria Gobain — França.
Título: Aperfeiçoamentos • relativos constituldo por redes formadas por as caixas (13) estão montadas sôbre
e Comércio de Vidros Ltda. — São
ao polimento de vidro: — Privilégio barcas de material mketnético que
Paulo,
são coloca-das -sob os órgáos de tra- uma base (15), fixa ao solo ou osciTitulo; Processo e instalação para de , invenção.-tamento com jato de areia e que lante. (Total de 2 pontos):
temperar vidro plano — Privilégio de
1) Um aperfeiçoamento do poli- não
submetrias à ação de um campo
mento de superficies de vidro por magnético que as aplica seibre as
invenção.
1.0 — Processo t4 instalação para meio de atritadores e de uma sus- canaluras do vidro a serem protegi•TERMO N a 128.916'
temperar vidro plano, caracterizados pensão liquida de esmeril dito aper- das e as mantem imobilizadas no
feiçoamento sendo caracterizado por
por compreenderem. numa primeira consistir em utilizar esti-leria dos curso do deslocamento da feeha -de
De 4 de in saio de 1961
fase ou de aquecimento do vidro, a uti- qua,s foram eliminados em grãos vidro. — Total de 2 pontos.
Prioridade: França, em 29 de abril
lização de um fere° elétrico, provido grossos e comportando, em sua proRequerente
— Libbey.Osvens-Ford
e
intern,amente de duas paredes verticais. porção da ordem de 95%, grãos de
Class Company — Estados Un:dos da
paralelas e pouco distanciadas entre si. dienetro Inferior a 4m e geralmente
América.
TERMO Ne 123.39t)
ambas formadas por empilhamento de compreendeidos entre 0,1 a 4zn. —
Titulo -- Processo e .aparelho para
Total
de
3
pontos.
elementos longitudinais, dotados estes.
produzir chapas de vidro revestidas de
De 3 de maio cle 1961
A requerente reivindida de acôrdo
em sua face interna, de canaletes lon- com a Convenção Internacional e o
uma película superficial. — Privilegna
gitudinais localizadoras das resisten. Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de 27
pequerente — Construções Tecno- de invenção.
das elétricas de aquecimento; • nes- de agesto de 1945, a prioridade do mecânica Júpiter Ltda.
'1! — "Proeeeo e aparelho para par
ta primeira fase, urna placa plana de correspondente pedido depositado na
duzir chapas de vidro reveseda
São
Paulo.
vidro comum. suspensa superiormente Repartição de Patentes na França,
Titulo —. Transportador de líquidos uma película superficial"; objetivando
de uma longa haste horizontal, por in- em 21 de abril de 19e0, sob o nú- e pastas. — Privilégio de invenção.
um -processo' de produzir chapas de vimero
824.893.
termédio de pequenas alças a interva1° --- "Transportador de líquidos e dro encurvado, temperadas e revestidas
los regulares, sendo mentida pendente
pastas". caracterizado pelo fatc de ser de uma película, incluindo o suporte
verticalmente no interior do íamo. no
TER510 N9 128.656
constituído de rotor rígido- dotado na de uma chapa de vidro para ser moespaçamento entre as citadas paredes
superficie de' ondulações suaves, con- vida através de um trajeto horizontal,
verticala, ai permanecendo por tem-.
de 24 de abril de 1961
formaficlo saijé/leias e reentrãncias con- normal 'ao eixo longitudinal da chape.
leo rigorosamente determinado em amtinuas
em forma de ' ,:spiral. 'girando a passagem "da chapa ,atraves de urna
Requerente: Paulo de Breyne Silbiente de elevada temperatura.
tal
peça
contia. as paredee'Cle ' enna ca- zona de aquecimento controlado, para
veira
—
Seo
Paulo.
Total de 3 pontri.
.
Titulo: -Bomba para lavralor de misa fixa, de paredes flextee ge preferi- ser encurvada num ,conteeno desejado,
parabrisas de veículos —Privilégio velmente confeccionada em barracha, e a passagem da chapa através de
de invenção.
paredes essas que internamente se uma zona de resfriamento controlado
TERMO 128.30e
le ) Bomba para lavador de para- apresentam também. com ondulações para sua tempera, caracterizado Tal
brisas de veiculose caracterizada por
processo pelo fato da dita chapa ser
13 de Abril de 1961
compreender inicialmente um corpo continuas, formadas por saTienclas e re- borrifada por uma ponte r i fa a,
ou capa externa, preferentemente entrenclas em esp : ral. kTctal de 2 cum uma solução líquida de revestiRequerente; Safety Glass Indústria metálico e de configuração cilíndrica,
mento, imediatamente após sair da dita
e Comércio de Vidros Ltda. — SãO aberto inferiormente e proeido ao
zona de resfriamento contraindo, de
alto de um curto pescoço central
Paulo.
saliente rresqueado externamente,
modo que o calor residual remanesTERMO Ne 128.850
Proceso e instalação para para aplicação ao painel do veiculo.
cente no vidro depois do dito retira•
curvar e temperar vidro — Privilégio com fixação por . Porca rosqueada,
Depositada em: 2 de inalo de 1.961. monto faça com que dita .o!ução
e a borda aberta inferior do dito cmde invenção.
ja e forme uma película de alta repo sendo obliterada por uma tampa
Requerente — Vitroplex Sociedade flexão de radiação solar e neixa trans1.° — Processo e instalaçio pare ou disco de vedação, de Cuja' face incurvar e temperar vidro. caracterizados ferior salientam-se dois tubos um de Anônima, Indústria e Comércio (São missão de luz na chaoa de eedro. e'
durante . tal borrifinnento a Lm C de
inicialmente pelei fato de a placa pla- entrada e o outro de salda de liquido. Paulo) .
na cie vidro polido ser diepostas hori- eouipadon com valvulas de passagem
Pontos caracteristicos de: "Aperfei- borrifo ser movida transversalmen:c ao
adermedamente
direcionadas.
—
Tozontalmente. e apoiada sabre estreitos
çoamentos introduzidos em máquinas trajeto da chapa -de vidro, ,endo a fontal de 3 pontos,
suportes laterais longitudinais,, no ine
para temperar vidros pianos ou ctir- te de borrifo ,e •ee'da a uma distancia
predeterminada da superficie da chatenor de um ferno elétrico, cujaa pavOs". — Privilégio de invenção.
pa encurvada que recebe o revestiredes são formadas por empilhamento
TERMO Ne' 128.783
1° — "Aperfeiçoamentos introduzi- mento. (rota! de 14 poitos).'
de elementos longitudinais. Providos,
dos em máquinas para temperar vidros
de 27 de abril de 1961 -`
em sua face interna, de canaletes tamplanos ou curvos", caracterizados por
bém longitudinais, localizadoras de
Requerente: Dunlop Bubber Com- ser o conjunto insuflador de ar consTERMO Na 128.971
fios de reeistencia elétrica; e a dita
pany
Limited
—
Inglaterra.
•
tímido-por um ventilador (I) de granplaca permanecento no interior do CirDe 4 de maio de 1961
no até que, pela perda de rigidez com • Titulo: Aperfeleuea,mentow , em ou de capacidade, cuja abertura de aspi-consequente amolecimento e nção de relativos a pneumáticos — Privile- ração pode ou não comunicar-se com
Anders Rube'n Rausing — Suécia.
unia chaminé (3) aspiradora de ar
gravidade. adquira a configurada re- gie de invenção.
Titulo — 'Urna embalagem- e pro1 9)- Um pneumático, caracterizado atmosférico e cuja abertura de descercurvada.
Por ter um referço da banda de ro- ga -é Vertical, em comunicação COM um cesso de sua producão. Privileg o
trotei de 3 pontos.
dagem que compreende. uma tira de funil (4) também vertical, o qual co- de invenção.
tecido 'd ecordonéis paralelos, trata' 1° —• Uma embalagem vedada cu
do com borracha, essa, tira sendo munica-se com uma grande tubulação selada, de preferência che l a de boiaiTERMO N 9 128.364
(5),
com
dois
"cotovelos"
em
ângulo
dobrada em volta de uma linha ou
linhas circunferencials, para propor- reto, formando um "C" deitado; a ou- do, da espécie produzida pela prensa,e abril de 1961
cionar mais do que uma camada de tra. extremidade desta nibula'eau (5) gem plana e vedação ou selagem poe
Requerente: Libey-Orens - Fced dito tecido na região central de re- comunica-se com um compartimento calor de uru elemento' tubular ao lonOlites Company -- Estados reelros fórço, e pelo menos uma camada (6) distribuiçlor, que é lotado infe- go de duas zoe aa relativamente estreie
em cada região de borda lateral do riormente de duas saldas paralelas, e tas, uma em cada extremidade do eleda América •
Tudo: D'aelade de envidraçainen- refõrça. as regiões da borda lateral possui, 'no centro, Próximo à inter- mento tubular, para. acondicionar tma
do
refOrço tendo algumas camadas
to de caeree 'ri 'aveia de vicio —
menos de tecido do que a sua região cessão das duas saídas, paralelamente quantidade de material ai introduzida,
Privilezeo de intenção.
central. — Total de 6 pontos.
às mesmas. em eixo (7), no qual está compreendendo dito elemento tubular
-1 -zoila le de ene:date-eremita de
A reouerente reivindica de aardo fixa unia. chapa (8) .defletnra. estan- uma certa extensão de um tubo terchapas múltiplas de vie'ei, compreen com a Convenção Internacional e o do o eixo (7). externamente ao com- moplástico interno, sem bainha, de esdera.".0 dile- cite a s riz se e-0 inerte- artleo 21 do Decreto-lei ne 7.903 de
peseura de parede substancialmente %mie
das eu . relacei`dr espeearnen to face 27 de aetato de 1943. a oriorleacle pareinento (6). fixo a urna alavanca
(9). a qual trava-se por meio de uma forme, e uma manga ou luva cirnaa face. po Niarared3r, tispo e do oreaeeremeenee
aO loae e de seus bordes, faonaado na Reporte e- o de Petentee Me- '-orholeta (12). toeira um rasgo (11) dente. com bainha longitudinal, de preentre o.. mesmos um c . pa re. de ar me e h n . een "e "4 ^ •"--11 de 1 9flO eob --nryo dr uma r-bapa (10). fixa ao ferência servindo de cárpo, de igual
ezrea zo, -aeat r eiceria n(r 5
compart'rnento (6); as duas soldas do comprimento e, similarmente, de espese
o n1 D 33.211 1/3 tf O
27 de agasto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido ,depositado na
Repartição de Patentes da Noruega,
em 19 de outubro de 1960, sob número 137.679.
Total de 8 pontos.
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aura de parede substanciabnente v.
forme caracterizada pelo fato de catar o forro, formado pela externai° de
tubo plástico, preso à superfier
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n °poetas do dito elemento de iutertra- bricação até o local
de sua instalação,
ausento Imediatamente antes ou de- e dispositivos para fechamento subsepois do ponto de formação dá pontea- qüente de dito membro tubular para
alento Ia máquina de costura; e for- • vedação hermética da unidade de en-

terna do dito corpo substancialin -nte mando unia trança de cobertura levanvidraçamento- quando esta atinge seu
apenas nas ditas duas zonas de pren- tada estendendo-se ao longo GO lado local de instalação. (Total de 11 ponsagem plana. ( Total de 6 pontos )
exposto do elemento de int-rtravanien- to-) .
to.
Rio. 7 de agdsto de 1964. — Assinei e encerrei 145 laudas do expediente
19
128.8
TERMO 1n
deste Departamento. — IsPiton Alvint
Xavier. Diretor do S. Documentação,
De 5 de maio de 1961
TERMO I•1 9 129.116
Reqw-rente — Nitroglyc.erin Aktieho
De 12 de maio de 1961
laget -- Suécia.
Requerente — Beckinan Inst uments.
Titulo — Processo para refor.
vedar rochas pela chamada injeção ' n — Estados Unidos da América.
ou espalhamento de um meio de fixa- 1 Titulo — Processo e aparam para
ção ou vedação, e uma carga desti- a determinação de iôdo unido • a pronada a efetuar dito processo. — Pri- teína. — Privilégio de invenção.
vilégio de invenção.
.19 Um processo para a separação
1° — Um processo de distribtor, a de pOrçi5es-i6n!cas e unidas a proteína,
partir de um furo praticada em uma de uma substância que .está. contida
rocha, um meio de vedação destinado em uma amostra, e a Subseqüente desa reforçar e ligar dita rocha, caracte- 1 tribuição da proteína na amostra, para
rizado pleo fato do meio ser distribui- I liberação da Substância. caracterizada
do com o auxilio de uma carga ex- Ipelas seguintes fases: deposição da
plosiva detonante . (Total de 17 Icon- amostra. em um suporte. secagem da
tos) .
amostra e coagulação da proteína da
Prioridade: Suécia. em 5 de maio de amostra enquanto ela está no suporta
1960, sob o ne 4.474.
sujeição da amostra ainda no suporte,
a eletroforese. para remoção da porção -i6nica dela, exposição do restante da amostra, ainda no suporte.
TERMO al° 12°.012
a urna atmosfera oxidante. em um vaso
que também contém uma massa de liDe 8 de maio de 1961
quido aquecimento do sunorte com o
restante da amostra nèle, para destriPatente de invenção para: "Aper- ão do dito restante e liberação da difeiçoamentos introduzidos eia diferen- ta substância, com o que a tanc:a
dais de veículos automóveis".
liberada é absorvida no dito liquido e
Requerente — Ricardo 8 Compa- se torna accessivel para subseqüente
nhia. — Estado de São Paulo.
análise da porção da substância da di,Ix — "Aperfeiçoamentos introduzidos ta amostra que estava orioinalmente
em diferenciais de veículos automóveià, I unida à, proteína. (Total de 11 poncaracterizado pelo fato da coroa (4) tos) .
e pinhão (2) crónicos do diferencial
A 'requerente reivindica de aceirdo
terem dentes alongados COM a ma:or
altura relativa dada as duas peças. com a Convenção Interna:ioa )1 e o
Artigo 21 do Decreto-Lei n° 7903. de
(Total de 5 pontos).
27 de ageísto de 1945, a prioridade do
••nn•n•.•
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
TERMO Na 129.081
Unidos da- América em 12 de maio de
1960. sob o n" 28.710.
De 10 de maio de 1961
Requerente — Tadac Yoshida —
Japão.
Titulo — Processo de iabricação de
fechos-eclair ponteados de alça sitipla.
Privilégio de invenção.
Um processo para a fabricação de
féchos eclair ponteados de alça dupla.
incluindo um passo de dirigir um elemento de intertravamento coniuntamen
te com urna fita de fecho na q.. ai dito elemento tem que ser ponteado eam
do ponto da formação do ponteamento numa máquina de coser de pontear
caracterizado pelo fato que èle compreende: avançar intermitentemente o
de alça dupla, dito prou:sso sendo
elemento de intertravamento para dito ponto da formação do pontear com
distâncias correspondendo cada uma
ao ângulo do elemento de intertravamento enquanto se sobrenõe progre , si •
vamente a fita do fecho do mesmo, pelo uso, em comginação, de uma :tapa
de guia e de um reoloN de gira. ambos
conformando-se com a configuração do
elemento de intertravamento que está
sendo ponteado, e um reilo alimentador
adaptado para girar intermitentemente
enquanto engata partes de cala.,aa
intertravainento; destinado o eleninto
de intertravamento em relação ao engulo e configuração de partos de perna

TERMO N9 12. 118
De 12 de maio de 1961
Requerente — Libbey-Ford Olaiss
Company — Estados Unidos da América.
Titulo — Dispositivo e processo para botar unidades múltiplas de envidraçamento. — Privilégio de invenção.
19 — "Dispositivo e processo para
obter unidades múltiplas de envidraçamento", sendo as mesmas desidratadas
e hermèticamente vedadas, compreendendo chapas de vidro mantidas em
relação espaçada paralela por dispositivos separadores dispostos em tórno
de seus .bo,rdos para formar entre ditas

chapas câmara ou câmaras de ar, sendo o dispositivo caraterizado por compreender um membro tubular que passa
através dos dispositivos seperadores. e
comunicante num extremo com dito esnaço de ar, um recipiente de dissecante comunicante com o extrema oposto
do dito membro tubular e abrindo-se
para a atmosfera ambiente de modo a
eixar aassar livremente o ar para centro ou para fora da dita camara de
ar durante o transporte da unidade de
`envidraçamento. do ponto de sua fa.

TERMO 14. 0 128.258

6
De 11 de abril de 1961
&gut rente: Charles Van de
Pu tte
Local: -Estados Unidos da Amér
10 . Ern uni tear tendo meios,, de
fu rmaçao de cala; um mecanismo
para tecer as ourelas longe e próxima. referido mecanismo compreendendo meios para carregar . um
laço de fio de trama da lado próximo da referida cala através da
referida cala e depositando-o ali
dentro, meios para formar um
laço de fio de cruzamento adjacente ao próximo lado da referida
cala através da qual referido laço
de fio de trrma é passado à medida que é depositado na referida
cala. meios para depositar um laço
de fio de segurança no referido
fio de trama carregando meios
!adjacentes ao lado afastado da referida cala, à medida que o laço
.do fio de trama é depositado ali
dentro, meios adjacentes ao lado
' afastado da referida cala para
apanhar o laço de fio de trama,
antes que os meios de transporte
do fia de trama sejam retiradas
'I a referida cala e depositando referido laço do fio de trama nos
referidos meios para depositar
[referido fio de segurança de modo
que um laço de fio de segurança
é passado ali através, meios para
'retirar fio de trama transportando meios da referida cala, meios
para enrolar referido laço de fio
de cruzamento em volta do referido laço do fio de trama depois
ne referido último laço fôr depositado completamente na referida
cala e referidos meios para transportar referido fio de trama foram retirados dali, meios para formação de um segundo laço do referido fio de cruzamento em um
nlano eme nado de e ao lado do
referido primeiro laço disto para
receber o próximo laço de fio de
trama, e meios para projetar o
primeiro lago do rio de trama tora
dos meios para depositar referido
fio de segurança; quando os meios
para apanhar, o laço do fio de
trama, apanha o referido seaunao
laço de fio do trama depositado
na aeferida cala.
afamem-Re os pontos (te 2 a 143.

TERMO NP 198.186
Depositado em: /I de abril de
19Ó1.
Requerente: Irmãos Dal oonet-

to Ltda.
Titulo: Aperfeiçoamentas em ou
' relativos a mecanismo destinado a
t promoção de deslocamento automático vertical do dispositivo nunorte do broca de furadeiras, em
ae rel Privilégio de Invenção.
, 0 anreeicoamentos em ou reta atvoe a mecanismo destinado à
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promoção de deslocamento automático vertical do dispositivo suporte de broca de furadeiras em
geral, estasdotadas preferivel.
mente de caixa de câmbio acto.
nada por motor acoplado direta.
mente, caracterizados-pelo fato de
que paralelamente ao eixo do
mandril ser disposto um outro, dotado inferiormente de rosca sem
fim e superiormente de conjunto
de engrenagens de diferentes diametro, iaz quais corresponde jogo
de engrenagens dispostas no primeiro eixo, sendo que por botão ou
alavanca externa possível se torna a combinação de gigo de engrenagens convenientes, estando a
rosca-sem-fim acoplada à engrenagem que determina a elevação
ou descida do suporte do mandril,
estanddo previsto dispositivo de
fricção, acionado por outro botlé
externo é ligada a referida fricção, que determina a transmitasão
do movimento da roda dentada ao
suporte do mandril. Total de .3
pontos.
11~D br. 0 128.310

Depositada em: 17 de abril de
1981.
Requerente: José Salvador Ga,.
cez — S. Paulo.
Pontos earacteriaticos de: Original disposição em máquina lavadora de roupas e outros, portátil,
adaptável em tanques, caixas, Unas ou em outros recipiena s, Privilégio de Invenção. •
10. Original disposição em máquina lavadora de roupas e outros, portátil, adaptável em tanques, caixas, tinas ou em outros
recipientes, caracteriza-se p o r
canstituitie de plataforma horlzontal, formada de chapa (1), na
qual se te dispõõe motor elétrico
(2), que através de eixo (3) actona uni redutor de velocidade. (4),
que por sua vez, e por intermadio de pequeno tirante (5), ani
-ma,e ovimntsalerivo,
um eixo sextava,do (8), por meio
de alavancas intermediárias (7);
a extremidade sextavada de dita
eixo sextavado (6) projeta-se da
superfície inferior da plataforma
(1.). — Total de 8 pontos.
•
TERMO NP 128.341
De 12 de abril de 1961
Requerente: Slemens & nalgo
Aatiengeselischaft, firma .
— Alemanha.
Pontos característicos de: Sistema de comunicações Telefônicas
cromo-raultiplex. — Privilégio de
Invenção.
10 . Sistema de comunicações,
especialmente para fins telefônicos, que forma as ligações bifar.
mente em tôda a sua extensão aogundo o principio multiplex
divido de tempo e Onde os aut. .
nantes individuais podem sei. ligados a um ponto multiplex de
conversação através de chaves
eletrônicas de conversação, ato
quais são comandadas por pulsações de comando desfeiteadas entre si e produzidas DO/ meio dos
endereços dos assinantes parti&
pentes das ligações e coordenada*,
em dado caso, a uma ligasão
sim eatabelecida,
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Finalmente, a depositante reivindica, de adôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o art. 21 do código da
Propriedade Indusbrial, a prioridade do correspondente pedido,
depositado na Repartição de Patentes da Alemanha. em 10 de junho de 1980, sob o número
R 88.878 VIIIo121a3.
TERMO N.d 128.512
De 19 de abril de 1961
Requerente: Antonio Roberto Mendes dos Santos — Paraná.
Titulo: Nova máquina manual para
fazer olhaes em fOlhas de mola". —
Privilégio de Invenção
I." — Nova máquina manual para
fazer olhaes em fõllia de molas, caracterizado por se constituir por unia
base metálica — 1 — dotada de pés
— 2 — divergentes, tendo um suporte
em "U" deitado, com um dos braços
soldado inferiormente na base, com a
parte central vertical e outro braço
paralelo à base — 1 — tendo sabre
a base, abaixo do braço superior do
"U", fixado um mancai inferior — 4
— e pouco mais próximo à parte central do • "U" superior, inferior e nos
laterais tem guias obliquai; — 4 e 5'
— que configuram dois "VV" com os
vértices abertos e situados tangencialmente ao mancai — 4 —; pelo fato
de ter outro mancai — 6 superior
e, entre os dois mancais, um pino
guia — 7 — de diâmetro variável;
pelo fato de ter na parte central vertical do "U" uni eixo rosqueadei — 8
— comendado por volante . — 9 — e
que movimenta chapa — 10 -- aparafusada a encosto móvel — 11 — que
firma a falha de mola no ato de confecção do o!hal. mediante ponta —
12 — em bisel; pelo fato de ter, diametralmente oposta à guia li —
conjunto- móvel constituído por outra
peça semelhante à referida guia, porém de paredes duplas — 13, — 'solidária com o mancai inferior — 4 —
e dentro das quais corre uma castanha
retentora — 14 — destinada a prender a Milha da mola na confecção do
olhai, castanha essa que se apoia superiormente numa pequena guia dupla
- 15 — solidária ao mancai superior
6 —; pelo fato da castanha — 14
-- se r mov.mentada mediante excento — 16 — que se apoia em reen— 17 — existente na face
'
•, 'seriar da castanha e que é solidao com o braço de alavanca — 18
sendo que a volto da castanha se
f az por meio de mola — l — heti.o.dal usual, e situada num dos seus
laterais. — .Total de 2 pontos.
TERMO N° 128.546
De 7 de março de 1961
Requerente: Getulio Lao da Silva
— São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamento em ventiladores para teto. — Privilégio de
Invenção.
1. 0 — Aperfeiçoamento em ventila
dores para teto, constituído de venti•
lador metálico, dotado de motor multi
polar adequado, convenientemente pro
tegildo por revestinfento metálico ex-
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terno — 1 — caracterizado por ter
a partida ou "starter" conformado por
disco metálico — 2 — bem conduta-.
tendo inferiormente outro disco Isola
do — 3 — ao qual se conjugam 'a
teralraente, opostos pr .° diáme o .1.
- 4 — suportado por corrente — 5
— que se prendem lideram:leni. a
co — 6 — solidário à eixo -- 7 --onde o conjunto de discos — 2 — e
3 — furados axialmente, podem correr livremente, mas mantidos em posição de tensão pela mola helicoidal
8 — que envolve o eixo — 7 de
modo a se manterem quando o motor
',parado, ou no inicio de seu movimento, colados aos dois contatos —
9 — convenientemente dispostos no alto do motor; pelo fato de, inferiormente, o motor do ventilador possuir
eixo de transmissi'aa central — 10 —
usual ao qual se conjugam dois algemai de polias — 11 e 12 — com
identica redução, conveniente, ligadas
por meio de correias "V" mentidas em
tensão por meio de esticador — 14 -e mola helicoidal — 15.

TRRMO 'N.° 128.68r7
De 24 de abril de 1961
Requerente: ilson Neves Ouitnarães
— Rstado da Guanabara.
Titulo: Aperfeiçoamentos em aparelho de pesca. — Privilégio de Invenção,
1.0 — Aperfeiçoamentos em aparelhos para pesca, caracterizado pelo
fato de apresentar um dispositivo de
simples manejo, sem quaisquer mecanismo, engrenagens, composto de um
carretel, um cabo com um eixo sem
varas de qualquer natureza ou mainetos de funcionamento prático e de
grande portabilidade, substituindo com
vantagem quaisquer outro petrecho de
pesca de superficie. — Total de 5
pontos. .

de 27 de agasto de 1945. a prioridade
do correspondente pedido depositado
na Rcpa , tiçáo de Pacotes da Holanda,
em 2 de maio de 1960. sob calmero 251.140.
TERMO N.° 128.794*
De 28 de abril de 1961
Privilégio de Invenção para: "Ravestimento protetor utilizável no envernizamento de superfícies metálicas."
Pirelli Societá Per Azioni. sociedade industrial • comercial, italiana, estabeleci& em Milão, Itália.
I.° — Revestimento protetor,
qualquer forma ou configuração, utie
zável no envernizamento ou em qualquer tratamento de superfície metálicas,
caracterizado pelo fato de que apresenta meios magnéticos permanentes,
aptos para mantê-lo no lugar sabre
a superfície metálica por atração magnética.
Seguem mais 3 pontos caracterlsticos.
A requerente reivindica ap rioridade
de igual pedido, depositado na Repartição de Patentes da Itália, sois número 296 (verbale), em 7 de maio
de 1960.
TERMO N.° 128.938
De 4 de maio de 1961
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tada para admitir ar no tabaco da cor..
rente de enchimento ou no próximo ao
nivel onde o tabaco refugado será removido, dessa forma menos ar flui através
o tabaco refugado do que flui através a
parte de enchimento da corrente do
enchimento e o efeito das variações na
quantidalie de tabaco refugado sôbre a
característica do fluxo do ar é reduzido.
Total de 6 pontos.
A requerente reivindica de acerdci •
com a Convenção Internacional e ck
Art. 21 do Decreto-Lei n.° 7.903, de
27 de agasto de 1945, a p rioridade &I
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes na Inglaterra/
em 10 de maio de 1960, sob n.° 16.459,.
TERMO N.^ 129.147
De 12 de maio de 1961
Requerente: Leeson p Corporation,
Cranston, Rhode Island, Estados Unidos
da América do Norte.
Pontoe caraeterlaticos 4ç "electrodo
para célula de combustível" — Privi.
légio de invenção).
1.°) Eletrodo para célula de combustível, c ompreendendo uma placa de
carbono bi-poroea tendo a ela unido,
q uimicamente, um metal ativante, de
ação catalítica, caracterizado pelo fato
de que a referida placa de carbono é
constituída pela carbonização de uma
resina de permuta de loas, contendo
fone de metal sabre a superfície de uma
placa de carbono, _porosa e compactada.
Finalmeate, a depositante reivindica,
de acerdo com a Convenção Internado.
nal e de conicirtnidade com' o art. 21
do Código de Propriedade Industrial, a
p rioridade do correspondente pedido.
depositado ria Repartição dos Estados
Unidos da América do Norte, em 13 de
maio de 1960, sob o a.* 28.873. Um
total de 11 pontos.

Requerente: V. D. O. Tachometer
Werke Adolf Schindling GMBH, firme
Industrial e comercial alenaã — Alemedia.
Pontoe característicos de: "Bomba
manual, de seringa, para dispositivos de
lavar para-brisas de automóveis" —
(Privilégio de invenção).
1") Bomba de seringa. manual, para
instalações lavadores de para-brisas em
TÉRMO N.9 129.256
automóveis, ligada a uma chave para o
acionamento dos limpadores de pára&
De 17 de maio de 1961
brisas, caracterizada por ser o botão de
serviço do interruptor do limpador de
Requerente: Molins Machine Come
pára-brisas formado como seringa para
TERMO N.° 128.801
pany LimIted -- Inglaterra.
bombear.
TItu/ot Ape rfeiçoamentos em ou mia.
Prioridade: Alemanha, em 10 de junho
De 21 de abril de 1961
tivos a processo e equipamento para
de 1960, sob o n.° V 18.785 II-63c.
tratamento de fumo. — Privilégio de
Lkn total de 8 pontots.
Requerente:* N V. Philips' GloeiInvenção.
lampenfabrieken — Holanda.
s
1. 0 ) Ap erfeiçoamentos ecn • ou relatld
Titulo: Aperfeiçoamentos cru ou teTERMO N. 129.023
vos a processo e equipamento para
letivos a . lâmpadas elétricas providas
tratamento de fumo, ou seja, processo
com um contacto central e um contacto
De 8 de maio de 1961
para produzir fumo reconstituído, ca.
lateral estruturalmente separado do dito
racterizado por compreender as etapas
contacto. — Privilégio de Invenção.
Requerente: Molins Machine Company de a
diclonamento do produto de tabaco
Limited — Inglaterra.
e um liquido (como a água, por exernd
1. 0 — Aperfeiçoamentos em ou reTitulo:
Aperfeiçoamentos
em
ou
relalativos à lâmpadas elétricas providas
pio), a fim de produzir uma solução dei
com um contacto central e um con- tivos à máquinas manipuladoras de ta- constituintes solúveis do produto de
beco.
—
Privilégio
de
Invenção.
tabaco no liquido, no polp eamento da
tacto lateral, estruturalmente separado
1.9 ) Una máquina man!fulakera de porção fibrosa do produto de tabaco na
do dito contacto, os quais contados
são conectados, cada qual, a um doa tabaco caracterizada pelo fato de corsofinSo, de modo a torná-la capaz
Fios de suprimento da corrente esten- rente de tabaco de enchimento continuo de reter urna quantidade conveniente dO
dendo-se em direção ao aperto, na ser transportada longitudinalmente sabre referida solução, da concentração da
qual a lâmpada o colo á provido com um transportador permeável ao ar entre porção insolúvel do produto de tabacd
um perfil helicoidal, possivelmente In- paredes laterais opostas que confinam depois dèste ter sido removido da soim
terrompido, comprimido internamente, o tabaco lateralmente, o ar é passado ção para formar um produto polposo
caracterizados pelo fato de que uma através a corrente de tabaco e o trans- do arre* para a relação entre os cana'
lâmpada delgada de material, compri- portador para reter a corrente no álamo tituintes saliveis do produto de tabactã
mida nesse perfil e tendo pelo menos (por exemplo, por sucção), variações e o liquido retido pelo referido produto?
uma Superfície eletricamente condutiva, numa caracteristica (por exemplo, queda pulposo seja tal que o dito jorodutd
pulposo, depois de ter sido secado, cond
é provida em tôrno da parte perfilada de pressão) da corrente de ar através tenha
subs tancialmente as mesams guerra
do colo da lâmpada, um dos fios de a corrente de tabaco são detectadas, a
tidades dêsses constituintes p resentes nd
suprimento da corrente, estendendo-se uma operação de aparar vibre a cor- rroef-fto
de tabaco a partir do qual sei
em direção ao apârto, sendo conectado rente de enchimento para remover o
o mencionado produto pulposoo
de maneira eletricamente condutiva a tabaco refugado é controlada de acordo formou
Total
(1?
6 pontos.
com as ditas variações, dispositivos de
essa lâmina. — Total de 6 pontos.
.1
A req uerente reivindica • de ac6rJ
A requerente reivindica de acórdo desvio sendo proporcionadas nas paredes
laterais
opostas
na
região
onde
a
com a Convenção I
com a Convenção Internacional e o
nternacional e ai Artigo 21 do Decreto lei n.° 7.903, característica da limão do ar é deiec- Ari. Z1 do Deçreto-Lej rt," 7.Q03,
deJ
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í- 27 de agtisto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido, elepositado na
Repartição e Patentes da Inglaterra,"
.1 em 20 de maio de 1960, sob o número
..
17.920.
n••nn••n••n.•

TERMO N. 129.290
De 19 de maio -de 1961
Requerente. Giovanni Guaracino —
São Paulo.
"Titulo: Nova antena para" televisão
e— Privilégio de Invenção.
1.°) Nova antena para televisão,
caracterizada por ser constituída por
uma série de elementos, sendo um refle-tor, um dipolo e uni ou mais diretores,
•elementos éstes fixados' verticalmente
por parafusos, .em placas aorreepondentes dispostas em urna armação, é cada
'um destes elementos formado por -dois
aros de diãmetros diferentes. fixados
•tangencialmente entre si, em pequena
placa de polistirene, sendo ainda os aros
superiores, de maior diâmetro, providos
de travessa diametral; e o conjunue
ligado por outra barra paralela à dita
armação no ponto de tangência dos
referidos aros. Total de 2 pontos.
TERMO 'N.° 129 355
—
De' 22 de Maio de 1961

TE.R MO N.' 129.402
De 23 de maio . de 1961

Requerente: N. V.
penfabrieken" — Holanda.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou ;dativos a processos para fabricar dispositivos semicondutores. — Privilégio de
Invenção.
- 1.°) Umprocesso de fabricar chspcs:
sitivos semicondutores, em que tan corpo
semicondutor e uma quantidade de material de electrodo, são aquecidos em
separado, em uni molde, em uma temperatura ni-áis alta que o ponto de fusão
do material -do electrodo, porém mais
baixa que o do corpo semicondutor, e
porque depois o material do electrodo
é lançado sõbre o corpo, por urna va-'
?dação na : posição do molde, o material
do electrodo contendo 'gálio e/ou alumínio. caracterizado porque o material do
electrodo usado tem urn teor de , gerniãaio e/ou silicio que é pelo menos metade do teor de gáálio e/ou alumínio.
Tot4 de 7 -pontos.
-A requerente reivindica de acém-do
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n.° 7.903,. de
27 de agOsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Holanda. em
25 de Mio de 1960, sob o.' 251,987.

•

TERMO N.° 129.409

Requerente: Theodorico de Souza
Pires, João Rodrigues de Oliveira e
jacy Herthel — Minas Gerais.
Título: Nóvo naodélo de vagão-tanque
Listo para liquidas e sólidos a granel.
•-•-• Modelo de Utilidade.
1.°) Ndivo rnodélo de "Vagão-tanque-misto para líquidos e' sólidos a
granel'', caracteridado por haver soabre
o chassis normal de vagão ferroviário,
dois tanques de secção aproximadamente
retangular e que ficam situados nos dois
extremos do chassis e ligados entre si
por um outro tanque central, de secção
triangular e sõbre o qual se situa uni
compartimento para Cerrem: sados r
ranél em ambos os lados do triângulo
ormado pelo referido tanque. Total de
3 pontos.

Depositada em: 24 de maio de 1961.Requerente: Mieciyslaw josef Wieliczka — (São Paulo) .
Pontos característicos de: "Nóvo processo d:.• fechamento de recipientes de
papel".
1.°) "NU° processo de fechamento
de recipientes de papel". caracteriza-se
por incluir o uso de tampa, cuja superfície inferior é revestida . por camada
ou filme de matéria plstica apropriada,
com propriedades de colar sob ação térmica, sendo que a colagem do filme
plástico na tampa é executado pcir qual,
quer processo; a tampa é colada nos
bordos da abertura do recipiente de
papel ,(já com o conteúdo), por meio de
ferramenta aquecida. Tgtal de 5 pontos.
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fado e outros, cara c terizedo .' per '"uma de es-aetiaçãile ar, com um espaço
haste Cilíndrica,. dotada de .n.'ntor de passagem Para o ar entre os tubos.
central queapresenta nas aa".-edaciaS 1 avançando , à 'cânula ao . inter;or . do
de sua extre'midade superior uni curto' ..6pa. de .• stação e apresentando -na sua
trèeho de maior diâmetro em forma ale extremidade'dinnteira um cabeçote terpescoço saliente e dotado de aba infe- minal. provido 'de uma perfuração axial,
rior, haste esta que tem a sua parte destinado a ale-rir a bóca do útero, seninferior introduzida 'em unia luva de do aifibos os tubos suportados, pela
formato especial que -apresenta sua parte traséira. por um punho oblongo,
extremidade inferior de menor 'diâmetro caracterizado pelo fato de consistir o
provida .cle rósea externa, pela qual é refer:do punho em um alojamento pára
fixada ao corpo da válvula -convencio- passagem de- ar, carn entrada ., e saída
nal do butijão de:gás, apresentando esta para o ar evacuado do copo de suce''o
luva, superiormente, uma flange relati- estando o tubo de evacuação do ar.
vamente larga, na qual são praticados, seguro à extremidade dianteira do
dois rasgos scmiecirculares, diametral- punho, sobressaindo a cânula 'do tubo
mente opostos e concêntricos . com a de evacuação.e avançando ao longo do
passagem da, _luva, rasgos êstes quer comprimento Inteiro 'do punho. estando
apresentam, cada um. em uma de suas êsse punho provido, na - sua extremiextremidades um largas:mento • circular dade traseira. _de sómente uma parte
dispostos entre si em oposição diame- axialmente:- ajustável sçgura à cânula,
tral; sendo que, na citado pescoço da e apresentando Uma . perfuração cendita haste, encaixa-se por -uma abertura tral em comunicação Mil) a cânula e
central circular, - uma barra' horizontal, com uma abertura 'terminal . externa
cujas extremidades- servem de Manipula para receber, fluido de injeção para a
para o conjunto, barra esta que se apoia cânula, estando a referida parte ajuscom sua face inferior sóbre a dita aba tável desrsavelmente disposta para modo pescoço, no qual Se encaixa e apre- vimento axial direto dá cânula a difesenta inferiormente duas projeções cilín- rentes posições entre limites- definidos
dricas; diametralmente opostas, provi'da cânula;
das- em suas extremidades inferiores de para o caSeçote terminal
assim
-como
estàndo
em
cooperação
desenvolvimentos circulares. desenvolvimentos' estes, que quando o conjunto com um dispositivo de bloqueio pata
em difeem posição de repouso se alojam, cada Imobilizar a mencionada ,parte
oposições de injeção
rentes
desejadas
um, em um dos alargamentos drculares
das rasgos semi-circulares da frange. do cabeçote terminal da cânula.
Seguem se C" pontos de 2 a 4.
Total de 2 pontos.
•
,
'—
TERMO N. 130.717
TERMO N.° 129.555
•

•

De 29 de maio de 1961

De 11 de julho de, 1961

Requerente; The Vendo Company,
Requerente: Willian Valdetriar
firma norte-americana.
Argentina.
Pontos característicos de: "Aparelho
-Titulo: Porta-ferramenta. — Privi.
vendedor universal". — Privilégio , de
légio de Invenção..
1. 0 — Porta-ferramenta, na qual a Invenção.
cabeça quadrada de uma ferramenta,
1° — Aparelho vendedor tiniverál,
tal como um macho de broca, -pode caracterizado por compreender: um aloser introduzida numa mandíbula pro- jamento ou gabinete, provido de uma
vida *com um orifício quadrado, carac- série de aberturas vertealrnente espaterizada por que a mandíbula pode ser çadas para saída dos produtos; meios
introduz: te como uma inserção eepal.- móveis para cada uma das ditas aberrada num reeesio . do suporte, para cujo turas, e montadas no gabinete paia
fim a mandíbula na sua circunferáncia movimento independente, e normalmenexterna é não-redonda e complemerear te bloqueando as respect.vas aberraras; urei estrutura de prateleira para
da parede do recesso no suporte.
Total de 5 pontos.
cada uma das referidas aberturas. em
Finalmente, o requerente reiv:ndic& montagem rotatória independente denTERMO N.° 129 382
TERMO N. 129.411
também, de acórdo com a Convenção tro da gabinete,, cada uma de cuias
Internacional e Código da Proprie- estruturas de prateleira é provida de
Depositado erre 23 de maio de 1961.
De 24 de maio de 1961
dade Industrial em vigor, a prioridade um numero de comparfimentos podenRequerente: Sylvio Sargentino e .LoRequerente: Plásticos e Mecánica do' correspondente pedido depositado do ser trazidos suceisivamente ao al•
na Reparrção de Patentes da Holan- mento com unia correspondente aberrenzo Casorati.
União Ltda. — São Paulo.
da, em 30 de maio de 1960. sob tura: meios -de contrõle no alojamento.
de
fenda
coto
aisvanca
Titulo:
aiave"
Titulo: "Porta-ferramentas -aperfein.° 252.1 12 .
atuáveis. pe'os ditos meios móveis no
de
presatio
—
Modélo
de
Uti1ides1e,
çoado" .
sentido de impedir que mais de Uni dos
1.°)
"C:2)....re
fenda
com
alavanca
ne
,
meios móveis_ sejam movidos ao mes1.° ) "Porta-ferramentas aperfeiçoa- de pressão", caracterizada pelo fato de
TERMO N.° 128.588
mo tempo até uma 'posição em que
do", constituido por bloco metálico cen- que a alavanca, girando em torno de
permitam acesso a um compartimento
tralmente -atravessado por haste vertical um pino, no cabo e apoinando-se :no
De 25 de abril de 1961
çom que estejein alinhados; um meio
de fixação do meerno contra carrinho mesmo, permite exercer um apressào
operado' a motoe, e comum a sócias ;as
do torno, haste essa superiormente do- cnuito maior do que as chaves de fenda
Requerente: Aktiebalaget Vacuum estruturas de p-ateleiras: meios no aiotada de porca que através dele arruela .radicionais, com e 'Vantagem adicional
'emento. para só atuar o dito melo
comprime_ luva que superiormente cir- de permitir quando com a alavanca Extractor — Suécia.
Titulo: Aperfeiçoamento . em instru• operado a motor. depois que o meio
cunda a referida baste e parcialmente fixada ao cabo, o uso da chave como
encaixada no bloco principal, caracteri- uma chave comum. Total de 2 pontos. mento para injeções de fluidos na útero móvel, que fó-a movido até uma po'sie
e nas trompas de Falónio. — Privilé- ção aberta sob a qual permle acesso
zado pelo fato de que sob a arruela é
gio de Invenção.
a um dos compartimentos tiver sido
disposto disco dotado de alavanca late— Aperfeiçoamento em instru- retornado à sua posição fechada em
ral. disco esse que' pela faro inferior
TERMO N.' 129,529'
mento para injeções de fluidos no útero que - normalmente bloqueia a abertura
- apresenta coroa que se encaixa ene canal
e nas trompas de Falópio, como adição com a qual . está em alinhamento: meias
correspondente existente na face supe• De 27 de maio de 1961 •
ao ped'clo de patente co-pendente nú. para acpplar seletivamente aquela . das
rior do bloco principal, coroa essa que
"Uma conexão de assentamento rá- mero 110 590, instrumento esse com- estruturas de .pratdera que correspo-iapresenta na face inferior rosca-helicoidal, C qual se engrenam recortes cor- pido, para butilões de _gás engarrafado preendendo um copo de sucção a vá- de" ao meio móvel que fóra movido
respondentes efetuados em peças que se e outros".
cuo com uma 'bôca de sucção para até sua posição aberta. com o aludido
Cyrineu do Mnaeal — Capital do envolver e 'reter a bOca do útero, es- meio operado a motor, a fim de eferneencaixam pelas faces lateenfe verticais
do bloco. em aberturas existentes nas Estado de São Paulo. — .Privilégio tando o referido copo de secção conec- a rotação da, respectiva estrutura de
partes centrais da mesma. peças essas de Invenção.
tado pela sua base a urn tubo de eva- nrate'eira. e meias para manter o alu1.') Uma conexão de assentamento cuação de ar: uma cânula axialmeree dido meio ope-ado a moto- atuado dusolicitadas . internamente por rolas,
rápido. para hl/rijões de , gás engarra- ajustável d:rpneta no Interior do tubo rante um poriodo snfielente para rod*r
Total de 5 pontoe.

1

lert —

juatia-fdra

3

g reepeetiye miridure 4,pfuteielre'110
bago de um arco, a Ara de trazer o
próximo compartimento sucessivo na
mesma ao alinhamento substancial com
unia correspondente abertura. — Um
total de 24 pontoe.
Prioridade: Estados Unidos da América do Norte, em 12 de julho de
1960, sob o n.° 42.408.
TERMO N.° 131.828
De 17 de junho de 1961
, Nome: Luiz José de Souza — Sio
Êaulo — Capital.
P.I. para: Novo tipo de f ltro para
água com dispositivo automático de
limpesa". — Privilégio de Invenção.
1.0 — Novo tipo de filtro para
água, com dispositivo automático de
limpeza, formado de recipiente e vela
comuns, porém caracterizado por ter
no extremo inferior da vela, um cesto
multiperfurado contendo material abraalvo, o qual por meio de um jato tubular de água é jogado contra a superfície externa da referida vela, limpando-a. — Total de 3 pontos.
TERMO' N.° 132.669
, De 94€ agosto de. 1961
Nome: Armando Bonometto. — Rua
Barão de Itapetininga m° 88 — 10."
andar — Capital.
Invento: Novo tipo de luva para
proteção de junções em cabos telefônicos. — Modelo de Utilidade.
— Nevo tipo de luva para proteção de junções em cabos telefônicos,
caracterizado pelo fato de fazer-se
passar por um tubo, as extremidades
de um cabo telefónico, contido em uma
luva, um nipern e por fim uma guarnição de borracha, para assim poder-se
revisá-lo ou emendá-lo sem necessidade de cortar o tubo, e, tendo ainda
unia perfeita vedeçâo no. interior da
aludido tubo.
TERMO Isf° 140.579
De 7 de março de 1961
Lttiz Martucci — Rua B..rão de Itapetininga
88, 10 andar, Capital.
Invento: «Nervo tipo de bomba-injetora».
Classificação: Privilégio de Invenção.
P Novo tipo de bomba-injetora,
caracterizada por se formar de uma camais injetora que faz a separação entre
a sucção e o recalque d'água»

e

TERMO N° 143.038
De 1° de agósto de 1962

DIÁRIO OPMAL 115•00
ee encafua um anuokor Moam existente
em outra projeção correspondente de
outra caixa similar de plagie° adequado
cuja face externa ligeiramente abobadada, configura a tampa transparente do
indicador de nível, tampa essa que se
encaixa internamente na base de borracha sintética t nsformando o conjunto
num r.cipiente hermético; pelo fato de
ter internamente aplicado sôbre a base
e encaixado circundante interno exi g
tampa.-es;nabordpjçã
uma pl -a, também plástica dotada de
gravações indicadoras do nivel do óleo
e que configura o mostrador do indicador; pelo fato do conjunto ser prêso
por meio de parafusos especiais, dotados de furo axial de ligação com o
depósito de óleo, que são passantes pela
fato do conjunto ser preso po rmeio
de parafusos especiais, dotados de furo
axial de ligação com o depósito de
óleo, que são passantes pela placa mostradora, em furos praticados nas suas
extremidades e que são vasantes em relação à base e à parede divisória do
depósito de óleo.
Total de 2 pontos.
TERMO N 9 147.571
Em 23 de novembro de 1962
Patente de Modelo de Utilidade.
Titulo: Nova disposição introduzida
em folhinhas, blocos de papel e similares.
Requerente: Porapeo halo Mazzarella
- São Paulo.
1°) «N ova disposição
introduzida
em folh"ias, blocos de papel e similares», que se constitui por folhinha,
bloco lembrete e bloco memorandum,
de estrutura folhea dadestacável ou
não, e caracterizada essencialmente pelo
fato das referidas peças -- In dotadas
de uma bs• rígida que abriga ou aloja
um magneto ou Imã permanente, localizado na zona central da base ou noutra quz se preste a melhor fixação da
peça sóbre uma superfície metálica.

nRs4c) N° 98.096
De 30 de outubro de 1957
Requerente: The Warner Brothers
Company.
Local: Estados Undios da América.
Titulo: Porta-seios 31.1 semelhante.
1° Um porta-seios sem alças, compreendendo uma secção anterior tendo
um par de conchas porta-seis de pano
e uma parte posterior posta entre as
extremidades da citada secção anterior,
e caracterizado pela secção posterior
compreender h .x de borracha depositado esticável sôbre o dorso da portadora, para conter uma arca dèle, e
niamer a citada secção anterior em posição correta, pela adaptação friccionai
da citada secção posterior com a parte
do ,orpo da portadora em contato com
ela, sob a • ão das fórças mie forçam
e citado latex -'r borracha depositado
a única peça continua virada para a
portadora, estendendo-se horizontalmente sôbre a citada área. — Prioridade:
Estados Unidos da América, em 20 de
novembro de 1956, sob n° 623.328.
Segues-se os pontos de 2 a 5.

Requerente.
Ozald — São
Paulo.
Título: Indicado,' de nível de óleo.
— Modelo de Utilidade.
I° Indicador de nível de óleo, constituído -por indicador de nível de óleo
aplicável • em máquinas e similares caracterizado por uma base de Imrracha
TERMO N° 99.616
sintética ou ot -o material conveniente,
de feitio chapado, alongado, com as
De 6 de janeiro de 1958
extremidades superior e inferior descreRequerente:
Eng. Dimas de Melo
vendo um arco de circulo e com as
bordas projetadas frontalmente configu- Pimenta. — São Paulo.
rando uma caixa sem tampa e tendo Pontos Característicos: eRelógio eleainda na face interna 4,1 borda proje- trônico>. — Privilégio de Invenção.
tada uma saliência circundante que con- , 1°) «Relógio eletrônico», caracteriflgUra um dente ou encaixe macho que zado por empregar como elemento trans-

babador dna minais 'de radio, em movimento mecânico, um detentor e amplificador conjugadoe a um pdadulo ou balanço de relógio.
Teml de 7 pontos.

irriiridiè; 'd. 1965 475'
to ao gerador de iluminação através ue
usa primeiro interruptor (18) atuado
pelo freio, assim causando reunida luz
trazeira de acender intensivamente para
funcionar com uma luz de parada,
Seguem-se os pontos de 2 a 5.

TERMO N° 99.853
De 21 de janeiro de 1958
United States Of America — Representada por United States AtomIc
Energy Comission — Estados Unidos
da América.
Titu'c. Processos de tecuperação de
urânio. — Privilésso de Invenção.
1° Um processo para recuperar urânio de mateia-'- sólidos que contêm
urânio cair: . mrizado por adicionar uni
ácido fortemente iontizante aos citados
materiais, digèrir os citados materiais
com O citado ácido de modo a formar
uma suspensão digerida; colocar a citada sus =são digerida em contato com
um solv
ente orgânico substancialmente
hidro-Imiscivel, para extrair os teores de
urânio do sólido, bem como da parte
líquida da suspensão pelo citado solvente e formar urna faa.... de extrato;
e separar a citada fase de extrato de
um refinado em suspensão.
Seguem-se os pontos de na. 2 a 7.

TERMO N9 115.624
De 15 de dezembro de 1959

Corporation — Estados Unidos da América.
Titulo: s:Aparêlho e processo para a
formação de elementos de eletrodos.
aplicá -eis em dispositivos semi condutores». — Privilégio de Invenção.
1° Um aparêlho para formação de
elementos de eletregio aplicável sem dispositivos semi-condutores sôbre superfí.
cies de pedaços de metal laminado ou
meterial transistor e semelhante, caracterizado por compreender em conjunto um
tubo; meios de sucção, l i gados a uma
parte de tubo, para aspiração de gás
dentro de uma parte geralmente oposta
do tubo; meios para segurar um dos
ditos pedaços de metal laminado com
uma das suas superfícies expostas dentro de um tubo entre as ditas partes:
e m 'a- para projetar eficazmente um
jato de liquido através de uma abertura no tubo e contra uma parte de nine: -' do pedaço de metal laminado
TERMO N° 101.981
exposto, para tratamento de tal parte
da superflel e para subseqüente arras.
De 28 de abril de 1958
tamen'a do liquiod, de volt ade tal parte da superfície, pelo gás aspirado.
Requereu • Antônio Aureliano Costa
Seguem o spontos de 2 a 14.
e Sebastião Soares..
Prioridade: Estados Unidos da AméPatente de modelo de ualidade: .tUm rica, em 16 de janeiro de 1959, sob
nem° tipo de bôlsa de senhorasm — São O n° 7r.303.
Paulo.
1°) atm nôvo tipo de beilsa de senhoras», compreendendo uma btilsa coTERMO N° 116.262
mum, de qualquer formato e modèlo,
provida ou não de alça para transporte,
De 15 de janeiro de 1960
e caracterizada substancialmente pelo
fato de possuir um fundo falso que Requerente: C. K. Willians 8 Co.:
determina a formação de um compartiEstados Unidos da América.
mento inferior, independente, mas dela Titulo: Processo para a proch.ção de
fazendo pz.'..e integrante, num conjunto pós ferro-magnéticos e pós magnéticos
único, que pode ser aberto ou fechado para uso como meios de gravação ma*
por meio de fècho-e-clair, botão, gram— Privilégio de Invenção.
po ou qu 'quer outro meio usual, com1° Um processo para produção de
partimento êste internamente forrado ou
não com material plástico e guarnecido, pós ferro-magnéticos para uso como main:' ' ente, no lado externo, de dis- teriais de gravação de impulsos, de elecos abaulados que poderão servir de mentos de gravação de impulsos maçai&
pés do conjea . - quando apoiado em ticos, no qual um óxido de ferro fina.
merse dividido consistindo essencialmen.
qualquer superfície.
te de partículas cristalinas predominara,
Total de 3 pontos.
temente manoers que 2 nticrons em sua
mais dimensão, é convertido para uma
condição fortemente ferro-magnética por
• TERMO N° 109.050
redução para um óxido ferroso-ferrico
ou por tal redução seguida por oxidaDe t,1 de março de 1959
ção do óxido ferroso-férrico para óxido
Requerente: Knut Bertil Lindblad. — gama-férrldo, caracterizado porque o
óxido de ferro finamente dividido usado
Suécia.
Titulo: Equipamento de iluminação como material de partida, consiste pre.
para bicicletas motorizadas e motocicle- dominantemente de partículas cristalinas
alongadas tendo uma forma laminar com
tas.
uma relação da largura para a espessu1° E,qussamen.. de iluminação para ra de ao menos 3 para 1.
bicicletas motorizadas e motocicletas, e Total 17 pontos.
S mesma espécie em que um farol
d'anteiro (11) e uma luz trazeira (14)
são ligáveis - em série entre si a um
'TERMO 1\19 118.953
gerad r de iluminação (10), caracterizado em qme o bulbo (14) da luz traDe 26 de fevereiro de 1960
z ra é super dimensionado de modo
que, para dirigir no escuro, ao se ligar Requerente: Diamantino dos r..-antoso
a 'Iuminação do veículo ao gerador de Titulo; eNewo modélo'de bucha para
iluminação, passará uma corrente de antenas internas de televisores> —
regimem reduzido em série com o farol dao de Utilidade.
diantei.. (11) de modo a emitir uma 1 0 «NU° modêlo de bucha para
luz relativamente fraca e é ajustado antenas internas de televisores», caractequando o circuito série através referi- rizada por se constituir de uma esfera
das duas luzes é interrompido e assim ou corpo de' feitio semelhantes, coa.
as luzes do veículo são apagadas, isto leccionada de plástico, vinil nilon ou
é, na luz do dia, para ser ligável dire- equivalente, dotada de prolongamento
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Inferlor, cilíndrico, do meiam) materialalado externo deste: tiras veclantes segu- caracterizado" 'fato que cada um! Finalmente, a : depositante reivindica
ambos providos de furo passaataa pelo i ras pois referidos membros-armação su- dos ditos -dentes de- intrusaaana é for- , de actado com . a. Convenção Internafato da esfera possuir na sua parte in- penares e em contato com a face exter- modo de uma cavidade para dentro e , c:paal e de conformidade com O ar.
ferior uma canaleta cilindaica circundan- na do mencionado caixilho inferica: um .par,) horn. para pegar uma -parte tha tigo 2/1 da . Código da Propriedade Inte a- prolongamento infatior e onde se par de dibroa-alojamento da tela dise canto da beirada correspondente, sendo clustial, a prioridade do correspcindenencaixa e fixa o ramo iderior da an- 'postos em relação de lado a lado hori- as catas cavidades definidas por uma te pedido, depositado na Repartição de
tena Interna; pelo fato do ramo supe- zontal e unidos ao longo das respecti- pequena aba alongada trasea-a, e urna Pat :es da Alemanha, ene 6 de Gateira,
peqtiena aba mas curta dianteira', sendo bro de 1960.
rior retratil da antena ser passante pelo vas bordas adjacentes par„, ajus
furo interno na esfera e prolongamento deslizaxte ao comprido de um em rela- a dita pequena aba traseira, equipada
ção ao outro; em cooperação com os com urna pequena saliência para a ineinridrico.
correspondentes membros-armação supe- troeagem em tua lado, e com um • peTERMO N9 123.552
Total 2 pontos.
riores; uma , ara _ de tela segura por guano recorte para a introsagem no ou•
uma extremidade a um dos referidos tro lado, que as ditas ba radaa seio Requerente: The Bendiz Corporation
memb as-armação superiores insertada equipai.
•
TERMO N9 119.515
-om cantos bordeados, pega- — Estados Unidos da América.
pela sua o. extremidade no corres- dos palas ditas pequenai abas dentro! Titulo: Sistema produtor de reação
pondente membro-alojamento; e uma se- das dia cavidades em volta das ditas P articedaemen te Para servomotorea•
De 17 de maio 4e 1960
gunda tira de tela, normalmente dispos- 'pequena; alias dianteiras nas direçõési
Um conjunto produtor de reação
Requerente: Francisco Ivayr Borges ta em relação imbaicante com a refe- opostas, externas e latera's, e -que O Para teco de um meca nismo tend o um
rida primeira tira e segura por uma ex- da° deslizado- é provido de uma parte membro de comando e comandado,. ten.
Estado da Guanabara.
Titulo: Utensilio conjugado para fei- tremidade ao membro-armação superior setorial traseira, com as partes do lado' do uni elemento de corpo semi-rígido de
turas e similares. — Privilégio de Ia- restante e insertada ne:a sua outra ex- °puta, formadas nos cantos opostos da !material resilienternente deformável cone
tremidade do correspondente . membro- dita peça traseira, e as partes diantei- finado em um envoltório de camada
venço.
I amolgável operatiyamente interposicio,
I* (Utensílio conjugado para fritaras alojamento; meios:o510 dpostos nos ras continuas para com as rspectiVas
e
ra similares» constituído de um cabo mencionados alojamento para enrolar e ditas partas iatatao, apostas uma á l liado entre as ditos membros de forma
com um prolongamento que termina em desenrolar separadamente as referidas outra, definindo um intervalo, estandarte i quea câmara é reduzida em volume
forma de pá e caracterizado por ter tiras de tela a fim de facilitar ajusta, do-se um pôsto da dita 'peça traseira, quando o dito membrd de comando
nesta pá uma outra placa móvel par gem dessas tiras de tela em altura, ca- através do dito intarvedo para a frente,' aciona o dito-membro comandado. o dita
meio de dobradiça que a ela se justapõe bendo . a extremidade externa de cada a um deslizador como puxador em liga- cavai ario incluindo em sua parede Ia-.uma - segunda mamara de seção
e que se movimenta per meio de um. membro-alojamento na canaleta-guia do ção com o dito pasto, sendo as ditas
erra com unia dobradiça em cada e7G- caixilho superior da janela provida no partes- dianteiras, colocadas respectiva- transversa predeterminada que se abre
lado de fora e adjacentes ao caixilho
na amara- amo . gável e localiza um ele.
trensidade
da janela provido dos referidos meios- mente entre os ditos dantes de introa
que
mento
de reação adjacente ao elemento
Total de 3 pontos.
suporte, e estando os citados meios- sagem e as ditas beiradas, de modo
scati-rigicla para apoio operadeslizam
ao
longo
dos
ditos
dr-ntes.
de
corpo
rólo adaptados para imbricar as faces
aivo com aquela, caracterizado por uma
laterais externas das mencionadas ner- •
projeção geralmente centralizada, com
TERMO N9 122.008 vuras de maneira que as porções marrespeito a dita segunda câmara tendo
ginais. e7.:ernas das citadas tiras de tela
TERMO N° 123.441
uma seção transversa cortsiderãvelmen.
1D 16 de agiesto de 1960
também imbriquem as referidas faces
te menor do que a dita segunda câmara
Titulo: Aperfeiçoamentos em chuvei- laterais externas, e apresentando os men- ' De 13 de outubro de 1960
para fazer a transmissão de Raça
ros e aquecedorea elétricos. — Privi- cionados alojamentos meios-guia para
entre o elemento de reação substancialguiar as mencionadas tiras de tela com Maybach Mo.orenbau G.M.B.H., mente fechando a dita segunda câmara
légio de Invenção.
Requerente: Alvaro Coelho da Silva. as suas porções marginais em contato f"rma a' emã .
e o elemerto de corpo semorigido gume
deslizante com as citadas faces. laterais. Poi..es característicos der aEngrena- do o membro da câmara aciona o memSào Paulo.
I') Aperfeiçoamentos ene chuveiros
gant cilíndrica de Mudança com duas bro comandado. — Prioridade: Esta.
e aquecedores elétricos caracterizados
velocidades; própria para viaturas aquá- 'dos Unidos da América, em 22 de mTÉRMO N 9 122.966
tubro de 1959, sob n• 8/7.955. .
essencialmente pelo fato do conjunto
aca:e,. — Priviléúio de . Invenção.
Seguem-se os pontos de 2 a 6,
amo -dor compreender uma bobina priDe 22 de setembro de 1960
1° Engrenagem cilíndrica de mudanmária e unia bobina secundária, esta
ça paia viaturas aquáticas, por exem(dama -onstituida por um tubo metáliin plo, com dois eixos de hélice, e em
TaaR1al0 No 124.405
co cujos terminais formam respectiva- Reqr-eente: Ticvensa S.A., firma
mente a entrada e a saída de água; dustrial e comercial venezuelana, esta- que a caixa, os e— e as rodas se
raCaicas, Venezuela.
a rei
ou rci acham construidos de tal forma que De 23 de novembro de 1960
pelo rato ainda destas bobinas serem b e e c idasdeecmaum
a engrenagem possa ser empregada,
montadas e isoladas entre si, saibre um Pontos
_núcleo de placas de sílica, sendo que para a construção de edifícios molda o para a marcha a frente, com acionamen- Hunter Douglas Internacional Corpo
to a lesmo senado ou era sentido coa- ration Estados Unidos da Amarica,
o núm. -o de espiras da bobina primaria dos» --- Privilégio de Invenção.
'
1* Aparelho para a construção das cario, respectivamente, do eixo de sai- Título: «Processo e dispositivo para
é sempre superior ao- da bobam secun'da da engrenagem, caracterizada pelo a subdivisão de tiras perfiladas»,
dária de tal moda que a indutancia seja paredes de
que, para uma viatura aquática, Privilégio de Invenção.
sempre no sentido de abaixar a volta- trutura similar caracterizado por com fato
gem pequena, e, finalmente pelo fato, preender am molde. tendo 'componente s por exemplo, com hélices reguláve:s, se 1" Um processo para a aubctvisao
do tubo secundário de passagem e aque- interno e externo de molde, verticais e acha prevista, para cada eixo de hé- de tiras perfiladas tendo um ou leais .
cimento da água estar em curto circui- espaçados, e tendo o componente exter- lice, unia engrenagem de duas velocida- rebordos, bordas recurvadas ou levanto, com fio fusível, no qual tem inse- no do atolde no minimo uma - cinta en- des com submuftiplicação fixa por meio tadas, entalhes alteados e ou porções
de dois jogos de rodas, montados, para reentrantes. caracterizado pelo fato de
rido urna chave de ccintrõle.
volvem de forço.
o acionamento •n saída no mesmo sena que no -ponto, ou em cada ponto, de
Total d i pontos.
Finalmente, a depositante reivindica tido, saibre três eixos, e, para o ac i ona- subtlivisaal, os rebordos, as bordas ree
de acórdo com a Convenção Internacio- mento de saída em sentido contrário, I curvadas ou levantadas, os entalias alnal e • nformidade com o artigo 21 sabre quatro eixos, sendo que, para 'teados e os reentrantes, são serrados ,
Te.P.M0 N9 122398
do Código a Propriedade Industrial, o acionamento no mesmo sentido, o pri-, ! ou, fresadas, e as outras porções da
a prioatfade do correspondente pedido, melro jago, que proporciona a primeira tira perfilada são divididas naquêle pauDe 14 de setembro de 1960
depositado na Repartição de Patentes velocidade, se acha disposto coai a to pd; perfuração, corte ou um trataPrivilégio de Invenção: (Tela de en- de Cuba, em 23 de setembro de 1959, primeira velocidade, se acha disposto mento sMilar da tira.
sob o n° 195.075.
com a o :oiro roda sõbre o eixo dei Seguem-se os pontos de. 2 a 5.
rolar alargava' para janelas» .
entrada com a segunda roda sôbre um' A requerente reivindica de acórdo
Requerente: Salomon K. Mahlouff. Um total de 22 pontos.
primeiro eixo intermediário, estando o com a Convenção Internacional, e o r '
Canada.
•
segundai jõgo igualrnewe composto de art. 21 do Decreto-lei, n° 7.903, de 27 •
1° Tela de enrolar alargável para
duas razlás e que proporciona a segun- de agõsto de 1945, a prioridade do
)ar ' do tipo de caixilhos verticalTERMO N° 123.031
da velocidade, .disposto com a primeira correspondente pedida depositado na I"
mente corrediços, caracterizada pelo fato
roda &cabra o prime:to eixo interrned:a- Repartiçt.o de Patentes da Holanda, em
De 26 de setembro de 1960
de compreender . um par de membrosrio e éorn a segunda roda sôbre o &ao 5 de dezembro -de 1959, sob n° 246.113,
armação superiores dispostos em encaide saída, e acontecendo que; para o
xe telescópico para ajustagem daaliaan- Requerente: Tadace Yoahida,
acionamento de saída em sentido con-1
te ao comprido de um em relação ao Invenono: aFêcho eclair com dentes rário, o primo'ro iógo. se acha disposto,
TERN/10 N° 124.412
outro; meios-suporte para segurar os de introsagem não visíveis na frente>. com uma terceira roda, do mesmo
mencionados membros-armação superio- — Privilégio de Invenção.
De
24 de novembro de 1960
manho que a segunda roda. sóbre
ra à face externa do membro inferior
segundo eixo interraediárlo. ao passo;
do caixilho inferior da janela em rala. Fecho eclair caracterizado pelo fato que o segundo jeigo, composto d.as mes-I Requerente: Sarong, Inc. — Estados
çáo distanciada para fora do mesmo, que é provido de um par de beiradas, mas rodas, se acha disposto com a pra Unecios da ?..taérica.
:de maneira que as extremidades ratar- que levai' os dentes, sendo os dentes meira roda sabre o segundo 'eixo inter.' Titulo: Porta-seios.
as dos referidos membros-armação sue de intreartgem levados pelas ditas bei- mediaria, ao passo que o segundo jóqo' 1° U:n porta-seios tendo um par de
awriores fiquem sobrepostos em contato ra as, de maneira não visivel no lado composto das mesmas rodas, se acha conchas de porta-seios moderadas cada
desasante com as faces laterais externas da frente das ditas beiradas, quando o disposto com e prMeira roda sôbre o uma consti.'„uida de porções superiores
Seervuras-guia do caixilho associadas ao facho eclair é fechado, e provido. 5.
E .-.'.
'Ir • o intermedlrio e com a seHe inferiores definindo a concha respecti.
citado miram Inferiam da janela do deslizador para fechar e abrir o fècho gunda roda sabre
'va com uma porção de ponta geralmen.
eixo de saída,
C1
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mente central, fixas dorsais esteadendose dos lados das conchas do porta-seios
e adaptadas para envolver o corpo de
quem o usa, e um par de faixas elásticas livremente superpostas umas às
outras entre e debaixo das diais conchas, tuna extremidade de cada faixa
sendo presa a um ponto abaXo de uma
das conchas, caracterizado pelo fato de
que a outra extremidade de cada faixa
é ligada a urna concha de porta-selos
respectiva ao longo de urna Valsa que
se estende Para -baixo da porção de
ponta central para um ponto na borda
Inferior da dita concha para formar uma
porção de setor interno inferior e.ástica de dita concha de porta-seios, a borda superior livre de cada faixa definindo a borda interna inferior efetiva
da concha oposta para possibilitar uma
variação automática em circunferência e
volume para aa' conchas do porta-seios.
— Prioridade: Estados Unidos da América, em 27 de novembro de 1959, sob
C 855.813.
Seguem-se os pontos de 2 a 5.

risada por serem os metanos formados
por hastes verticais e retas, cilíndricas
ou de qualquer outra seção transvOa
sal, de concreto armado, com nervuras
metálicas, tendo embutidos,. na parte
superior, doia condutos meai:atos, cujas
extermiclades superiores saem lateralmente e voltam-se para baixo, e cujas
extremidades inferiores lançam-se no interior da caixa intermediária.
Total de 4 pontos.
TERMO N.° 127.608
De 13 de março de 1961

TERMO N.° 127.858
De

TÉRMO N.° 111.124 .
De 15 de junho de 1959

2.3 de /moço de 1961

Requerente: Yawata Irou 6 Steel
Co., Ltd., firma industrial e comercial &panas
' a, estabelecida em Tóquio
—Japão.
Pontos característicos de: "APareiho
alirnentador de estágios Inúloplos para
materiais pulverulentos" — Privilégio
de Invenção.
• 1.° — Aparelho alimentador de estág:os múltiplos para Materiais pulverulentos, caractarizado pelo fato de
que. em uns aparelho destinado á alimentação de um transportador de materiais pulverulentos, é provido um mecanas:no detectar da altura da camada
do material puiverulento em uma chapa
de descida, formando e primeiro estágio, e pelo fato de -que chapas aparadoras, em no mínimo dois estágios,
são afixados à chapa de descida. de
maneira que a superfície da camada
de carga, sondada pelo mecanismo detector do primeiro estágio, possa ser
tornada uniforme e horizontal, e a altura da camada e a dens:dade do ma .
teria] pulverulento possam ser devidamente reguladas. — Um total de 3
pontos.
Finalmente, a depositante reivindica
de acõrdo com a Convenção Internacional, e de conformidade com o artigo 21 do Cascl'go da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de
Patentes do Japão, em 26 de março de
1960, sob o n.° 9.461.

Requerente: Heinz KArnuitzta — S.
Paulo.
• Pontos carac:eristicos de: "Nova e
original ponta arrastadora para torno"
— Privilégio de Invenção.
1.° --,Nova e original ponta arrasrado:a para torno, caracteriza-se por
constituir-se de uns corpo (1) ajustável na árvore do tórno; este corpo
possui internamente furo longitudinal
( 2 ). de secção • circular, dotado de
TERMO W.126.248
abrupta dizninuiçáo diametral (3), dando formação a um degrau (4); no
De 31 de Janeiro de 1961
furo (2) aloja-se uru cilindro (5), cuja
S.A. Industrial Irmãos Lay er do Bra- ponta (6) é cônica, em sessenta graus.
e mantém-se projetada _para fora da
sa.
Titulo; eNt5vo modelo de recipiente peça, sob ação de mola (7) atuante
de papelão ou material semelhante>. — contra a base interna do cilindro (5):
a última aspira contraposta da mola
Privilégio de Invenção.
I* Nôvo modelo de recipiente do (7) é pressionada por parafuso (8),
tipo aberto e montável, eventualmente. incorporado em disco que veda a outra
Km o emprego de cola ou grampos e abertura do furo: a projeção máxima
feito de um Único recorte de papel, car- da ponta cônica (6) é delimitada pelo
tolina ou material semelhante, conve- encosto de degrau (9) terminal do cinientemente, dobrado, caracterizado pelo lindro, resultante do aumento diamefato de abranger uma zona central de tral da maternidade (10) do dito cilinTERMO N ° 127.989
largura constante contendo sete painéis dra, e que se encosta no &grau (4)
em sucessão, os dois primeiros de uma do canal da peça; a aeriferm do terço
De 29 de março de 1961
ponta de largura, substancialmente dianteiro do, corpo (1), t apresenta suIgual e um deles dotado de lingüeta pe.-lide com diâmetro menor (11).
Requerente: Ingeniorse ft rman
spara encaixe numa fenda previsto na dando origem a .um friso (12); nesta berg Ah — Suécia.
Junta de dobradura do segundo com o superfície tens .incorporados três ou
Título: Processo para dissolver gás
terceiro; pelo fato de que o último mais pinos (13). em sentido radial. em líquidos — Privilégio de Invenção.
painel apresenta um bordo livre curvo — Total de 4 pontos.
1. 0 — Processo para dissolver gás
que delimita abas laterais, igualmente,
em um fluxo continuo de liquido, cacurvas ao lado do último e do penúltiracterizado pelo fato de compreender
mo painel; e pelo fato de que ésse peTERMO N.° 127.824
as fases de: introduzir os líquidos a
núltimo painel apresenta um recorte que
serem tratados através de um espaço
deliro:ta uma aba rebativel, substancalDe 22 de março de 1961
enchido com o gás em forma de um
mente, em foram :e U.
Requerente: Heinz Kamnitzer — S véu cônico dando de encontro a uma
Seguem-se os pontos de 2 a 3.
superfície superior livre de uma massa
Paulo.
Titulo: Orig:nal dispositivo para liquida; encher parcialmente um recifazer chanfros, adaptável em Usam. — piente cillndrico vertical, de secção
TERMO N9 126.586
transversal circular ou poligonal, até
Privi'égio de Invenção.
. 1. 0 — Original dispositivo para la- um nivel predeterminado, sendo o eixo,
De 7 de dezembro de 1960
zer chanf.-os, adaptável em tôrno, ca- do jato cônico em forma de véu, verMd Jorge Simão Kfouri. — São racteriza-se por constituir duma braça- tical e concêntrico com o recipiente;
deira (1), de configuração especial, manter o nivel do liquido substancialPaulo — Capital.
na convencional cobertura (2) mente constante; e retirar o liquido
M. U. para aUm dispositivo lava- presa
da
ponta
rotativa (3) do tõrno, por trajado pela base Ao referido recipi•
dor de roupa.
meio de ' parafuso (1). e d:ta braça- ente. — Seguem-se os pontos de 2
l' Dispositivo lavador de roupa, deira gradua a posição da ferramenta a 6.
Prioridade: Suécia. em 7 de abril
acoplável tanques, constituido de mo- (5-"bita"), segura por parafuso (5a)
tor caracterizado por ter c.onaagado por na altura do centro da peça (6) a de 1960, sob n.° 3.468-60.
meio de braço ou suporte mecânico tornear; na parede mais larga (7) ,ies.
conveniente e mergulhado no interior ta braçadeira, tem or ficio (8) paralelo
TERMO N.° .I.18.24
do tanque um tambor rotativo de tela ao eixo longitudinal hipotético do tórinetárca ou chapa perfurada dotada de no, e dito orifício é a sede de um
De 10 de abril de 1961,
portinhola para abastecimento de rou- usa núcleo intermediário sextavado (10)
pa.
Commercial Solvents Corporation
em cuja outra extremidade há outro
eixo centrico (11), situado na linha Estados Unidos da América.
Título: Processo para a preparaçto
axial do núcleo (10); no eixo cénTERMO N• 127.530
mico (11), articula-se, de modo rota• de ácido 1-glutàm'co. — Privilégio
evo, uma peça suporte (12) da con- de Invenção.
De 1.0 de março de1961
1 ° — Um processo para • produção
vencional ferramenta (5-"bits"); êste
suporte termina em haste-alavanca (131 de ácido 1-g lutárnico caracterizado por
Requerente; Alceu .Guimarãe: Pinto finalizando arn punho (13), de 'qual- cultivar o organismo Breribacterium
— Rio Grande do Sul.
configuração; a superfície de am- dit;aricatrun num meio de ca*tum aquo• Titulo: Aperfeiçoamentos em postes quer
os eixos são lisas (9-11), e ditos so contendo das-tio-bastara 101 condide sustentação de cabos elétricos. — bos
eixos tern:aram com ext-emidade ros» çaes aeróbin submersas até que o
Privilégio de Invenção.
queadas 19a-lia). nas quais se adaro meio adquira quantdade substancial de
1° •tAperfeiçoamentos em postes de tara arruelas e porcas (15) . — Total ácido 1-glutainico. — Seguem-se os
pontos tia 2 a 7.
Mistentação de cabos elétricos», caracte- de 2 poraos.

Requerente — Olaria Beatot
Martires Ltda. — Rio Grande do
Sul.
Titulo --Nóvo modele . de b10e0e
cerâmicos, para construções-1104
reto de utilidade.
1. 0 Evo modelo de blocos cerã.
micos para construções, com fere
mato quadrangular e casanaentos
longitudinaji, caracterizado' er4
conjunto por serem as parede.s la.
tera¡J dotadas de ranhuras longitudinais, e as paredes superior e
jnferior, respectivamente, dotadas
de tuna depressão, canal ou sulcos

longitudinal, em arco, em uma.
e de uma protuberância correspon.
'denle.s, na outra, de modo a poden
rem formar, ern sucessão, sulcos
o relevos de encaixe, guardando
cert4 folga, havendo na protube.
rância um canal também longitudinal, destinado ao embutiment0.
de vergalhões de reforço, e sendo
o bloco sustentado internamente.
por um sépto em fornia 'de cruz,
cada braço apojando uma das pa.
redes.
Toial de 2 pontos.
'TERMO N.° 114.518
De 5 de novembro de 1959
Requerente — Benjamin B..
Brackford — Estados Unidos da
América.
Título — Método para fabricar
esparadrapos adesivos permeáveis
— Privilégio de invenção.
IP Um método para fabricar esparadrapos adesivos permeáveis,
caracterizado pela colocação de
uma penuda de adesivo sensível
ti pressão Obre IIIIla superfície de
suporte, imprimindo projeções
aquecidas na película para perfu.
rã-la, e conjugando a película ade.
siva perfurada com um suRerte
permeável. •
Total de 21 pontos.
Prioridade — Estada Unidos der,
América, sob o n.° 772.123 de 5,
de novembro de 1958.
4

• TOMO N.o 117.412
-De 24 de fevereiro de 1960
• Requerente — Maunoel da Silva
Carvalheiro --- São Paulo.
• Poratos característicos de .aper.
fejoamentos no processo para fabricar burrinho mestre simples e
burrjnho mestre duplo —
1
gjo de invenção.
1.0 Aperfeiçoamentos no proces.
rso para fabricar burrinho mestres I
burrinho mestre duplo, caracteg
ijram-se pelo fato decada tubo (1)1
frn burrinho mestre simples ou dei.
p/o, o que é constituído de cilia . '
dro ao tubo de ferro batido, eco;
alurafnio. latão ou outro meteria), . •
terminar numa das extremidades
com menor diãmetro (2), executado pelo processo de repuxaçá6;* •
az
sendo a seguir feita a rosca Inter.
narnente (3), na qual se aPlieW
uma coneião (4), para saída do
óleo que irá atuar nos cilindro/
das rodas; numa das conexões ae
aplica uma tomada do interrupto
comum da luz do freio traseir2:
d
Total de, 5 pontos..
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pelo fato de. compreender ditas peças, uma delas fixa ao teto e dotada,
na face inferior e em posição trans..
De 19 de nulo de 1f41
De 14 de outubro de 1960
De 20 de dezembro de 1960 .
versai, de recorte de seção trapezoi.
Requerente — Vicente Schawarz
Privilégio de Invenção para: Novo
Requerente: Brasil Quartz Comercial dal, com base maior interna, sendo
— Minas Gerais.
Sociedade Anónima — Estado da Gua- que em tal recorte se encaixa saliêncadeado.
cia de mesma forma prevista na seJosé Paidetti, italiano, industriai, re- nabara.
Título — Nôvo sistema de
gunda peça, solidária com o pendente
armário para cosinha tipo ameri- sidente na cidade de São Paulo.
Titulo: Novo modélo de molduras do lustre ou similar, sendo que as
cano — Modelo de utilidade.
1. 0 — Novo cadeado, do tipo forma- de chapas radiográficas — Modelo de faces oonfrontantes da saliência e
1. 0 /stóvo sistema de armário do por um corpo prismático, substan- Utilidade.
recorte, apresentam' contatos elétricos
para' cosinha tipo americano, ca- cialmente retangular, provido em sua
quando reunidas
1.0 — Novo modêlo de moluras de correspondentes,
racterizado por possuir um corpo face superior de dois alojamentos ci.
completamente as FlUms peças.
pur
chapas
radiográficas,
caracterizado
de formato Paralele p i p é d ico P an lindricos, extremos e opostos, sendo um
Total de dos pontos.
-tagonl,sedquapredsta- alongado e o outro mais curto e do- ser obtido mediante três fôlhas de papel
encorpado, cartolina, lâminas plásticas
seiras do mesmo formam entre
tado de um prolongamento cilíndrico um ãngulo reto enquanto que as lateral inferior, caracterizado pelo fato ou outros materiais assemelhados adeTÈRMO N9 126.812
laterais se apresentam em posição de o dito, prolongamento ating'r a quados; apresentando vazamentos posa
cionados
correspondentemente,
sendo
perpendicular à porta do mesmo, face inferior do referido corpo e pro20 de fevereiro de 1981
que duas Rilhas, a infer:or e a supepossuindo em seu interior très ou longar-se lateralmente em trecho re- rior,
apresentam os vazamentos de
Requerente: Alcindo Tavares Cormais prateleiras circulares.
tangular inferior: e os citados aloja- tamanho pouco menor do ame o perí- deiro Campos — Estado da GuanaTotal de 3 pontos.
ai,
por
um
orimentos ligados entre
metro das chapas radiográficas a emol- bara — Título: Aperfeiçoamento em
fício passante. — Seguem-se mais 2 durar, e a terceira fõlha intermediá- Aparelho Vaporizador-Inhalador —
pontos característicos.
ria, apresenta os ditos vazamentos pou- Privilégio de Invenção.
TÊMIO N.° 121.168 .
co maiores do que as referidas chapas
Aparelho Vaporizador-Inhalador,
— Total de 5 pontos.
caracterizado por possuir sistema próDe 12 de julho de 1980
TERMO N.° 124.966
prio para captação e aquecimento de
oxigênio ou outro qualquer gás em
Requerente — C. Á. V. LjmjDe 16 de agõsto de 1960
temperatura regulável; possuir reTERMO N.°1 125.716
Inglaterra.
ted
gulagem automática através de terTitulo — Bombas de combustíRequerente: Lor Corporation — Esmostato; pos.suir conexões elásticas
De 6 de janeiro de 1961
vel liquido para motores de com- tados Unidos da América.
de borracha. ou outros materiais com
bustão interna — Privilégio de inTitulo: Fundição de estruturas comestas propriedades; possuir tubulação
Patente
de
Invenção
para:
Apervenção.
flexível ou canalizações dotadas de
plexas com núcleo de metal e envolfe.çoamentos em suspensões para ca- tais propriedades para transmissão do
! 1. 0 Uma bomba de combustível tório sólido. — Privilégio de Inven- minhões.
vapor ou gaess aquecidos à distância;
líquido do tipo especifico para um ção.0 — Processo de fabricar um art:Requerente: Kibrás S. A. Basculan- possuir câmara adicional para me1.
motor de combustão interna, com- go compreendendo espuma metálica su- tes — Estado da Guanabara: — Pri- dicamentos e ser provido de cotróle
preedendo a combinaçãa de uma
de volume através de sistema próprio
envolvida por uma ca- vilégio de Invenção.
parte de corpo cilíndrica escalo- bstancialmente
I.° *Aperfeiçoamentos em Juspen- de escape de vapor, como reivindicado
mada sólida não-celular de metal, canada apropriada para ser contida racterizado pelo fato de compreender: sões para caminhões, principalmente, em primeiro; substancialmente como
numa cavidade na carcaça do mo- proporcionar uma mistura de metal der- caminhões de carroceria ou estrado descrito e ilustrado nos desenhos
tor, uma camisa forrando o corpo retido espumável mediante mistura in- eleavel, caracterizados pelo fato de anexos.
da bomba e se extendendo da ex- tensiva de metal e uma substância que, compreenderem, junto a cada um dos
tremidade interna• da parte do quando aquecida, desprende gás atuan- feixes de Mola de suspensão zrazeiros
TERMO /NP 126.868
corpo, um êmbolo tece liberdade te pára proporc:onar células fechadas dispositivos destinados a supersolicitar
de movimentos axial e angular no no referido metal; proporcionar um mol- ou não, sob o contrôlo do operador
De 20 de fevereiro de 1861
corpo, uma manga apoirda com de provido de paredes internas a uma do veiculo, os referidos feixes de mola.
liberdade de movimento angular temperatura de pelo menos 50°C abai- — :Segue a redação dos pontos 2 e 3.
Patente de Modélo de Utilidade
sôbre o corpo para imprimir mo- xo do ponto de fusão, do citado metal;
para: "Modélo de Porta-Fusíveis Giratório — Requerente: Buenaventura
vimentos angulares ao èmbolo, a — introduzir a mencionada mistura
TERMO N.° 125.719
Diaz — Estado de São Paulo.
manga tendo sôbre a mesma den- derretida, quando substancialmente não
tes apropriados para serem aco- espumada, em uma porção do referido
1 — Modêlo de porta-fusíveis giraDe 6 de janeiro de 1961
tório, caracterizado por ser sua caixa
plados por uma cremalheiras para molde; permitir que a citada mistura
ímprimir moviment-as angulares a de metal forme espuma e se expanda
Requerente: Firestone Burleigh Ma. (1) cilíndrica, de material isolante,
manga, uma mola montada Obre no interior do citado molde substanci- rine Pneumatic Fendering Co. Litni- fechada inferiormente por um disco
(4) , e provida em seus lados opostos,
á manga para imprimir os cursos almente após a introdução da referida
ted — Inglaterra.
de chapas metálicas de contato, dode secção ao êmbolo, uma válvula mistura derretida do mencionado molTitulo: Guarda aperfeiçoada — Pri- tada, a primeira, de um prolongade retenção de descarga fixada a de; por a superfície externa da citada vilégio de Invenção.
mento (9) disposto sob o disco (4),
ao
ocorrer
a
formamistura
derretida,
uma extremidade da parte do cor1. 0 — Uma guarda do tipo que e a segunda (10) dobrada para g
ção
da
citada
espuma
em
contato
com
po e adaptada pari ligação a meg compreende uma longarina sóbre a
e a seguir para baixo. Total do
ina de um cano de descarga, uma as paredes, internas do molde; solidi- qual são montados coaxialmente uma alto
cinco pontos.
chapa retentora apropriada para ficar a referida superfície externa da pluralidade de membros . na forma de
Ser fixada na carcaça e ligada a mencionada mistura espumável para anel caracterizada pelo fato de que
TERMO /C 17/.090
djta parte do corpo por um pino formação de uma camada não-celular os últimos são separados uns dos oulocalizador, e dishostvos conforme de metal durante a citada formação tros longitudinalmente na longarina e
De 20 de fevereiro de 1061
aqui descritos para assegurar a de espuma por meio do referido con- são montados para rotação independenconveniente relação de cremalhei- tato com as citadas paredes internas; temente uns dos outros em torno do
Requerente: Thomas Preston — Esra e da manga ao inserjr-se a bom- e solidificar completamente o referido eixo de longarina. -- Total de 6 pontados Unidos da América — Titulo:
metal em forma de espuma por meio tos.
/JR. na carcaça.
"Processo e Aparelho para Separar
de resfriamento. — Seguem-se os ponRegue o ponto 2.
O requerente reivindica de acórdo Fibras dos Talos de /renal" — Pritos de 2 a 13.
cora a Convenção Internacional e o vilégio de Invenção.
Artigo 21 do Decreto-lei ri° 7.903,
— Processo para separar fibras
~MO Mb 128.1592
de 27 de agasto de 1945, a prioridade de1 casca
e da Madeira de vegetaie
' TERMO N. ° 125.113
do correspondente pedido, depositado como /tem!, caracterizado pelo fato
De 19 de outubro de 1960
na Repartição de Patentes da Ingla- de compreender as fases: do moviDe 20 de dezembro de 1960
terra, em 8 de janeiro de 1960, sob mento dos talos em posição de ponta
Requerente — Rodolfo Milehner
em unia direção; fratura de madeira
Requerente: Akira Nakano — São o n.° 785.
Tuboplastic 8. A, — São Paulo.
•
em pequenos pedaços; separação destes e da casca da fibra progressivaTítulo — Anáguas COM armação Titulo: Aperfeiçoamentos em matriTiOntvfn R? 126.678
mente até um ponto junto à extrede ar — Modelo le utiliade.
zes para trabalhos odontológicos. —
mldade traseira do talo; impulsionar
10 de fevereiro de 1981
1.0 Anágua com armação de ar Privilégio de Invenção.
usas extremidades traseiras incluearactedizada por um ou mais tu1.0 — Aperfeiçoamentos em matriDepositado em 10 de fevereiro de indo a madeira c.a casca para fora
bos flexíveis, providos de válvula, zes para trabalhos odontológicos, ca- 1961 Requerente: José Ismael Mu- da mesa dianteira; e transportar as
fixados ao redor da anágua, na racterizados pelo fato de serem as alta no Pirágine — São Paulo — Ti- extremidades traeeiras, de ponta, era
tltura conveniente, ditos tubos po- ditas matrizes feitas em peças indivi• tulo: "Suporte Removível para Pen- direção oposta, entre a referida mesa
dendo ser inflados com ar soprado duais, de configuração diferentes, e dentes de Ildminação" — Modal° de dianteira e um rdlo batedor gintvel
Utilidade.
em direção que se oponha ao moviiltravés da dita válvula.
previstas uma para cada tipo de dente
1 — "Suporte Removível para Pen- mento das extremidades. Seguem-O
Total de pontos.
em particular. — Total de 4 pontos. dentes de Iluminação", caracterizado os pontos de 2 a 7.

TÊ12M0 R° 125.130

Quarta_feira 3

pria mandioca, tanino, quebracho de
árvores tonantes; hidróxido e cubono de cálcio extraídos de argila ou
De 18 de março de 1961
pedras oiticicas todce eases compoRequerente: Abbott Laboratories nentes sendo finamente preparado/.
Total de 2 pontos.
— Estados Unidos da América.
Título: Aperfeiçoamento em Composições de Isoproteronol — Priviiegio
TfeRMO N9 128.432
de Invenção.
— Uma compos!çâo estável de
De
1 de maro de 1961
aerOseol de isoproteronol, caracta.
rizada por compreender uma mistura
Requerente — Moysés Neaanel Ejchel
de volumes aproximadamente iguais — São Paulo.
de etanol substancialmente. anidro e
Nbvo Tipo de Calça HiTítulo
iun hidrocarboneto fluorado liquefeito giênica — Privilégio de Invenão.
que tem pelo menos uni átomo de
1* — Nbvo Tipo de Calça Higiênica,
rluor e não mais que doia átomos confeccionada de malha, algadão ou
de carbono, a dita mistura contendo qualquer outro material apropriado,
de 0,1 g 0.3% de cloridrato de Mo- caracterizado pelo fato de ser provida
proteronol e pelo menos 0.05% de de ura protetor dentro qual será adappalinitato de ascorbila. Total de 11 tado algodão ou outras peças macia de
pontos,
regular volume, peça esta, que se
A requerente reivindica, de acdrdo edaptada sôbre o corpo da usuária
com a Convenção Internacional e o resguardando as demais roupas sem
Art. 21 do Decreto-lei no 74903, de formar volume.
27 de agbsto de 1945, a prioridade
Total de 2 pontos.
do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes dos Estados Unidos . da América, em 17 de
TERMO N° 128.485
março de 1960, eob n o 15.549.
TERMO N9 127.708

TERMO N9 128.020,
De 29 de março de 1981
Requerente — Bruno Vassel e Hans
Titulo — Esterilização Quimica de
1. Feige — São Paulo.
Materiais Coingenos — Privilégio de
_•
Invenção.
19 — Um método para esterilizar
Quimicamente material colagenoso, caracterizado por colocar o referido material colagenoáo em intimo contacto
tom unia solução esterilizante de uréia
e de peróxido de hidrogênio, aproximadamente em igualdade molar, a
uma temperatura situada entre 18 9 e
(59 C., durante pelo menos 2 dias.
Total de 3 pontos.
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De 18 de abria de 1901
Requerente — Sel-Fex Córporation
— Estados Unidos da América.
Titulo — Composição e Processo
para Chapear Platina. Privilégio
de Invenção;
1 9 Uni processo para eletro-,chapear
platina, caracterizado pelo fato que
êle compreende formar uma solução
aquosa de ácido sulfámico e dinitrito
de diamino platina, ajustando o conteúdo de água da resultante solução
para providenciar unia solução contendo pelo menos cerca de 6-g litro
de metal de platina e eletrolisando a
solução para chapear platina com a
•
mesma.
Total de 8 pontos.

grânulos de Vidro de identiVca composição daquela do vidro em operação
de estiragem no forno de fusão, em
qnantidade suficiente 3 permitir, depois de derretido 'durante o oozimente, a completa cobertura de tóda a
superficio por onde passará a corren.
te de vidro emergente do processo de
estiragem.
Total de 2 pontos.
TERMO NO 128.702
De 25 de abril de 1961.
Requerente — Stepheason Corporation — Estados Unidos da América.
Título — Aperfeiçoamentos em
Aparelhos para Facilitar a Respiração
e Produzir a Respiração Artifiolal —
Privilégio de Invenção
lo a— Um ressucitador caracterizado
por compreender. uma cobertura tendo uma câmara de administração de
gás e uma segunda câmara; uni diagrama flexível na cobertura, formando uma parede divisria", entre es
meras• uma caixa de válvula no diafragma, possuindo uma câmara de
válvula; um conduite de suprimento
de- gás, flexível, ligando-se na câmara
de válvula; unia janela estendida entre a segunda câmara e a câmara de
administração de gás; um primenro
injetor de escapamento, dirigido para
a' câmara de administração de gás e
adaptado pare conduzir gás da segunda câmara para a câmara de administração de gás e um segundo injetar
de escapamento, dirigido para fora da
câmara de administração de gás e
adaptado para conduzir gás da câmara de administração de gás para a segunda câmara; unia válvula de escapamento de gás na segunda câmara;
primeira e segunda passagens de gás
na caixa de válvula, indo da câmara
da válvula para os primeiras e segundo injetores de difusão respecti.
vamente; um elemento de vedação de
válvula na câmara de válvula, móvel
em relação ao mesmo e um suporte
para o elemento de vedação,de válvula, montado no envoltório. independente do diafragma, onde o movimen_
to caixa de válvula, muda o elemento
de vedação da válvula para uma primeira posição, fechando a primeira
passe gern de gás, e para uma segunda
posição, fechando a segunda passagem
de gás.
Total de 15 pontos.

TERMO N o 128.585
Depositado em 21 de março de 1961.
TERaeo N. I2e 311
Requenntes — Antonio Campos Tejada, Manuel Hernandez Dominguez
Depositada em 13 de . abril de 1961 e Antonio Arcas Montenegro.
Título; "Nõvo Aparelho para RemoRequerente — Moshe Fakov São ção de Calosidades e Pelos" -- ModePaulo,
lo de Utilidade.
19) "Nbvo aparelho para remoção
Pontos característicos . de: "Original Disposição em porta-Ferramenta de calosidades e pelos", caracterizado
pelo fato de ser formado por placa
para Tornos Mecânicos".
metálica que apresente região alon19) "Original Disposição em Porta, gada que se presta de cabo, seguindoFerramenta para Tbrnos Mecânicos", se parte em forma aproximada de recaracteriza-se por ajustar-se no su- tângulo, arqueada e provida de aberporte (1), um cabeçote intermediário turas que dão origem a garras salienzitMO N9 128.724
(2), deslocável no dito suporte, com tes nas quais é retida lâmina usual
caelações de até mais ou menos trin. para barbear, sendo que em corresDe 26 de abril de 1961
ta e dois milimetros, por simples movi- pondência ao gume da lâmina voltamento de levantar (suspender) ou do para o cabo, a placa retangular
Requerente — Allen Sz Hanburys LI-.
baixar o dito cabeçote; pelo fato do apresenta recorte, em meia_ ua .
mited — Inglaterra.
o eixo (11) do cabeçote (2). deslocar-,
Titulo — Um Processo de Esterilizase na abertura (9) do suporte, utilição de Materiais em Recipientes de
zando-se arruela (12) enorea (13): o
TERMO -N9 128.608
Vidro ou em 'Recipientes Frágeis Secabeçote possue Sede (-141, e parafuso
De 20 de abril de 1961
melhantes Privilégio de Invenção.
(15) para o apêrto..
.19 — Um processo de esterilização
Pontas Característicos de: Total-de 4 pontos.
de materiais em recipientes de vidro
Patente de Invenção para "Um nbem recipientes frágeis semelhantes,
vo processo para impedir a passagem ou
cereeOrizado
por oompreender as
de certos Tipos de Bolhas Gasosas ao fases de aquecimento
TERMO al 9 128.320
de um recipienVidro em Estiragem".
te fechado de vidro ou de material
Requerente — James Anderson. — frágil
De 13 de abril de 1961
a do seu conteúdo
Estado de São Pauld — Privilégio de numa semelhante
câmara de esterilização a 1009
Requerente — Angelo Miguel Gobri Invenção.
1 9) — "Um nevo processo para im- a 1509 C e então do esfriamento do
— Rio Garnde do Sul,.
recipiente e do seu conteúdo, quitado
Título — Processo para Facilitar a pedir a passagem de certos tipos de ainda na câmara, pela introdução de
execução de Perfurações — Privilégio bolhas gasosas ao vidro em estira. um liquido refrigerante aquoso a uma
gem", caracterizado na selagem ou vi- temperatura abaixo de 909 C, na cã..
de Invenção.
ciração dos póros superficiais da peça
1 9 — Processo para facilitar a exe- refratária, antes de ser retirada do mara, em forma de unia névoa consiscução de perfurações em geral. carac- forninho e colocada no forno de fusão tindo de gotinhas tendo um tema.
terizado pela edição ao fluido de per- e por consistir, dito processo, em dis- riho médio de particulas entre 1 ml..
furação de um compdsto em forma pôr-se no fominho frio, sôbre uni cron e 500 microns.
Total de 3 pontoe.
de pó sêc,o estável, finamente pulve- leito, limpo, isento do p e constituldo
rizado, com dosagem rigdrosa dos di- de placas refratárias, ou outro mateA requeernte reinvidica • prioridaversos cololdes que o compõem, dito rial realatente à temperatura final de de igual pedido depositado na Recomposto compreendendo amido de (1.200 — 1.300 C.) de cozimento, a partição • de Patentes da Inglaterra,
mandioca, 'similares ou de cereais; ce- peça depois de formada e aêca ao ar sob n9 14.00040 aos be de abril de
lulose extraída de árvores ou da pró- normalmente, e colocar-se tiras ou 1980:

TERMO N° 128.828
De 28 de abril de 1951
Requerente — N. V. Philips'Oloellampenfabrieken — Holanda.
Título — Aperfeiçoamentos em, Ou
relacionados com, processos para a
fabricação de une sulfeto metálico
transfarente e ou uma camada contendo seleneyo sabre uni condutor, e
objeto providos com uma tal camada,
— Privilégio de Invenção.
1° Aperfeiçoamentos em ou relacionados com um processo para fabricar'
rena camada transparente sôbre um
condutor, no qual um sulfeto metálico insolúvel eia água e ou sseleneto 6
formado pela reação entre o compôsto metálico e um compessto de enxó.
fre e ou selènio, caracterizados pelo
latos de que o compósto metálico ene
questão é levado a reagir sôbre a superfície do condutor com o compôsto
de enxbfre e ou selénio, na presença
de um agente de união.
Total de e. pontoe.
A requerente reinvidica de acôrde
com o Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n 9 7.903 de
27 de agô.sto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartiçao de Patentes na Holanda,
•
de maio de 960, sob n9 251.310.

rtRMO N9 128.897
- De 3 de maio de 1961
Requerente — adaruaing, Maxwell
Moore, Incorported — Estadas Unidos da América.
Titulo — Válvula de Duas Sedes para Trabalho de Alta Temperatura. —
Privilégio de Invenção.
lo Uma válvula equilibrada do tipo
dotado de um corpo constituido por
duas paredes internas, paralelas, espa.
çadas, cada uma provida de uma aber.
tura para vazão de fluido definiaa por
uma sede anular, as ditas abertura,
sendo coaxiais e permitindo a vasãO
de fluido entre uma câmara de admissão e uma câmara de descarga, um
disco de válvula cooperável com a
sede de cada uma, e um dispositivo
rígido que liga os discos de válvulas
de forma que estas pessoa se deslo.
car como uma unidade, e aproximados
ou afastados de suas sedes, e na qual
a distância entre as superfícies de
contacto com a sede dos discos, é nor.
malmente igual a distância entre Ga
superfícies de contacto com o disco
dee sedes, para desse modo prevenir
vasamentos quando a válvula fôr fechada, caracterizada pelo fato do diapositivo de ligação ser de um material
cujo coeficiente de expansão térmica
é igual aquêle do corpo da válvula,
assim a distância entre as superfícies
de contacto com a sede dos disoos
permanece igual p. distância entre ai
superficies de contacto com o disco
das sedes, indiferentemente as alterações de temperatura as quais possa
ser exposto a válvula.
Total de 9 pontos.
Prioridade — Estados Unidos da
América, em 25 de julho de 1960, sob
a
o n9 44.935.
TERMO

Ni?

128.904

De 3 de maio de 1.01
Requerente —' Bopp & Rente?
Título — Acionamento de Válvula
em Instalações de Ajuatagem Volue
mérica — Privilégio de Invenão.
1* Acionamento de válvula eçui
telaeóes de _ajustagem volumétrica,
caraterizado pelo fato de que a Val.
Tula (1), situada em 100,4 afaatad0
da instalação de ajuetagem toltuxtãe •
trica, comandada por um Mace de
curvai) (8) que, mediante dispoeitive
ln

•
480 Quarta-fsira 3
de bloqueio, é ajustável para diferentes posições da válvula.
, Total de 4 pontos.
Finalmente, a requerente reinvidica,
de aceirdo com A Convenão Internacional e o Código de Propriedade Industrial em vigor, a prioridade do 00orespondente pedido de patente depofitado a Repartiáo de Patentee da
Alemanha, em 18 de janeiro de len
TCRMO Ne 129.188
De 12 de maio de 1961
Requerente — Naeto /elatenshita
•
São Paulo.
Titulo — Nôvo Tipo de Chuveiro —
Modelo de Utilidade.
1°) "Nôvo Tipo de Chuveiro", caracterizado por possuir tuna.. aspéele de ante-câmara de formato cilindrico, cujo espaço interno é malar
gue o diâmetro do cano e onde a água,
proveniente da réda, es espalha, após
passar pela redução de entrada.
Total de 3 pontos.
. ---.
•
r1eeM0 Ne 129.212
De 16 de maio- de 1961
:Requerente — General Electric Company — Estados Unidos da América.
, Titulo — Aperfeiçoamento em Uni'dada Destunidifica.dora e Aqueceora
para uso em Aparelhos Utilitário-.. _-rivilégio de Invenção.
I. a. Aparelho para desumidificar e
Rquecer um fluido gasoso caracter i zado por primeira e segunda paredes rígidas paralelas. espaçadas . montadas
Paar giro posicionadas perpendicular,
alente ao seu eixo de rotação: meios
para girar ditas paredes como uma
idade; um mancai estacionário en.
twe ditas paredes tendo um eixo in.
Iterceptando dito eixo de rotação num
angulo agudo num ponto -mediante
*nem ditas paredes; uma peça anular,
rigida e Oca . montada para giro sôbre
tlito mancai, dita peça anulai e ditas
paredes estando presas para girarem
mesma velocidade , dita peça anular
ndo unia seção raia conformada em
/tad/engulo isoceles com sua base apoia.
Êla sôbre dito mancai e tendo uma sé.
tie de saldas, espaçadas angularmente,
'(,olocadas no vértice de um dos ditos
triângulos; dita peça anular tendo
cinda meios reaponsivosl e pressão fedo ditas saídas abaixo de uma
han predeterminada dentro da dipressão
peça anular e abrindo ditas saídas
fem pressão acima da dita pressão pra'determinada; cada lado de qualquer
'idos ditos triângulos oscila uma vez em
'pada revoluão entre unia posição pafralela e adjacente a uma das ditas pa¡redes que lhe faceia a uma posição
astada da dita parede _adjacente;

imeiro e segundo foles anulares po. ionados, respect
Fic
ivamente entre dita
¡primeira parede e dita peça anular e

'ftntre dita segunda parede e dita peça
'ular; cada um dos foles tendo uma
Imeira seção lateral presa à sua
arada adjacente, uma segunda seção
, terial presa ao lado adjacente da
pita peça anular e unida à dita primeia seção lateral pela sua margem In. earlar, uma seção exterior flexível
'tinindo ditas seções laterais, ' e um
enteparo formando uma barreira - esdanque ao ar através do dito fole, dlanteparos tenda colocados aproai[
adamente 180 9 - um do outro; dita
imeira parede e dita primeira seção
terial do dito primeiro fole tendo
.
primeiro par de aberturas alinhaas feitas nele atrás do dito primeiro
nteparo de fole, dita segunda seção
tarai do dito primeiro fole e o lado
segundo par de -aberturas em 11, jacente .clo- dita peça anular tendo
a feitas nele adiante da dita prieira anteparo do fole, -dita primeira
\
. --- —
-
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adio do dito segundo fole e ' dita seilinda parede tendo um terceiro 'ar de
aberturas em- linha feitas nele adiam.
te doç dito segundo anteparo do fole,
dita segunda seão lateral do dito segundo fole e o lado adjacente da dita
pea anular : tendo um quarto par de
aberturas em linha feitas - atrás do
dito segundo antepro de fole; urna
primeira válvula .' descobrindo dito primeiro par de aberturas por um determinado eSparo de oada revolução das
ditas paredes e peça anular, à medida
que dita peça -anular prosi urna câmara se expandido dentro do dito pi
melro fole comunicante com o dito
primeiro .pai de aberturas; e urna segunda válvula descobrindo dito terceiro de aberturas por uma parte de
cada revolução de ditas paredes- e
peça anular à medida que dite-peça
do dentro do dito segundo fole coumanular provê unia câmara se contraiu.
nicante com o dito terceiro. par de
aberturas adjacente da dita peça
anularlendo um segundo par de aberturas em linea -feita ai sôbre o outro
lado do dito primeiro anteparo do fole
, dita primeira seção laterial do dito
r..egundo fole e dita segunda parede
tendo um terceiro par de abertutas
em linha feita a5 &Rire uni lado do
dito segundo anteparo de fole, dita 'se-emula seção lateral da dito segundo
fole e o lado adjacente da dita peça
anulai tendo um par de aberturas em
anela feita aí sôbre o outro lado adjacente do dito segundo anteparo de foleé. uma primeira válvula descobrindo
dito. primeiro par de' aberturas por
uma quantidade predeterminada de
cada revolução da dita unidade e dite
manoal em relação um ao outro à
medida que dita peça anular está provendo uma' cãmara que se expande
dentro do dito primeiro fole em comunicação com o dito primeiro par de
aberturas; e uma segunda válvula descobrindo dito terceiro par de abarturas durante uma parte de cada revolução de dita unidade e dto mancai
em relação um au outro á medida que
dita peça anular provê uma- câmara
em contração dentro -do dito segundo
fole comunicando-se com dito terceiro
/par de aberturas.
Total de 7 pontos.
Finalmente, a requerente reinvindica os ftevores 'da Convenção rInterna-clonal, visto a presente invenção ter
sido depositada na Repartição Oficial
de Patentes dos Estados Unidos da
América do Norte, em '16 de junho de
1960, sob o -V 36.E.48:

• Feverciro,de 1965
•

lateralmente, urna janelqa (9), no seu- movimento relativo, devido ao giro, para
tido longitudinal, em correspendencia causar voltas suc.ssivas para recobrir . "
aos anéis, e F) _ser dotada abaixo desta em in;.nus de 100%, e nue» nara variar
janela e apontando para a mesma, de automaticamente o movimento azimutal
uma seta (10), cuja haste é saliente da por revolução de giro, de conformidade
base da tampa (6) Total de 4 pon- com a posição azimutal do ponto de apli-,,
cação em relação à carcassa, para efetos.
tuar a desejada variação da esp. aura
da camada. Seguem mais 97 pontos característicos.
TERMO N9 130. 265
A requerente reivindica a prioridade
26 de junho de 1961
de iguais pedidos de patentes depositados na Repartição de Patentes dos Es-,
Requerente; Ppaff-Bromberg, goela- todos Unidos da América sob números
dad Anônima Indostrial Comercial. — 196.542 em 1 de maio de 1962 e nd-1
Argentina.
mero 254.958 em 30 de janeiro de 1963.y
Titulo: Aperfeiçoamentos ' era Bctbinas para os Ganchos de Matérias de
Coser, Bordar e Similares. Privilégio
TARMO N° 149.827,

de Invenção.
1° Aperfeiçoamentos em bobinas
De 12 de junho de 1963
para os ganchos de máquinas de coser,
Depositante; Clevite Corporation, uma
bordar e similares, do tipo que é for- firma' norte-americana.
mado por uma única peça integral com- Pontos caracteristicos de: «Mancai de
posta pelo menos por uma parte tubu- forma arqueada para membros 'rotatilar, cuja uma extremidade fica aberta, vos».
— (Privilégio de Invenção).
enquanto que a outra extremidade leva
1°. Mancai de forma arqueada para
uma base ou» tampa, provida esta pelo
menos externamente de uni dedo e In. membros rotativos, que é adaptado para
ternamente de um munháo tubular sus- se ajustar num alojamento, caracterizatentando o carretel portafio, caracteri- do pelo fato de que a ,circunferência
zados pelo fato que a parte tubular da do rnancaLé menor do que 360 grátis oobina e a base e tampa são formadas e de que pelo menos uma borda de lk
por pelo menos duas peças Soltas com- nha de separação do- mane:' --tern pelo
plementareã, as quais apresentam nos menos um porção da orelha levantada
seus terminais de encontro meios de aco- que é adaptável para ser comprimida
plamento e de ancoragem para a cor- contra uma superfície oposta com o fim
respondente ligação das pelo menos duas de formar uma ajustagem apertada contra o alojamento quando o mancai é monpontos.
peças em questão. Total
tado num» membro rotativo Total .14
pontos.
Finalmente a depositante reivindica
TERMO N° 139.975
de acórdo com a Convenção Internacio;•
nal e de conformidade com o artigo 21.
13 de junho de 1962
do Código da Propriedade Industrial a
Requerente: Casar Ganen — Estado prioridade do correspondente pedido depositado na' Repartição de Patentes dos
•
cia Guanabara.
Titulo: Apel. • Jamentos em- cOnstru- Estados Unidos da América do Norte...
ção de casas. — Privilégio de Inven- em 13 de junho de 1962 sob o número
202.261:
ção. •.
Em resumo reivindicam-se como pontos caracteristicos:
TERMO N' 102.347
1° Aperfeiçoamentos em construção de
12 de Maio de 1958
Casas caracterizados pelo fato das paredes serem moldadas em -».,»argamassa
Requerente: Richard Von Capeller.
fina, colocada em fôrma CO-1. ..:tuidas por Marc Haering, Hans
Saner; Werner Surpaineis fabricados em madeira revestida ber e Thedor Wagner-Jauegg.
Suiça:
de ferro ou totalmente de ferro galvaniTitulo: Processo , paar preparar carzado, distanciados os paineis internos bamatos aralquilicos
Priv'' • 3io de Indos externos por meio de parafusos com venção.
porcas, _a fim de compor a parede na
prca.esso para p,., Jrar cara
grossura desejada, tendo ainda as fôr- hamatosUm
de aralquila tendo a fórmula
TÈRMO /NP 129.386
mas aberturas para a colocação defini- estrutural básica abaixo:
tiva das esquadrias; Total de 3 ponDe 23 de maio de 1961
tos.
o
,
Pontos característicos- 'de:
ri
Patente de .Modelo de - -Utilidade para:
TERMO N° 148.128
1 Quilen^-n-c-NH,
Nôvo Modélo de Chaveiro. . .
2 de abril de 1963
R
Requerente: — Otto- • Felt. de La
2
Roca. — Estado de São Paulo. Modelo
Privilégio de Invenção <Máquina e
•
de Utilidade.
Processo para Aplicação de Bandas de na qual a expressão alquileno é ama
1°) — Nôvo modelo de chaveiro, Rodagem e. em Carcassa de cadela alquilenica saturada de 3 a 6
átomos de carbono, separando as metacaracterizado por: — constituir-se Pneu rná ficas» .
de um pequen-o tubo (1), . dotado, em W. J. Voit Rubber Corp., firma in- des fenila e .carbamiloxi ligadas a ela,
uma extremidade, de um alargamento dustrial, norte-americana, esta' :/ecida em por 3 átomos de carbono pelo menos,
(2), e próximo a outra. ei uma flange 2.945 East, 12th Stáet, Los Angeles, RI é uma membro selecionado do gru(3) anelar: B) ser o corpo deste tubo 23 Califfórnia, U.S.A -, organizada e po composto por hidrogénio, bromo,
(1) envolvido por vários anéis (4), em funcionante segundo as leis do 'tad° fluor, cloro, metila e metoxi. e R2 é umn
membro sclecioado do grupo composto
cuias faces externas encontram-se gra- de California.
vados números -em seqiiéne.. de O á -9;
P ráquina e processo para aplica- por hidrogênio e- alquila de 1 a 3 átoC)' serem estes anéis pressionados en- ção de bandas de rodagem e flancos sein mos de carbono, caracterizado por comtre si por uma mola (5) helicoidal de carcassa de pneumáticos, caracterizada preender a reação, em um álcool oralpressão, que envolve o tubo, apoiando- por compreender meos para an"car uma emilico cana fórmula estrutural é
se contra a flange (3);- D) ser o con- fita- do material à carcassa, num ponto
-• o 011
junto do tubo (1), anéis (4) e mola referido como -aia ponto de aplicação,
alq111-1-e"
(5), envolvido por uma tampa (6) de meios para girar a c- cassa em tetrno
formato de um projétil, que se enéaiia, do seu eixo paar enrolar a fita na corit
por sua base, no alargamento (2) .
2
cear, meios para produzir ,ovarinto
tubo (1), possuindo na extremidade -um relativo ref rido como min movimento azi.
furo atravessado pela extremidade do mutat, en:re a carcaana e o ponto de apta- na -qual alquileno é uma cadeia alqUi•
tubo; E) possuir ainda a tampa (6), caçãa, numa d'reção transversal ao seu denica saturada de 3 a 6 átomos de car-
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bono, separado as metades fenda e hidroxi ligaads a ela, por 3 átomos de
carbo. Delo menos, RI é uma memoro seleCtoner.:: do grupo composto'por
.hidrogênio, bromo, 5uor, cloro, metila
e inetoxi, e R2 é um ,membro selecionado do grupo composto por hidrogênio e alquila de I a 3 átomos de carbono, com a cloro-ureia, em um solvente
organico. Prioridade: Alemanha; em 9
de Maio de 1957, sob número S 53.424
/V b/12.
Prioridade: Alemanha, em 9 de Maio
de 1957, sob número 8 53.424 IV b/12.

(Seção III)
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os corantes pigmentares, um corante de cer e refiuxar • a mistura. reacional; e obter -um 17alfa,21 .etoximetileno dioni
antraquinona - da fórmula geral:
de se remover os substituintes inertes etterside de fórmula geral;
• e não reagidos da mistura reaciona'. e
.1t aest.lar ( a partir desta, o desejado
produto final tendo a seguinte fórmu a:

C11
.0

.(CH \ X
/ 2' n

na qual X representa um' átomo de en-

xófre cai um grupo NB.
Finalmente,. a depositate ..eividdica, de
R-11, (MC)
acórdo com a Convenção Internacional
e de conformidade com o artigo 21 do
Código da Propriedade Industrial, a prioTERMO N° 105,450
cRil
\ HC
ridade do correspondente pedido, depo..
sltado na Repartição de da Suí25 de setembro de 1958
1
ça,. eia 4 de outubro de 1957, sob núR•
Requerente: Sandoz S. A.
Suiça. mero 51.267. Um total de 5 pontos.
Título: Processo de produzir novos
derivados Pirazolonicos. — Privilégio
Finalmente, a depositante reivindica,
de Invenção.
TERMO 119/.093
de acórdo com a Convenção Interna1° Processo de produzir novos dericional e de conformidade com "o artigo
vados pirazolonicos da fórmula I
de 4 de Maio de 1960
21 do Código da Propriedade Industrial. a prioridade do correspondente

•

R -C=====C -C H
6 5

I

•

NH

Requerente: Miles Laboratories, Inc., pedido, depositado na Repartição de
uma corporação norte-americana — Patentes dos Estados Unidos da AméEstados Unidos da América.
rica do Norte, em 3 de março de

Pontos característicos - de: "Processo 1958, sob o n.° 718.427.
para preparar novas N-substituido
Um total de 12 pontos.
N-alquinil-aiquilaminas halogenadas e
seus sais halogenidricos" — Privilégio

de invenção.
1. 0Um processo para preparar

'TERMO 119.496
novas N-substituido-N-alquinil-alquilamines . halogenadas, respectivamente
de 16 de Maio de 1960
seus sais de adição de ácido halageni•
drico, caracterizado pelo fato de se reaRequerente: Sinoes S.F.A., Milão.
gir um N-substituido-N-alquimil-Orne.- Itália.
ga-amonoalcanol tendo a fórmula
, Ponto característico: "Processo para
(CH ) OH
./

2 n

(Trx)

onde R significa pron-2-indo ou benzilo, caracterizado pelo fato de fazerse reagir N-rnetil-piperili1-4-hidrazina
com esteres etílicos, do ácido benzoilacético da fórmula II. Total 2 pontos.

.

ff

HO. (CH
TERMO N° 105.642
De 2 de outubro de 1958
Requerente: CIBA Socié Anonyme,
Basiléia, Suíça.
Ponto característico: «Processo para
colorir Produtos 'Orgânicos com Corantes 'Pigmentares» (Privilégio de Invenção).
1° Processo para colorir produtos orgânicos Com . corantes pigmentares, caractee:zado pelo fato de se empregar,
coma os corantes pigmentares, caracterizado pelo fato de se emp reonr, como

)
2. n
-

com um agente halogenante escolhido
do grupo que consiste de halogeneto de

tionila e trihalogeneto de fósforo, em
presença de um solvente inerte, a uma
temperatura de Q a 20°C; de se aque-

TERMO DE PATENTE N.° 122.928
De 21 de setembro de 1960
The British Drug Houses Limited 7-Inglaterra.
Titulo: "Processo de preparação 4e
compostos' orgânicos" — Privilégio de
Invenção..
1.° Um processo para. preparação de
3beta, 16alfa, 17 alfa-trihidroxipregn-5.
eno-20-pnas tendo a fórmula geral:
•

Ifre

•

11.0'

caracterizado pela condensiíção do ácido o-cloro-p-nitrobenzenico em solução,
com N-metil-piperidinol-(4, dissolvido
no mesmo solvente, em presença de um
bicarbonato alcalino -,em suspensão.

(onde R . é hidrowenio em um grupo
meti!), -processo este caracterizado pelo
fato de compreender as etapas de:
reagir uma 16alfa, 17alfa-apoxipregne20-ena tendo a fórmula geral:

Total de 15 pontos.
Finalmente, a depositante reivindica,
de acendo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente
pedido, depositado na Repartição de
netentes da Bélgica. em 16 de maio
de 1959, sob n.° 578.769.
•

(HX).,„N-R
f
;-CH
1
a'

Finalmente, a depositante reivindica,
de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artlgo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição
da Patentes da França, em 20 de adis.
to de 1959, sob o nánuno 803,191.
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dos números 2 a 3; e R" é um membro do grupo i:jue consiste de hidrogênio, radicais alquila inferior, radicais
aloenila . e radicais representados pela
seguinte fórmula:

'2 5

a preparação de produtos farmacêuticos
com atividade anestésica local e os produtos relativos" — Privilégio de invenção.
1. 0 — Processo para a preparaçlio
de 1-metif-4-piperidil-o-cloro-p-nitrobenzoato da fórmula

o2 _

em que R é um membro do grupo
H2-CO-CH-GUCC2H5
que consiste de radicais alquila con6 )
I•
tendo não mais do que 12 átomos de
carbono, um radical alquila inferior
á
halogenada, radicais arila e radicais
aralquila; R" é um membro do grupo
que consiste de hidrogênio, radicais
Finalmente, a requerente reivindica, anta e radie-ais alquila inferior; n é um

de aoardo com a legislação aplicável,
a prioridade dos correspondentes pedidos de patente depositados na Repartição de Patentes dá. Suíça em 25 de setembro de 1957, sob' n° 50.940, em
I° de novembro de 19572 sob número
52.178, e em 31 de janeiro de 1958. sob
n°. 55.319.

2

TÉRMO 121.754
de 4 de Agósto de 1960

Requerente: Roussel-Uclaf, sociedade anónima francesa — França.
•
Pontos característicos de: "Processo
de prepararão de novos derivados de
esteroides" • —• Privilégio de invenção.
1. 0 — Processo de preparação de
-iovos derivados de esterádes, caracterizados pelo fatc de se fazer rearie
-Obre um 17-alfe,21-dihidroxi 20-cato.
esteroide utn excesso de ortrformiato
de etila em atmosfera inerte. na presença tia um cataliseder de ácido e se

(onde R lem. a s i ndlicacão dada art..
teriormente ee eR' é }Adro.genio ou
acil enfático contendo 1'
um eadical
ttornete de carbono), com urna el.
S
tarbonil hidrazina e um ãcido
, S1canoico infereior contendo até 3 Mo.
rios de carbono, para dar a corres.
ira-alente' &coai cnrbonil bldrazona de •
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Uma 16alla-alcanoi:oxi-17a ta - hidroXipregnon-20-ona; saponificar a aicoxi
carbonil h:drazona para dar um derivado 16alfa, 17a1b..4ibidroxi; e hidrobar o deerivado 16alfa, 17a1fa-ct,hidrozi para obter a desejada . 3beta. 16alfa,
17a1fa-trihidroxipregn-5-en-20-ona
Seguem-se os pontos de 2 a 6.
A requerente reivindica de ardo
tom a Convenção Internacional e o
art. 21 do Decreto-lei n.° 7.903. de
Z7 de agêsto de 1945, as prioridades
torrespondentes aos pedidos depositalos na Repartição de Patentes da In
glaterra, em 24 de setembro de :959.
tob n.° 32.549. de 7 de setembro de
1960.

DIÁRIO OFICIAL (Seção Hl),
'no maxiii,u 5 átomus de carbono. Y
um grupo im..c.o ciákjuilado ou um
grupZ) c.cloo.gu..amino contendo eventuaniente betero-atomos, e na
qual R é .hidrogenlo, um grupo alquilado com no max:mo 5 átomos de -cor.
bono. um grupa arilo . ou aralqu:1O
eventualmente substituído, ou derivados
quaternários de aniónio de tais .compostos de diazepina.
Finalmente. a depositante reivindica, de acórdo com. a Convenção
ternacional e de conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a proridade do correspondente peddo, depositado na Repartição de Patentes da Suíça, em 22 de
setembro de 1959. sob n.° 7.520.

Fevereiro de 1965

re,feridos grupos estão separados Por,
pelo meoa, dois átomos de carbono,
caracterizaaa por compreender O proauto omalo peia reaçao de uma composição formadora de pollamida, escolhida do grupo que consiste de
(A) um ácido monoaminomonocarboxilico poiimerizável, e 03) proporções su6stanclaunente equimoleculares de um acido carboxilico d abasia°
e uma diamina, com cérea de 0.25
a 2,5 molar por cento, tomando por
base a referida composição formadora de pol amido, de um composto
aromático da fórmula geral:

substituinte &valente, tal como
e Z representa e
radical hidrooarbonetado do um
cool trihidroxilado, caracterizado pala
fato de se tratar com um agente
epoxidante um metal da fórmula
geral:
um

um grupo Metilen0

g09

Um total de 4 pontos.

•I'BRI1/4,40 N.° 122.708
De 15 de setesabro de 1960
Cano Erba S.P.A., firma italiana
-• Itjlia.
Pontos característicos de: 'Trocesao para a preparação de ésteres Imoblveis de clorafenicol" (Privilégio de
invenção).
1.° Processo para a preparação de
ésteres Insolúveis de doranfenicol tom
•
a fórmula geral:
1
<1HMICOCTIC11
onde R z= grupo alcoila (ramificada
ou não), grupo alcenila (ramificada
ou não), grupo aril-alcolla (ramificada
ou não), grupos fenila (substituída ou
não), hidro-aromáticos e X = alcoileno (ramificado ou não, C de 1 a 4)
ou aril-alcoi:eno (C de 1 a a4), caracterizado pelo fato de se preparar
os derivados carboxilicos dos amoniácidos correspondentes, os quais, depois. são convertidos em balogenetos
de ácido e, deepois. condensados com
cloranfenicol. na presença de bases; ou
Se converter os derivados carboxilicos
dos amoni-ácidos correspondentes em
anidridos mistos com balogenetos de
ácidos alifáticos ou cloro-carbonatos' ou
com fosgênio e. depois, se condensar
com cloranfenicol. na presença de bases. Um total de 6 pontos.
TERMO N.° 122.936
De 16 de abril de 1962
xequerente: Dr. A. Wander A. Ç.
A. Wander S.1è ).
Berna. Suíça.
Ponto caracteristko: 'Processo para
a produção de compostos heterociclicos
bàsicamente substituídos " (Privilégio
de Invenção) .
I° Processo para a produção 'te
compostos heterocklicoo basicamentee
substituídos, caracterizado pelo fato de
se hidrogenarem compostos de &aze„ pina eventualmente substituídos nos núcleos benzênicos, da f6rmula
(em francés: Dr.

TERMO N' 122.939
De 21 de setembro de 1960
Requerente: Dr. A. Wander A. O.
— Berna — Su.ça — Pontos característicos de "Processo para a Produção de Compostos Reterociclicas
Basicamente Substituidos" — Brivilei& de Invenção.
I Processo para a produção de
compostos heterocichcos basicamenie
substituídos, caracterizado pelo fato
de, em compostos de diazepina, eventualmente substituídos nos núcleos
benzênicos, de uma ou outra das
fórmulas

p.

Tx1
onde is é um uumero inteiro de
1 a 2; X representa um radical formador de ainda, escolhido do grupo
que consiste de COOR, RCOOR, onde
R é um radical alcoilênico, contendo
de um a cinco átomos de carbono:
CCOL. onde R é um radical alcoLla
contendo de 1 a"5 átomos de carbono;
R,COOR,', onde F é um "radicalalcoilénico contendo de 1 a 5 átomos
de carbono e R1 é uns radical alcolla
contendo de 1 a 5 íComos de carbono:
e RNEI2, onde R á um rad`cal alcoilenlco contendo de 1 a 5 átomos
de carbono; e onde M é um metal
alcalino.
Finalmente, a depositante reivindica, de acórdo com a Convenção Internacional e de conformidade com
o artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente, pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos
da América do Norte, em 19 de outubro de 1959. sob o no 84'7.105.
Um total de 18 pontos.

na qual RI a It9 e Z têm os signiacima.
I ficados
Finalmente, a depositante reividiok
de acordo com a Convenção Internacional e de conformidade com o arI tigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondentepedido. depositado na Reparti'ção de Patentes da &iça. em 23 de
outubro de 1959. sob o n o 79.778.
Um total de do's pontos.
TERMO

124.728

De 6 de dezembro..de 1960
P. Rofimann-La ROche Cie Sncieté Anonyine.
Hortmann-La Roohe
CO.
Akciengeselischait — Suíça).
Título: Processo para prepaiação
de derivados de 1,4-benzodiazepina.
— Privilégio de invenção.' 1 — Processo para a oreparnão
de derivados de 1,4-benzodiazepina,
caracterizado pelo fato de que se 'faz
reagir uma benzodiazepina de Mrmula geral
/NH-It2

TERMO No 123.658
nas quais um dos dois radicais R1,
é hidrogénio, e o outro radical RI,
bem como R2, representam hidrogénio, um gripo alquilo com no máalísio 5 átomos de carbono ou um
grupo aralquilo eventualmente substituído, se introduzir um resto aminoalquilo terciário da fórmula X-Y,
na qual X é uma cadeia de, átomos
de carbono normal ou ramificado com
no máximo 5 áWmos de carbono, e
Y é um grupo omino dialquila.do ou
uns grupo cicloalquilamino contendo
eventualmente outros hétero-átomos,
on se introduzir um derivado de
amónio quaternário do referido resto
de amincialquilo
Fina/mente, a depositante, de acordo com a Convenção Internacional e
de conformidade com o artigo 21
do Código da Propriedade Industrial,
a Prioridade do correspondente pecr.do, deposintado na Repartição de
Patentes da Suiça, em 22 de setembro de 1959, sob o no 78.518.

De 21 de outubro de 1960
Requerente: Ciba Société Anonyme,
firma industrial e comercial suiça
— Suiça. — Pontos coracterísticos
de: "Processos para a Preparação de
Monoepóxidos" — Privilégio de In.
venção.
1 — Processo para a fabricação de
novos monoepóxidos da fórmula:

na qual RI. e R2 representa:n sim
átomo de hidrogénio ou de -irn agrupamento alcóilo, R3 representa um
átomõ de hidrogênio, um acrupamento alcoilo alcoxi ou trifluorme.
tilo ou um átomo de halogênio e o
núcleo designado
por I podea•lo
ter
não' substituido, monosub.stitaudo por
um grupamento trifluorometila ou
mono ou disubstituido por agrupa.
mentos alcollo, alcoxi, alooiltio,
droxialcolitio, halogeno nitro, (.miTIMM° N9 128.590
trilo ou -um acrilato de a'coiki se
hidroxi
ou acilamino, com aeriloniDe 19 de outubro de 1900
no, alcoilsullfi
nilo,
necessário for de que se sanzasifra
Requerente; M.onsanto Chemical
o éster obtido todo o proc1 ,14.0 obt'do
ti',,. Company, firma industrial e comer- na qual RI a Re. cada um. repre- podendo s-e'r em seguida nit...at,ado,
cial norte-americana — Estados Uni- senta uns substituinte monovalente. • todo o agr upamento nitro podendo
dos da América — Pontos caracte. tal como uns átomo de halo gênio ou ser -reduzido no agrupamento torno
risticos de "Poliamidas Modificadora” um grupo alcoxi ou um rad'eal hl- e este último podendo
Ree lo?.a 10 e
Privilégio de Invenção.
drocarbonetiido alifático, cicloalifático. i cada produto rew-inna1 obtido por1 — Policarbonamida. linear, sin- aralifático ou aromático, preferivel- do °PT t"Fin formado arn eu
de
tética, formadons de fibra, do tipo mente um radical alcofia com 1 a 4 •' a,dieno rl.
(PrIcrid.ad.: Tr.
que tem grupos amida recurrentes, átomos de carbono ou um átomo de In,
•-•
!0-1"-51 r aqual X é uma cadeia de átomos como uma parte inegral da Cadela hidrogénio, onde RI e R.3 -conjunta- Mero 858.597).
de (*carbono normal on ramificada com principal de polímero • na qual os ¡ mente podem representar, também
8.,4ro,n'-:,! os potros de ns 2 a

v
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lk,~e,se: Jen art p

TÈR/v10 N9 '123.806

TÊ1lÀ10 N. o 126.374
em d;ssociação de ácido carbônico, do ser adiado. Prioridades EE.r.:TJ.
ou se alcear um composto da da América, em 10-12-59, ntl.x\eDe 3 de fevereiro de 1961
fórmula:
ro 8f58.564 em 15-')-60 n.'
e em 26-1-60 n.P 24.686).
Requerente: CIBA ffiocieta AnonyRequerente — Giba Societé AnoSeguem - se os pontos de ns. 2
me, tiasileia, Suisa.
nyme, Basiléia, Suíça.
a 10.
Poni,os caractertstious: Processo
De 27 de outubro de 1900

para a wociocao cie novos azoco:antes contendo cobalto (Privilégio •cie
invençao.
1 — Processo para a produção de
azo-corantes contendo cobalto, caracterizado pelo fato de se permitir
a atuação cie agenes fornecedores
de cobalto sobre mono-azo-cantes
da serie a.micia cio ácido aceaa- acético contendo grupamentos ácido sul.
fanico, os quais apresentam u,n grupamento ácido sulfônico aramaticamente ligado e correspondem à fórmula geral

Pontos característicos — ProNas° pana a fabricação de álcoois
lerciários — Privilégio de. mven.

TÉRMO N.° 125.436R.

ÇãO.

De 16 de dezembro de 1960

4

Requerente — Giba Societé Anonyine, firma industrial e comercial suíça.
Pontos característicos de processo para a fabricação de novas arainas secundarias — Privilégio de
invenção.
• 1. 0 Processo para a fabricação
de novas aminas secundáiaas
fórmula:

na qual 112, e'n têm os significados
acima, no grupo fenol pelo radical
RI e, se desejado, se converter uma
base resultante num sal da mesma
jyie • V.A ou se converter um sal resultante
A
di na base livre.
D..Xstu • C '°
OR I
•
Finalmente, a depositante reivindica, de aárdo com a ConVen-CO cão Internacional e de coformidade
com o artigo 21 do Código da Propriedade Idustriel, a prioridade do
corres ondentep edid o, eposi
d
tado
na qual R representa um radical
benzónico ou naftaiênleo„ anal na Repartição de Pautes da Suíça, na qual . R representa uni radicai
apresenta o grupamento bid:oxila em 15 de dezembro de 1959, sob
hidrocOrbonetado saturado jureem posição vizinha à ponte kzo e não np 81.860.
rjor, cuja cadeia carbônica pode
em posição vizinha a um grupamenUm total de 3 pontos.
to ácido sulfOnico, e K significa o
estar interrompXla por oxigênio e
radical de uma amina cíclica, prlRi representa um radical hidra-

mãrla ou secundária, ligado através
do átomo de nitrogénio, amina esta
que deve apresentar um grupamento
80311 — quando R não contiver tal
grupamento.
Finalmente, a depositante reivindica, de acOrdo com a Convença.°
;Internacional e de conformidade
com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do
correspondente pedido, depositado na
Repartição de Patentes da &lisa. em
29 de outubro de 1959, sob número

80.01.5
— Total de 7 pontos.

TeRMO NP 124.978
De 14 de dezembro de. 1980

TÉ11510 N.a 124.752
De 7 de dezembro de 1960

"°-(en2)0"

f-R

na qual X representa
um átomo de halógeno, Ri representa um átomo de hidrogónio ou
1
um agrupamento alcoflo, R2 rehi seus cala, na qual fórmula Ri presenta um átomo de hidrogênio
',apresenta um radical hidrocarbo- ou um agrupamento alcoilo,
tado de natureza alifática, con- trifluorometilo ou halogène0i
do 3 — 7 átomos de carbono, núcleo designado por I podendo
representa um radical /*Iro- ser não subslitutdo por um a gruparbonetado, e n é um número In- pamento trifluorometi/o, ou mono
beiro pequeno e, pelo menos, igual ou disubstitufdo por agrupamentos
$ 2, caracterizado 'pelo fato de se alcoflos, alcoxi, alcoiltio, hidroxibquecer um éster da fórmula:
alcoIlltio, hologèneo, nitro, amino,
.
alcoil-sulfinilos alcoilsulfonilos, hi--.
..0-000-(0F12)n npl-fli
droxi ou aclaro :mo, com uma base
inorgânica ou uma base de amônio
ri ‘!
quaternário, todo o produto obtit.911
do podendo em seguida ser wirafado, todo o agrupamento nitro
podendo ler transformado por
Da qual
Re . 8 n tdui (5, gignifi-- meio de redução em um agrupa'Dag! Mia" WR. 8111 4o ramo, mento mino e este iáltjmo podenof t

en

ria qual R representa um radical )
polialcoilmetila, que contém, pelo
menos, 3 átomos de carbono e 111
representa um radical Unita, Q
qual contém um grupo alcoxi contendo de 1 a 4 átomos de carbono,
na posição 3 e ou na Pos iç ão 4.

e seus sais, caracterizado pelo fato '71
de se fazer reagir uma et:1,0Ra da
fórmula:

com um reagente organo meittlic0
da fórmula:

para apreparação de derivados de
1,4-benzodiazepina — Privilégio de

Requerente — Giba Societé Anoayme,
Suíça.
Pontc:es característicos — Processo para a fabricação de novas
amjnas — Pravalégio de invenção.
IP Processo para a fabricação
d. novas amjnas da fórmula:

5
.(

carbonetado inferior, e os sais das
Mesmas, caracterizado pelo fato
de se aquecer um éster da fórmula:

Requerentes — F. Hoffmann-La
Roche & Cie. &ciciá Anonyme e
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft
Suíça.
Titulo — Invenção de processo

invenção.
1P Processo para a preparação
dederivados de 1,4 - benzpdiazepina,
caracterizado pelo fato de que se
trata de uma quinazolina da fórmulageral

1. 0 Processo para a fabricaçãO
de álcoois tercitime da fórmula,

z

14 GD-

na qual R e Ri teem os signiffica- onde um dos radicais X, Y e Z réa.
dos acima, ou um seu sal, com presenta o radical Ph, outro repre-

eliminação de dióxido decarb.mo, sente o mdical R e o terceiro res.
ou se alcollar um com000to da fór- presenta n radical,

mula;

u
•

os radicais Ph e R tendo tis ATnjficados dados prèviarnente e Itt
representa o ion carregado 1)01310
tivamenta de Um metal do grupo
IA da táboa perlódic,a ou o
carregado posdivamente de fórmula Met-Hal, onde Met representa
um metal bivalente do grup o 11
da táboa periádjca e 11a1 repre.
senta halogênio, o, se desejado, se
converter um sal resultante na
na qual R tem o sigw .ficade acima, base livre e ou se converter uma
no grupo fenol pelo radical RI, e, base livre num sal da msma e
se desejado, se converter uma base çe seanrar uma mistura resultante
resultante num sal da mesma Ou do isóaneros nos Istimeros.
se converter um sal resultante na
base livre.

Finalmente, a depositante reiFinalmente, a depositante rei- vitnclica, de acôrdo com a Conven.
vindica, de acôrdo com a Conven- ção Internacional e de eoformida•
ção Internacioal e de conformidade de com o artigo 21 do Código dà
com o artigo 21 do Código da Pro- Propriedade Industrial, a prioridapriedade Industrial, a priorida.de de' o corrYsponente pedido;
dePodo correspondente pedido, deposi- sitado
na Re p artição do Patentes
ta° na Repartkão de Pré:entes da dos Estados Unidos da América do
Suíça, em 18 de dezembro de 1959, Norte. em 3 de fevereiro
do 1060,
sob o n. o 81.995.
sob aiP 6.260.
Pm total de 7 pontos.
Uni total de 6 pontos,

e
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TÉR110 N°119.362
De

1.1

de maio de 1960

Requerente — Wassell Organization, Inc., uma corporação de
Delaware — Estados Unidos da
América.
• 'Pontos característicos de painél
indicador — Privilésio de invenção.
1.0 Painél indicador que _inclui
uma superfície de suporte e uma
pluralidade de elementos em forma
de barra montados na superfície
de suporte numa relação para'ela
lado a lado, caracterizado pelo fato
de que os elementos em forma de
barra estão montados na superfície de suporte de modo a ficarem
diretamente em contato mútuo e
de que cada elemento em forml.
de barra é dotado de uma secção
transversal substancialmente em
forma de U, consistindo o elemento em forma de barra numa parte
mediana transparente e Cuas paredes laterais ume definem um:
calha no lado do elemento que fica
de face para- asuperfície de suporte, sendo o elemento dotado de
rasgos abaixo da parte mediana
transparente para receber e manter na calha um membro indicador
que é visível através da parte mediana transnarente.
Total de 9 pontos.
.
Prioridade -- Estados Unidos da
Am éxica, em 13 de maio de 1959
sol) n.0 813.011,
TARMO N. 0 119.578
De 19 de maio de 1950
Req uerente — Aicindo de Souza
Mag alhães — Estado da Guanabara
Título — Cigarreira com cinzeiro anexa — Modelo de utilidade.
1.0 Cigarreira com cinzeiro anexo caracterizado por ser constituída por uma eigarreiva comum (A)
a qual se aplica por meio de dobradiça dis p osta numa de suas extremidades (n)", um depósito de cinzas (C), que possui um trinca (D)
Total do 3 pontos.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
nt uma segunda roldana suportada

pela cabeça para dar à parte do cabo
compw eendida entre as duas roldanas
uma ,fireção invariável.
Total de 5 pontos.
A requerente reivindica de acôrdo
Ii com
a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n.° 7.903, de
27 de agõsto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depoqitado
na Repartição de Patentes na França, em 31 de agente de 1959, sob o
n.° 803.960.
,-_

Requerente; Co mmissariat a
L'Energie Atomique — França.
'Titulo: Cabeças para munipuladoris e te l ecomenicadores — Privilégio de Invenção.
— Cabeça de comando do tipo
"joalheira" para telemanituladores
que tem um elemento tubular montado num suporte oscilante e atravessado axialmente por um cabo
destinado a ligar um elemento de
comando a um elemento comandado,
caracterizada °pio' fato de por um
lado, o eixo de oscilação de suporte
oscilante ser constituído por um só
moento que atravessa de lado a lado
a cabeça e, por outro lado, a condução do cabo ser assegurada pela combinação de uma roldana montada livre neste moente disposto no suporte fixo 1 e de um ro/eto destinado

"a reconduzir para o eixo do elemento tubular que gira neste supor,

o cabo depois de um determinado
enrolamento deste cabo Obre a referida roldana e do lado oposto a
e ç te rolete em relação a esta rolda-

.

De 11 de julho de 1960

Requerente — . Sociedade Comercial e Industrial L. Herzog Ltda.
— Estado da Guanabara.
Título — MVO e original modelo de porta carga escamoteável
para bicicletas de carga-- Modelo
de utilidade.
1.0 Nôvo e original modelo de
porta carga escamoteével para - bicicletas de carga caracterizado pelo
"- fato do mesmo ser escamoteável,
TÊ111\10 N.° 120.752
isto é, ser recolhido para transporte de grande volume e ser arDe 30 de junho de 1980
riado formando uma cesta para
transporte de pequenos. volumes.
Eletro Thermit
Requerente
Total de 2 pontos. G. M. B. II. — Alemanha.
Título — Molde de fundição para
TERMO 121.705
a solda aluminotérmica de trilhos
— Privilégio de invenção.
De 2 de agasto de 1980
Molde de fundição, confeccionaRequerente: Sortec Indústria e Codo por meio de materiai's de mol- mércio
dagem refratários o próprio para bara. S. A. — Estado da Guanaa solda aluminatérmico de trilhos,
Título: Ficha T r ansformadora —
caracterizado pelo fato de que as Modelo de Utilidade.
1.° — Ficha transferidora com toapartes de molde, contíguos aos bulbos da alma ou aos bulbos do bo- das as características de uma ficha
leto dos trilhos, provenientes da' comum.
Total de 6 pontos.
solda, ou mesmo ambas ao rÓCSIno
tempo, consistem em carboneto de
silício. _
' TERMO 122.050
,TÉRMO NP 120.824

De 17 de agesto de 1960

Requerente: José Conde Rivera e
Vasily lluch Shkola — Estado da
Guanabara:
Requerente — Metalúrgica AlTítulo: Nevo modelo de cinzeiro
— Acendedor — Elétrico para cigarbion S. A`. — São Paulo.

De 1 de julho de 1960

Título — Nóvo misturador de
água — Privilégio de invenção.
1.° Nóvo misturador de água,
caracterizado por compreender inicialmente dois registros, providos
de duas derivações, laterais tubulares, voltadas uma para a outra,
e reunidas em um bloco central,
dotado de um prolongamento anterior, onde se aplica uma alavanca desviadora, e ainda provido de
vazamento tubular vertical, com
terminais superior e inferior devidamente rosqueados para conexões
Total de ,5 pontas.

TERMO 122.260
De 26 de - agesto de 1980

TERMO N.0 121.283

TiRMO N.° 120.970
Do 8 de ju l ho de 1960

Requerente — Pedro Corrêa
Porto e Daniel Ferreira Pestana -F.s tado da nuanabara.
Título — Nóvo modelo de Clzejrn para cadeira de barbeiro e
sim i lares — Modelo de utilidade.
1. 0 NU° modelo de cinze;ro para
cadeira de barbeiro e similares,
caracterizado pelo fato de ser constituído de (luas peças distintas;
uma o pé bifurcado que serve de
suporte e é fixado na parte lateral' do descanso para os pés por
meio de gramos e parafuso com
borboleta, e a outra, o cinzeiro
com um peso de chumbo no fundo
fixado na parte superior da bifurcação do pé por meio de Pinos,
permitindo aescilação, e conservando-o sempre em vertical.
Total de 2 pontos.

ros.
ros — Modelo de Utilidade.
1.° — Movo modelo de cinzeiroacendedor elétrico para cigarros, caracterizado por compreender duas

partes básicas; uma superior, provida de contatos e urna resistência
elétrica; e a.segunda dotada de Lantatos e de um elemento elástico.
Total de 2 untos.

Pevel'elro de 1965
logos, caracteriza-se por ser constituída de uma tira metálica (1), com
um engate (2) para se fixar no bordo do recipiente e esta tira tem uma
pluralidade de furos (3); nesta tira
que se dispõe na parede externa do
recipiente, se conjuga uma alça (4),
em forma de chapa metálica semicircular, a qual tem uma extremidade
que se dobra para fora (5), terminando em outro engate (6), para
prender no bordo do lado oposto do
recipiente; a outra ponta desta alça
semicircular, termina em dente (7)
que se encontra opcionalmente num
dos furos (3) da tira; a fim de manter pressionada a alça (4) contra a
tira e contra um dos bordos do recipiente há um pino (8) que é passante em dois furos da alça; urna
das pontas deste pino termina eia
cabeça (9), e a outra ponta é roaqueada, na qual se rosquela uma

borboleta (10).
Total de 2 pontos.

TERMO N° 123.299
10 de outubro de 1960
Requerente: Emed S.A. _ Engenharia, Indústria e Comércio — São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoas.entos em Estruturas Metálicas — Privilégio de Invenção.
1* Aperfeiçoamentos em c..--turas metálicas, caracterizados por compreenderem elementos diagonais de ferro cantoneira, cujos trechos extremos sào abertos até ficarem planos, e assim soldados, pelos ditos trechos extremos, entre dois montantes longitudinais, também
de ferro cantoneira; e as Juntas entre
cada dois elementc:: diagonais podendo
ser feitas pelo simples encontro de seus
extremos, com subseqüente soldagem, ou
então sendo ambos dotados de curtos
trechos extremos dobrados, (,ue são diretamente superpostos e soldados, Total
2 pontos.

TERMO N° 123.665
21 de

t:labro de 1960

TERMO 122.838

Requerente: I.C.P.M.
t_aumiche Porto larghera S.p.A. — Itã.
,
lia.
Requerente: Angelo Vitorino dos
Titulo: Proc....so para a produção-de
Santos e a Associação Paulista de Fluoaluminatos de Sódio com 1VfolartInventores — São Paulo. •
dade Pré-er'
. _lccida. Privilégio de InTítulo: NCivo dispositivo portátil, venção.
para uso em torneiras, formando be-.
bedouro -- Modelo de Utilidade.
P.ocesso para a produção de fluo— Nóvo dispositivo portátil, alurninato de sódio com molaridade de
para use em torneiras, formando be- NaF/ALF3 inferior a 3 e onde o fluobedouro, caracterizado por Ser cons- reto de alumin'o dc °mente ligado
tituído de uni recipiente, de forma com o. Puoreto de sódio, caracterizado
cilíndrica, de cautchou, ou plástico pelo lato que reage no minitno uma
maleável ou equivalente, com as prime:ra se uçto contencta no miaimo
bordas superiores ligeiramente recur- dois dos íons nelec!onados
empo
cotavadas para fora, e tendo na parte posto de sódio, alumínio é fluor, com
inferior uma saliencia onde se en- no min:ra.1 urna seg. "a solução concontra um furo, formando angulo tendo o ion que sobrou dito grupo.
agudo com o eixo da parte cilíndrica, remis, ; quantidades empregadas para
a
e que comunica a parte interna com ea(;:b uma p . or,r,
çno onde a molaria externa do dito recipiente,
dacb de Na+/A1++:4- entre os fonsTotal de 2 pontos.
De 16 de setembro de 1960

gram (12. sód..:, e os íons-gramas de

TERMO 122.870
De 19 de setembro de 1960
Requerente: Elisa Machado de,
Quadros — São Paulo.
Título: Original disposição em alça portátil para latas recipientes
análogos — Modelo de Utilidade.
— Original disposição em alça
portátil para latas e recipientes aná-

altimin'o não é mais 'elevada de que' a
molarldade 'pré-estabelecida de Nar/
ALF3 n flucaluminato de sódio e a ser
c:Itido, e a quantidade lona-gramas
de alumínio usados. Total de 9 ponque corresponde estoqu'ométricamente a
sontr totml dos ions-gramas de sódio e
de lurnirdo usados. Total de 9 pontos;
P:ioridade: Itália, em 30 de outubro
rk 1959, s3 bn° 19.103-59.
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tidos por Melo de gachetas de hore
racba bantaidca ou de outro material
adequado e caracterizado por coa17 de fevereiro de 196'
tomar por corpo cilindrico Inteinae
Corpora- mente (1), embora possa ter no lite
Requerente: Union •
do exterior feitio diferente para ia,
tion — Estados Unidos da Amkica.
cuidado - de manejo, dotado de três
Titulo; Membrama Combinada Per- câmaras internas, concêntricas, com
meável a Gases e de Rompimento de diferentes diâmetros, sendo a menog
Segurança para Pilhas Galveni-as. — (2), ligada por furo (3), de entraPrivilégio de Invenção.
da de furo fluído do cilindro mes1° Urna gachèta de vedaçso para tre do sistema ou à adaptador (4),
uso em uma -ilha galvánica, caracteri- ao referido cilindro mestre. adape •
zada por compreender uma membrama tador ésse_dotado de outro ponto (a),
de rompimento de segurança e permea- de conjugação à outra válvula semelhante que garantirá o segundo ravel aos gazes, estendendo-se através da mal
tubulação hidráulica do vele
gacheta e sendo integral com aquela. culo;dapelo
fato da câmara Inicial
— Total de 6 pontos.
(2) petmonecer sempre cheia de fia'.
Prioridade: Estados Unidosda Amé- do e, no seu final, recebe a extremie •
rica, em 25 de fevereiro de 1960 sob dade do pino central (6) do embolo .
n° 11.082.
que também "possui dois diâmetros,
senda o menor correspondente à segunda câmara (7), que veda e enche
completamente, depois do que o reTERMO N• 127.253
ferido embolo sofre um aumento de
diâmetro acompanhando o diâmetro
28 de fevereiro de 1961
da câmara final (8), onde se ajusta
rigorosamente por melo de vedação
Requerente: Alumio Machado Nasci- usual
do trecho Imediatamente à cã-.
mento — Estadd da Guanabara.mana medlena (7), de modo a dei24
de
janeiro
de
1961
TSRMO N9 123.961
Titulo: Original Indi-t.-.do: Residencial xar e restekte da última câmara
desempedido e cheio de fluido hi— Modelo de Utilidade.
Requerente: General Electric Comdráulico; pelo fato da câmara maior
3 de novembro de 1960 •
1°
Original
Indicador
Residencial,
caou final (8) ser fechada por tampany — Estados Unidos da América.
Requerente: Société Rhodiaceta — Titulo: Aperfeiçoamento em Estrutura racterizado pelo fato de ser constituído pa (9) que se rosqueia no corpo
por uma moldura retangular, ou não. cilindrico (1) de modo a não haFrança.
de DoL_.adiça. — Privilégio de Inven- provida de meios paia embutirnento e ver fuga da fluido, possuindo co..
ção.
a para Máquina
Titulo: Nova /
fixação de uma lâmina ou placa, com axialmente e-em o corpo (1) um fu(10) de ligação com as saldas
- de Costura, processo de coser tecidos
1° Uma dobradiça do tipo de pivo ca- o nome de determinada pessoa e dotada ro
por meio desta agulha e novos artigos racterizada por um membro tendo urna de meios para ser fixada na porta de (11) perpendiculares, do fluido . que
correrá
para as tubulações (12) dos
costurados assim obtld s. Privilégio de abertura rosqueada, um pino que inclue entrada de uns apartamento ou análogo.
ramais das rodas; pelo fato de ter
Invenção.
uma cabeça circular e uma porção rosalojado no furo (10) uma mola
helicoidal (13) que chega a ultrapas1 9 Agulha para m —a de costura, queada adjacente à dita cabeça, o dito
Te.RMO 127.386
sar os pontes de (11), envolvendo •
caracterizado pelo fato de comportar, pino sendo removível de dentro da dita
a extremidade do tubo metálico (14),
na sua parte situada logo acima do bu- abertura, a dita cabeça incluindo urna
De 8 de março de 1961
mais ou menos na altura média dos
raco, uma aresta viva. Total de 5 pon- pluralidade de dentes em sua periferia,
pontos de salda (11); tubos éssee
urna
tampa
incluindo
paredes
que
defitos.
José Fernando Quer- devidamente isolados elètricament*
nem um recesso recobrindo a dita ca- ra Requerente:
— Estado da Guanabara.
do corpo da válvula, por isolante ter
Prioridade: França, sob o n° 810.663, beça, uma das ditas paredes incluindo
T'tulo: Ndro extensor para trent bular (15) e tendo extremidade 14
em 19 de novembro de 1959.
uma pluraadade de ranhuras para en- gratos — Privilégio de -Invenção.
vre saliente cm relação à tampa (9),
qajar com os ditos dentes e meios para
1. 0 — Nôvo extensor para Tecni- terminando com terminal elétrico
a .e. ) da dita tampa ao dito mem- grafos, caracterizado pela cire.uns- (16) devidamente preso onde se liga
tAncia de multiplicar a área da ação no painel do veiculo; pelo fato do
bro. Total de 3 pont
TERMO N° 124.531
de um tecnigrafo mediante una des- embolo ' central ser formado
lizador, composto de uma 'guia (D). por duas buchas metálicas
• 29 de novembro de 1960
montado' ao longo de alua régua da de mola helicoidal (19) envolvente
• TERMO 126.477.
paralela ou similar.
io p ino (6) mola essa que tem a
ente: Hyrat Heinz With VahrRc
outra ponta apoiada em arruela me8 de fevereiro de 1961 .
Estad.. do Rio de
mana
tálica compressora de 6aelaeta de
TÉRMO 127.554
vedação (21) entre o pino (6) e a
Requerente: Antonio Maciel MagaTitulo: Conjura-o para Ac:arelhos Ofoutra bucha metálica (22) no intetalmológicos (Conjuao Oft.:. .:zo). — lhães — Estado da Guanabara.
rior da câmara média .(7), bucha
De 8 de fevereiro de 1961
Privilégio de Invenção.
essa com feitio idêntico à anterior
Titulo: Casa Pré-Moldada adaptável
Requerente: Irmãos 'Venturoli Li- e p ossuidora de reentrância externa
1 9 Conjunto para aparelhos oftalmo- a qualquer tipo de construção de uni
onde ar aloje gacheta de vedação
mitada
--- São Paulo.
pavimento.
—
I:odèlo
de
Utilidade.
lógicos (conjunto oftálmico), compreen(23) com as paredes da- câmara médido pela união de urna cadeira hidráu1 9 Casa Pré-Moldada adaptável a Titulo: Aperfeiçoamento em ca- dia (7); pelo fato do pino central
lica ou elétrica de exame com um equi- qualquer tipo de construção de um pa- peamento de tubos abertos longitu- (6) possuir furo passante lon gitudipo de aparelhos por intermédio de uma vimento, caracterizado pelo fato de oti- dinalmente --- Privilégio de Inven- nal (24) extrangulado no trecho que
base só chamada sapata, caracterizado lizar colunas pré-colunas, especialmente ção.0
se aloja no interior da primeira câ1. — Aperfeiçoamento em cape a- mara
(2), destinado a deixar uma
pela formação original d. uni conjunto dotadas de sulcos e saliências no' sen- mento
de
tubos
abertos
longitudissal;•
giratório de três braços fixos que são tido do comprimento, nas quais são fi- mente, caracterizado por tira (1) de aassagem minIbia para o fltedo do
suportes de três Jutros braços moveis xadas, por meio- únicamente de encaixes metal qualquer, geralmente menos freio.
e Inclináveis horizontalmente até um' de macho-fêmea, lageotas para a forma- nobre, capeada ou coberta por tira • Total de 2 pontos.
certo ângulo, determinado por uma pa•I ção das pzredes, tetos e pisos e ainda fina (2) de metal mais nobre sotente, e cujos braços são com os seus: vigas -pedais para a formaçI'o de vãos 'frendo ambas dobraduras ou torção
TERMO 127.819
suportes, apropriados portadores dos de Iluminação e (portas e longitudinal em máquina ou pedi.;
ladeira, de modo a configurar tubos
aparelhos. — Total de 6 pontos.
janelas). Total de. 3 pontos."
De 22 de março de 1961
de secção geométrica qualquer.
Total de 2 pontos.
•
Requerente: Ignazio Terrena —
São Paulo.
TERMO N° 125.763
TERMO N' 124.701
TERMO 127.567
Titulo: Aperfeiçoamentos em más16 de fevereiro ale 1961
caras de mergulho — Privilegio do
5 de ' -mbro de 1960
l Invenção.
De 11 de fevereiro de 1961
Requerente:
Ale-alre
Perenti
—
-São
— Aper feiçoamentos em másRequerente: Seraphim Ribeiro da SilRequerente: Di Tomasse
Peseta caras de me.igulho, tendo as margens
Paulo.
va
Bahia.
São Paulo,
imitada
de conterto com a faca de mergue
Titulo: Original Fichário Rotativo.
Titulo: NU° Modelo de Prendedor
Titulo: Aperfeiçoamento , em vál- lbador recortadas • anatómica:isente,
(Modelo de Utilidade:.
para Roupas. — Modelo de Utilidade.
vulas de "segurança para freios hi- jiara corresponder aos pontos de
1° Original Fichário Rotativo, carac1° — Nevo modelo de prendedor para dráulicos — Privilégio de Invenção. apoio, caracterizados por faixas ao
terizado por sua forma de natureza to- roupas, caracteriza-'_, por co-- etir de 1.9 — Aperfeiçoamento em . válvu- In:go de ditas !nargens, de grossa.
talmente funcional, numa sucessão de duas partes de madei-, plástico, ou ma- las de segurança para freios hidráu- ia decrescente, constituído mentireiprate/eire- superpostas em forma de p'- terial equivalente, tenda entre as partes licos, constituldo por uma válvula nas adesivas por anedio no rosto,
evitando s entrada de água no Ia*
ramide. em que a inferior, ou seja, a um pino de separação, presas por um metálica, de material adequado, do- Urine
tada de embolo interno, tendo os
' das máscaras.
primeira, se assenta sóbre rodas ou rol- anel de borracha. — Total. de 2 pon- pontos
essenciais de vedação gama. .Total de 3 pontos.
danas periféricas em que sua parte Info. tos.
•
rior girando sobre urna platel"..eina fixa
e, as demais vão se sobrepondo a ela.
• na medida da necessidade. Total de . 5
31 de outubro de 1960
ponto.
Requerente: Chicago Bridge Iron
TERMO N9 125.957
Company — Estados Unidos da Amé18 de janeiro de 1961
rica.
1nterpéres Requerente — American Cyanamid
Titulo: Vedação contra
Elástica. — Privilégio de Invenção,
Company — Estados Unidos da Amé1° Urna vedação para um teto flutu- rica.
ante compreendendo um Invólucro testi]
Titulo: Processo para produzir Misfixado e suportado pela borda e a con- tos de Hexametilol Melanina. Privilégio
cha do tanque, e um material elástico de Invenção.
compressivel dentro do dito invólucro,
1' Uni processo pote produzir em
sendo t, dito invólucro ligado à borda
do teto pela sujeição a urna superficie eter total misto de hexa-metiel-melamina
horizonte/ com meios de sujeição deslo- caracterizado por fazer reagir a quente
cados para dentro de modo que a- dita 1,0 anel de eter hexa-metilico de basesuperficie horizon. forma ema prate- metilol-melamina com 1,0 a 5 mola de
leira que .e estende além dos meios de um alcool poli-hidraulico tendo entre.2
sujeição para proteger a. vedação con- a 6 radicais hidroxlIa, inclusive na pretra descaimento. Total de 10 pontos. sença de um catalizador .de trans-eterlPrioridade: Estados Unidos da Amé- ficação. Total de 3 rexitos.
rica, em 3 de dezembro de 1959, sob número 856.9(3.
126.091
TERMO
• TERMO N° 123.882

TERMO N9 126.774

41,
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TtfaMO 149 118.1n10
De 19 de abril de 1M
The National Oash Registar Cempany — (Estados Unidas da Amé-

rica).

•

estável e processo (Privilegia de In-

•

Tenção)
1 — Um dispositivo Magnético ten.

do uma peça 'de base, uma camaaa
limitante, isto é. urna camada intermediária e uma camada eúe na de
material magnético bi-estável, aderente à citada camada limitante, oa, racterizado pela citada camada limi' 1 ' tante compreender, essencialmente,
Uma parte maior de um metal não
Magnético, elétricamente cordutor,
e uma parte menor de mercario, —
• Prioridade: EE. 1JU. da América,
• em 28-4-1960, n9 25.317 — Seauemee os pontos de ns. 2 a 10.
TERMO N9 128.ü28
De 3 de março de 1961
' rRequerente: Benedito Theodcro
Alves Pilho — São Paulo.
Ttulo: Nóvo tipo de apare no ma9 : nual ou eletrivo para esmeraldas —
— Modal° de utilidade.
1 Nevo aparelho ma.naal ou e:etrica para esmerilhar, serrar e tura',
caracterizado por se constituir ee
Unta caixa 'de engrenagena operadas
por manivela ou motor, a qual tem
na base uma alça com perfume para
1. sua adequada fixação e, na palre sub perior, emergindo lateralmente, a
L ponta do eixo da engrenagent de alta
rotaçtto, para assim nela fixa- as
ferramentas de trabalho tais ?oiro
esmera lixas, serras, mandrs ,paca^
a outros.
TERMO N9 128.945

De 4 de maio de 1961
Requerente: Styliano Peric:es Lascaria — Estado da Guanabara.
Ttulo: Um dispositivo para maquinas 'de escrever — Modelo de Utilidade.
1 — Um dispositivo para amaquina
de escrever, adequado para o ¡raçado horizontal e/ou vertical de talegráficos e 1.itros•
, quadros,
trabalho
em elaboração na dita máir
quina de escrever, caracterizaao pelo
fato de compreender uma peça gula
que se apoia destacavelmente numa,
parte adequada da máquina, f endo
a dita peça dotada de nv.tos guia
nos quais é fixado regularmente um
bloco elástico furado em cujo onflCio elástico é introduzido um instrumento traça,nte, como por exemplo, um lapis, unia caneta esferog ráfica. um estilête para estendi ou
qualquer outro olequado para G trabalho em elaboração na lita ma qui
-na,sedorfi ícoelásti
coincidente com um rasgo eartical
parte
Ma
i
31'
que se abre ao longo da
da dita peça gula para permiar a
passagem da ponta do fito instrumento de traçagem. — segnein-se os
•
p ontos de 2 até 8.

DIÁRIO OF101M. (8e9fto
gle uni eixo horizontal próximo de
tsndo dita tórre uma haste,
semelhante a unia haMia de guiadaste, montada para movimento pivotante ao redor de um eixo borinnial,
adjacente ao tópo da dita tõrre, na
direção para o afastado do tubo vertical de tomada, uni condu to flexivel, incorporado na dita haste e teipo
re, e ligado com uma de sues áttrenudades ao dito connuto .no cais,
sendo que dita haste carrega uni etranjo operatório para manobrar a
outra extremidade do conduto fiexivel para urna posição adjaonr.e ao
tubo vertical de tomada, tendo dita
outra extremidade do ?oniuto flexivel, nela um arranjo de acoplamento para, acoplar, de irin mono
soltável, dita outra extremidade co
conduto plexivel ao dito tubo verta
cal da tomada. Total de 5 pontos.
A requerente reivindica, de acórdo
com a Convenção Internacianal P o.
artigo 21 do Der reto lei n9 7.903, de
27 de agôst de 1915. a prioridade co
correspondente pedido depo3italo na
Fr-partirão de Patentes d O S rszadas
Uct r eos da América, em 9 de roaiD de
1960, sob no 27.918.
—
TERMO N9 129.042
arilo, bago,

De 9 de maio de 1061
Requerente: Pruehauf Tracei. Company — Estados Unidos da América.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou
relativos a sistemas de asupeo:Ao
para veiciti os de reboque — Privilégio de invenção.
1 — Veículo de reboque, onde é um
truque sólre sôbre rodas montado
de modo ajustável em peças, que se
fa,endem longitudinalmente e; m a
carroceria do reboque, )a.ractenzado
pelo fato que o dito mecaai!mo 150).
eemgrettar dispositivos de falee
é mevisto como operatório a fim de
(166, 168), evitando movimento te,stivo da truque sôbre ralais (11) e da
carrooesia (12) do reboque, interpondo dispositivo de anti-frição (52)
entre ó trnaue (11) e a carroaeria
tio) — Total de 13 pontos,
A ranue,.anta reivindica a prioridada da Idêntico pedido depositado
na Repaztição de Patentes norteamericana Prn 27 de junho de 1960.
sob o n° 38.826.
TftRMO 129.052
De 9 de maio de 1961
Requerente:_Mead Johnson & ComP" ll Y — Estados Unidos da América.
Titulo: Mamadeira —‘ Privilégio
de invenção.
1.° — Uma mamadeira, compreendendo, urna seção de ttmo de material auto-sustentador moldado que
tern ali uma abertum receptora de
bico de mamadeira; uma seção de
fundo de material auto-sustentador
moldado mais flexivel que a secção
de toSpo e selada a ela, sendo a dita
secção de fundo retrátil para dentro da secção de tôpo; a um bico de
mamadeira recebido, na dita abertura.
Total de 17 pontos.

=MO N9 129.054

De g de maio de 1961
Chikstan Compan y — Estalo Unidos da América.
Titulo: Aparelho para conduzir ou
transferir fluidos — Privilégio de
invençãO.
Pontos característicos
1 — Um apala.'-iho para condu2,3r
Ou transferir fluidos entre duas estações, tais como um conduto num
cais e um tubo vertical de tomada
num navio, caracterizado pela feto
, de compreender unia barre montada
para movimento pivotante ao redor

TÉRMO 129.055
De 9 de maio de 1961
Requerente: ACP Industries Incorporated — Estados Unidos da
América.
Titulo: Carburador — Privilégio
de Invenção.
1.° — Um carburador anterior do
regulador para um setor de combustão' interno, caracterizado por um
conduto horizontal de miltura, e uma
seção de entrada de ar montado numa extremidade do dito conduto, a

reVereff0 de 1,55

dita seção d. entrada compreenden- vez ou vigas providaa am sua parta

do uma porçaa veiar& uma porção Inferior interna de uma conformado regulador, e uma porção do fil- çao especial capaz de poder sar

tro compreendendo um elemento do
filtro, uma válvula borboleta sendo
disposta na dita porção do regulador, adjacente e anterior ao dito
venturi, um tubo de mediação do
combustivel estendendo-se de um recipiente do combustivel, em forma
de taça, de chapa metálica, através
de sua tampa para dentro do conduto de mistura adjacente e posterim' ao dito venturi.
Total de 12 pontos.
A Requerente reivindica de ,acordo
com a Convenção Internacional e u
Art. 21 do Decreto-lei n.° 7.903, de
27 de agósto de 1945, a prioridade
de correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes nos Estados Unidos da América, em 9 de
maio de 1960,
sob o n.° 27.779.

pressionados em seu interior tant•
animais grandes como pequenos; caracterizados pelo fato de que dito
cêpo está constituído por vigas paralelas e 'que ditas vigas estão providas de aletas que impedem que os
animais encepados possam mover
suas mãos; estando ditas vigas do
cépo vinculadas a uma alavanca
acionadora das mesmas, a qual alavanca leve elementos de trava a modentes de uma cremalheira; e comia que penetram a pressão entre os
tas aletas vigas paralelas dos cépos
preendendo na parte Inferior de diportadoras de pegadores capazes de
manobrar a cabeça do animal ancapdo para ambos os lados.
Total de 4 pontos.

TRIZMO N° 131.140

TERMO N.° 129.238

De 25 de julho de 1961

De 17 de maio de 1961
Requerente: The National Casta
Registar Company — Estados Unidos_ da América.
Título; Colecionador de etiquêtas
de preços — Privilégio de Invenção.
1.0 — Um aparelho colecionador
de etiquêtas para uma caixa registradora, caracterizado pelo fato de
que para controlar a operação da citada caixa • registradora, o citado
aparelho é provido de uma corrediça para inserção de etiquêtas montada em uma calha, tendo um dispositivo acionado, desde uma posição normal, por uma etiquêta, durante a operação de inserção da etiquéta e que retorna à posição normal depois do término da inserção
da etiquéta, o citado dispositivo ',tendo operativo para fechar um circuito de energização para a caixa
registradora e para manter o citado
circuito fechado até o término da
operação da caixa registradora que
corresponde à etiquêta inserida.
Seguem-se os pontos de números
2 a 6.
Prioridade: Estados- Unidos da
América, em 25-5-1960, n. o 31.590.

Shell Internationale Roscara) Meatschappij N. V. — Holanda.
Titulo: aProcesso para a prodUção
de Lubrificantes e Aditivos para Lubrificantes». — Privilégio de Invenção.
1° — Um processo para a produção
de óleos lubrificantes tendo propriedades aperfeiçoadas, pela adição a +um
óleo lubrificante de um composto contendo tanto grupos polares com oleófilas, caracterizado porque é adicionadd
um composto que tem uma estrutura
constituída por uma cadeia de pelo
menos 150 átomos de carbono, cadeia
essa que leva tanto grugos >OzEN-OH
como grupos oleófilos, ou aubstituintea
que contêm êsses graupos.
A Requerente reivindica de acórdo
com a Convenção Internacional e o Artigo 21 do Decerto-Lei número 7.903,
de 27 de agósto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes na Holanda,
em 27 de julho de 1960, sob o número 254.244.
Total de 3 pontos.

TERMO 129.413

TERMO 1\19 132.093

De 24 de maio de 1961

De 29 de agõsto de 1961

Requerente: Lauro Monteiro Bastos — Estado do Rio de Janeiro.
Titulo: Aparelho para capturai
formigas saúva — Privilégio de Invenção.
1.0 — Aparelho para capturar formigas saúva, caracterizado pelo fato
de compreender um conjunto de três
caixas conectadas entre si por meio
de tubos cilíndricos formato espacial,
sendo que as referidas caixas alto
dotadas de aberturas cilíndricas de
entrada e de salda, e ainda de vis& ou tampa.
Total de 2 pontos.

Requerente: Joaquim Barros de Menezes — Estado da Guanabara.
-Titulo: Dispositivo para Arquivar e
Desarquivar Automaticamente Livros,
Catálagos etc. — Modelo de Utilidade.
' 1° — Dispositivo para arquivar. e
desarquivar automaticamente livros, catálagos, etc., é caracterizado por ser
constltuido de um bèrço que aloja a
lombada de um ou mais livros etc.,
por sistema de encaixe e gira em tórno
de um eixo, descrevendo una arco de
180° (cento e oitenta grão), possibilitando o arquivamento ou desarquivamento dos ditos livros, etc.
Total de 2 pontos.

•

TERMO 129.857
De 7 de junho de 1961
Requerente: àfuttoni Hermanos
Sociedade Anônima — Uruguai.
Título: Aperfeiçoamentos introduzidos em brêtes — Privilégio de Invenção.
1.0 — Aperfeiçoamentos introduande: uma porta tope corrediça,
portas, laterais providas de trancas,
vinculadas a uma alavanca de comando sendo ditas trancas capazes
de ser introduzidas em fêmeas dispostas em suportes inclinados, uma
alavanca geral que aciona duas barras a modo de pistões, as quais estão em vinculação de acionamento
com um eépo formado por duas 'ira'

•

TERMO N° 134.983
De 13 de - dezembro de 1961

Requerente: Manoel José Dias No,
Vais — Estado da Guanabara.
Titulo: Aperfeiçoamento em ColChão
de Molas. — Privilégio de Invenção.
1* — Aperfeiçoamento em colchão de
molas caracterizado por um dispositivo formado por duas lambias (fig-2 e
3) sendo a primeira lâmina (fig. 2)
com a forma nproximacia'de Y (fig. 4)
provida de recortes 1 que lhe dão flexim
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bilidade e em seuj cantos .chaufrada
2 - provida -de orifícios 1 que" lhe ficam
na borda, em uma das faces do Y4 e
„ a segunda lâmina (fig.' 3) também provida em sua ' parte média de onficios
6 e as seus 'cantos chanfrada 3.
Totol de 3 pontos.

Código da Propriedade • Industrial, a
prior:dade do pedido correspondente depositado na Repartição de Patentes dos
Estados Unidos da América, em 14 de
fevereiro de 1963 sob número 258.448.
• EFtMO N9 98.495
De 14 de novembro de 1917

TERMO N9 -149.722 De .

7 de' junho -de 1963

Requerente: Produtos Quimicos Cotinga Limitada — Estado do Rio de
Janeiro.
Titulo:, Processo de Preparação de
um Removedor Cor-ante para Pisos, Móveis e Similares. — Privileglo de Invenção,
1 9 — Processo de preparação de um
removedor-corante para pisos, móveis e
similares», caracterizado por se constituir da amálgama à frio dos compo•nentes da fórmula acima citada.
Total de 3 pontos.
TERMO lal", 152.886
De •18 de setembro de 1963

.

Montecatini, Sccietà Gene:ale lar
L'Industria Mineraria e Chimica e
Karl Ziegier — Itália. Titulo; Aperfeiçoamento' ias p,aparação de artigos umfarmeincrue
coloridos, consistindo predominantemente de polipropileno altaniente
Cristalino ,-.- Privilégio de Invenaão,
1 — Um processo para à preparação de artigos tingidos uniformemente, consistindo predominantemenie oe
macromolécula,s isotácticas de poliprollleno, caracterizado pelo faSe de
se incorporar ao polipropileaa, cm
particulas muito finamente divid.oas,
sob pressão atmosférica normal ae
0,01 a 10To em peso, sObre o pimp.leno, de um corante finamente
dido, escolhido do grupo de corams
orgVnicos e inorgânicos que são estáveis a temperaturas substancialmente
superiores ao ponto de fuaão pclipropileno isottletico e não tem ação
degradoura sôbre êle a tais tempfra.
turca, de se aquecer esta mistura a
uma temperatura superior ao pomo
de fusão do polipropliene e de • se
modelar por eztriisão a -rna.sRa laridida, assim obtida, a uma temperatura de cérea de 2509C.
•
Seguem-se os pontos 2 e 3.
Prioridade: 'Will, em 15 da- novembro de .1956, sob n 0 16.734.

membrana Compreendendo zonas
anulares adjacentes aos flanaos, extensiveis eláticamecte e fier.iven, e
mais uma zona anular intermeciária
flexivel nos inertensIvel -1a.sticaniente, e a configuração normal indeformada da dita zona intermediária
sendo ellindrica .circular, e o seu
diá,metro, também no estado Aideformado, sendo maior que o lia,hetro máximo dos ditos flancos. Total de 9 pontos.
A requerente reinvidica a prioridade de igual pedido, (tapa atado na
Repartição de Patentes da Vaia,
sob W 582.330 (Verbal° Mi 2.484),
em 24 de dezembro de 1957.
•

TEDMO NO 109.857
De 9 de- abril de 1359
Requerente: David Renacrettl
Estado .da Guanabara,
Ttiulo: Cadeira de Balaw.o pvra
crianças — Modèlo de utilidade
1 — Cadeira de balanço para criançaa, caracterizado pelo fato do ser
formada por partes laterais colo a
configuração de animais, como eavalos a, cachorros. ' girafas e oulaos
mais. —• Total de 3 pontos.
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TERMO N."
N." 111.996
De 23 de julho de 1939
Requerante: American Brake Shoe
C.ompany — Estados Unidos da América. •
Titulo: Assentador de pregos, desde
asado a apontar pregos de linha pote
colocados e pacialmente retos , — Privilégio de Invenção.
I.") ' Assentador de pregos,' destinado
a apontar pregos. dm linra pre-colocados
e parcialmente eretos, caracterizado por •
compreender: uma carreta, incluindo uni
q":adro, tin conjunto de rodas e dispositivos de montagem de referido conjunto
de rodas no dito quadro, em posição de
conjugação com os trilhos de uma linha
férrea e de sustentação da dita carreta
para movimento 'ao longo da linha •
férrea, com o mencionado quadro disposto a cavaleiro de um dos trilhos; um
par de dispositivos apontadores ou alis
nhadores de pregas de fixação, com a
finalidade (12 prender, de maneira liberável,' o corpo ou baste de um par de
pregos de l'nha: dispositivos para a
ineintaogem dos ditos alinhadores de
pregos por baixo do quadro em referência e em posição de reter pregos de
linha parcialmente eretos e erigir • ou
yerticalizar os ditos pregos na direção
transversal 'ao dito trilho: dispositivos
destinados a deslocar os referiods alinhadeves de pregos horizontalmente em relação à referida carreta, para erigir ou
verticalizar os pregos retidos pelos ditos
alinhadores na direção lengitudinal ao
trilho mencionado: e dispositivos de
percusaão, montados no quadro ou
estratura em referênéia, 'destinados a
produzir um impactoNeascravação nos
pregos eretos pelos ditos' alinhadores.
Total de 15 pontos .
A requerente reivindica de acórdo ánn
a Convenção Internacional, e o Art. 21
do Dec.-Lei n.° 7.903, de 27 de agõtso
de 1945, a prioridade do correspondente .
pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unido,: da América.
em 2 5de• julho de 1958. sob númere
750.988.
.

- TERMO NO 111.362
Requerente: Ricardo .Coe Junior —
t,1:95 296de junno
Depositada d
eem
São Paulo.
Titulo: Aparelho para a Aplicaçáo
de, Relako de Revestimento de PareRequerente:. Valaer Ma-ais rara
des. — Privilégio de Invenção.
Avião Ltda. — São Paulo.
• Pontes característicos de: Oriaoial
- 1° — (Aparelho para a aplicaçáo de
disposição em fivela para cintas de
reboco 'de revestimento de paredes>,
Uso masculino e feminino, •uspenssicompreendendo uma caixa prismática
rios, bem Como para cintas Ou caicom o f undo colocado na vertical, aberrelas de malas e outros usos —
ta superiormente base, caracterizada , por
vilegio de invenção.
h possuir inferiormente uma abertura ou
1 — Original disposição em fivela
TERMO N° 102.91 4
passagem en • re a dita parede vertical
para cintas de uso masculino a femide furdo e unia aegunda parte frontal,
nino, suspensórios bem como para
De 6 de J urdio - de 1933
cintas ou correias de mala-s e outros
inclinada e convergente.
usos, caracteriza-se POT a mesma se
Seguem mais tres pontos.
Requerente; Ohase Chemical Com- abrir
com a /ares?" de unha, e ela
Total de 4 pontos
pany, firma norte-americana.
Pontos característicos de; pro r.e ao fivela é constituída de duas peças
metálicas, que se encaixam entre si,
para obtenção de vitamina B12, e da e
uma delas (1) é presa par . costura
substâncias semelhantes à vitamina
de uma cinta (C) e esta peça 41` é
. TERMO Ns 150.743
1312. — Privilégio de invenção
1 — Processo para obtenção de v:- ou outro meles 12). na ear-erradade
por um arame au fia meilDe 12 de julho . de 1963
lamina B12 e de sub.stâncias serat- formada
lico resistente, com eon'orno tetitnlhantes, à vitamina BI2 sapa, anui
g uiar, cujo lado oposto àquele em
Reque •eate. The .Cincinuati M.Iling se cobalamlnas de um Aguado ticp- e- oue
TERMO N.° 113.860 •
é 'fixada, apresente doia reborcontendo as mesmas, caracre.ri-Machine Co. — Estados Unidos da 50, contendo
dos (3). em .oposição dando formazaclo
pelo
fgato
de
se
adicionar
á
tal
De
8 de outubro de 1959
América.
liquido, num pll de mais ou menos ção a tini vão maior: a outra Peca
Titulo: Tradutor de Infirmação para 4,0
Requerente: Jaurés Paulo Fechai! —
a 10,0, um composto escolhido miee enc a ixa na primeira, tem duas
Mecanismo de Controle Automático,
dá St Estado da Guanabara.
do grupo consistindo de áridos ha. paredes alongadas (4); quedot;eda
mesma
forma
retangular
e
A
Privilégio de Invenção. Titulo: Um nôvo modelo de' apoio
droxinaftriico, metaleno-bis-hirlrax1I s — lima rlispos ção de circuito xinaftoico e akoil inferior, flue ea- dama parede deluda central (51, na deslisante. — Modelo de-Utilidade.
,'s
.
é
pal'ar4
`‘mial
rebaixada.
na
• tradutor de informação para converter Mente substituido. fenil, halaaetia e
1.") Nevo modelo de apesto deslis
outra parte da extremidade (CtI. da zante
einformação apresentada com uma for- derivados de ácidos nitro hidroxaa
caracterizado pelo fato de -ser
cinta:
numa
das
paredes
externas
ma de código uma outra forma de có- zoico, hldroxinaftoico, sna-bis- desta peça, tem-duas abas td, revi- consumido por dois 'hemisférios. Total
digo para armazenagem e uso subse- hielroxinaftolco e. depois, se acidtfl- radas para baixo, as anais se -rens- de 3 pontos.
quente, particularmente para controlar ear o dito liquido até um prl de mais Moem em elementos de gula para o
uma máqu:na-ferramenta. caracterizada ou menos 1,0 a 4.0, p or adição de um deslizamento desta peça. na que lhe
ácido mineral ao mesmo, paa peeiem que o' meio de apresentar informa- adição
TERMO N. 112.261
das ditas cobalaminas tutu o situa Inferiormente; a outra o,•,-rd'e
ção respeusiva de pulso é adaptado pita] do dito liquido, um poduto de denta sewanda naco. tem urna aba
De
3 de agõsto de 1959
(7). de Reão digital. tambam Inclipara - conectar seletivamente em respos- dito composto.
nada
par:Useiro.
—
Total
de
2
pon.:
Requerente:
Abrahani Krislavin
ta a uma série selecionada de pulsos
— Uni total de 22 pontos.
tos.
•
•
São- Paulo.
elétricos, primeiros condutores a um primeiro potencial elétrico para assim reTitulo:
Carteira
porta-anotações,
107.021
TERMO NO
presentar, com Cada primeiro condutor
Modea de Utilidade,
TERMO N." 111.607
conectado-. um valor numerário, declinai,
•
De 1 .de novembo de 19'58
IS') (Carteira porta-anotações»,
diferente, predeterminado, do ditos priDe 8 de julho de 1959
sonstItuida de capa e contra-capa fora
m&ros condutores conectados a entraSocieta
I
et
Requerenta:
Antônio
P.
Santos
—
Requeente:
Pirelli
madaa por peça única de couro ou
das deum conversor de códiog cujas
— Itália.
da rmanabara.
T"'
similar, a primeira dotada internamente
saldas são conectadas através de se- Azaord
Titulo: Aparelho para a confecção
Titulo: Um original modelo de mesa de bolsa aberta nos lados correspondengundos condutores para armazenamen- de' aros pneumáticos de tambaras
tos de informação que são preparados expansíveis — Privilégio de Inven- com nerass 'escarnontavels. — Modelo tes ao 'Sagui° interno super'or, enquanto
da Utilidade.
que a contra-capa, no ângulo inferior
por meio de 'circuito condicionador de ção.
1.°) Original modelo de mesa com externo apresenta cantoneira, caracteriarmazenamento, 'e niresposta a ditas se1 --- Apa relhpara • aáddtiaA mm
1 — Aparelho para a confecção de pernas escareontáveis caracterizado pelo zada pelo fato de contra a face interna
, iaes selecionadas de pulsos elétricos, e
que são providos meios de retenção de aros pneumáticos em tambores ex- Fato das pernas serem- móveis em termo do dorso da carteira se encontrar ligada
armazenagem seletivamenteliberaveis, os pansiveis, caracterizado por se , *o:- de pino-eixo fixado no tampo da mesa a borda vertical de uma outra bolsa,
quais mantem os armagenamentos em medo por dois flancos circulares ri- e ainda pelo fato de miando em posição aberta superiormente. a qual se presta
. e deslocáveis
norma '• 1 fera perpendicular • ao sasuatao) para o alo/une:st°. de bloco de anota•ondiçáo ajustada ou cheia, em respos- gidos,- alinhados
e serem calçados e fixados terrinorstria- ções com.
ta a d'tas séries selec:onadas de pulsos mente. um em -relação-a, outro,
Mises reunidas preferivelmente
estenPor Uma Membrana tubula ,?
alente, por uma tábua presa, articuladaelétricos,
dida entre os discos e tendo fl "" " saente, em dclirari:aas fa'ada s P M um dos por espiral, podendo as folhas em branco
Total de 21 ¡untos.
bordos extremos amaradas. prava, '«'s da tampe da Leias. Total de 3 em sua totalidade ou parcialmente serem
dispostas pela face anterior da
Re:vindica-se, de acenais, com a Caio- de fluido, contra uma Mona
bolsa, enquanto que as usadas
-cação lasaanacoinal e o Artigo 21 do rica doa respectivos flanco s ; e 1 d ta pontos. ••n•n •n•n•n

•
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•

gelas para a face posterbr externa da
bolsa, esta podendo, ainda, apresentar
alojamento lateral para encise de.lapis.
Total de 2 pontos.
-.TERMO N. 112.011
De 13 de agôsto de 1939 '-
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para baixo da cabeça à tampa que
fecha a extremidade de baixo do recipiente et:titilar, um tubo concentricamente localizado dentro do recipiente
tubular com sua parte superior montado no membro cabeça, a comunicação
do ar de .entrada com um espaço entre
o recipiente' tubular e o tubo, e a
saída de ar estando em comunicação
com a ,extremidade superior do tubo
uma saliência no flange que fica montado no tubo, o canto externo do flange que fica ligeiramente espaçado da
parede interaa do recipiente tubular e
definindo uma estreita passagem anular para o ar, unia lâmina plana curta
aparafuzada pela sua parte superior eia
um lugar do lado inferior da cabeça,
e estendendo-se para baixo, logo aabixo da entrada de ar e murando o espaço entre °recipiente tubular e o tubo, e com a sua' extremidaed inferior
fechando o lado superior cio flange de
modo a forçar o ar a tomar um caminho determinado. Total 2 pontos.

leda, e ainda °dotada de um orifciio
próximo de extremidade em ponta, bem
como de um ou mais pares ed dentes
laterais intermediários. — Total de 2
pontoe.
- TERMO 11/4r9 119.870
Depoãitado era 2 de Junho de 1980.

Fevereiro de 1965
pela outra parte da extremidade do
dito braço da alavanca, uma câmara
de extravazamento tendo comunicação com o dito reservatório, um flutuador ou bola na dita -câmara operável mediante o extravasamento do
liquido do dito reservatório, uma alavanca normalmente inativa na dita
estrwura e cooperável com o dito
segundo-mencionado flutuador, a dita alavanca normalmente inativa estando normalmente fora de ajustamento com o dito elementõ de contrôle e operável no dito elemento de
contrôle para fechar a dita passagem
de admissão mediante extravazamento do liquido na dita câmara, um
elemento de retenção limitando o
movimento da dita alavanca normalmente inativa numa direção e unia
mola mantendo a dita alavanca nornalmente inativa em ajustamento
com o dito elemento de retenção e
operável para impelir o dito elemento de contrôle para a posição fechada. — Total de 6 pontos.

Requerente: General Electric ComRequerente: Castro & Masijah
pany — Estados Unidos da América.
Ltda. — São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamento em transforTitulo: "Misto modelo de portamador., — Privilégio de Invenção.
seios.
19 "Nõvo modelo de porta-selos",
- 1.°) Dois transformadores monoffisicaracterizado pelo fato de que os
s que são interligados para simular
dois cones da peça se apresentam
°ansformadores trifásicos ipsilondelta e
como projeções centrais de duas peelta-ipsilon caracterizados pelo fato do
ças aproximadamente pentagonais,
encolamento primário de um transforreunidas por costura central vertical
mador ser ligado em T ao ponto interpeças essas que internamente se
mediário do enrolamento primário do
apresentam com camada de material
outro transformador ser ligado em T
esponjoso, existente, também, em
ao ponto intermediário do enrolamento
duas tiras inferiores coligadas centralmente por elementos elásticos, essecundário do prinseiro transformado r, e
tando o conjunto do porta-seios procada um dos enrolamentos ligados em T
priamente dito dotado de costura catendo uma relação de tensões com refeTERMO N9 120.311
seado, transversal, sendo que dos vérrencia ao enrolamento ao qual é' ligado
.
TERMO: 118.554
tices
dos
cones
irradiam-se
costuras
De 17 de junho de 1960
edni T de cerca de 0,866 para 1. Total
em direção às bases, estas circundade 2 pontos.
•
12 de abril de 1960
das por costuras circulares conçênRequerente — Haahner Corpora: Prioridade: Estados Unidos da Amétricas . — Total de 2 pontos.
rica, em 26 de dezembro de 1958. sob
tion — Estados . Unidos da América.
Requerente: Yacigoro Tatibana —
Privilégio de invenção — "Procesó n.° 763.693.
São Paulo.
so para obtenção de uma extração
. =MO N9 120.097
Titulo: Bico adaptável a latas de
mais econômica dos componentes
azeite e similares — Prvilégio de Invaliosos dos minérios, contendo ferTERMO: 116.653
De 10 de junho de 1960 venção.
ro em estados de oxidação mais
1 . 0 ) 4-Bico adaptável a latas de azeiFe303 nas suas estruturas mo2 de fevereiro de 1960
Requerente: Echnond Pouchet — baixo
te e similares», caracterizado pelo fato
leculares:"
França.
de
ser
constituicio
de
peça
de
plástiRequerente: Sarong. Inc. — Estado
Aparelho notadamente pa19 Processo para obtenção de uma
co ou similar, dotada de base circular raTitulo:
apertar &afundo& e órgãos — extração mais econômica dos compo
da Guanabara .
Titulo: Porta-Seios — Privilégio de ou de outra forma qualquer que ofe- Privilégio dé invenção..
nentes valiosos dos minérios nas
rece superfície apreciável de contato
19 Aparelho, notadamente para o suas estruturas moleculares, com um
Invenção.
contra
a
lata,
sendo
que
o
referido
aperto
de
tirafundos
e
órgãos
análoprocesso para obtenção em relação
1 — Porta -seids abrangendo copos, esquerdo e direito, com unia par- bico, por sõbre a base, atravessa lâmi- gos, caracterizado pelo fato que êle aos minérios que , contém um radical
na
que
atua
como
mola
e
que
aprecomporta
um
apalpador
déstinado
a
FeO na suas estrutura molecular, de
te central em V e parte slaterais, ester contato com a base do trilho, um grau desejado de decomposição,
querda e cUreita, caracterizado pelo senta as extremidades voltadas para cuja
ponta
pode
deslizar
em
relação
pelo fato de comprefato de compreender um par de faixas baixo em forma de garras. Total de à um órgão de contato com a ligação caracterizado
ender: oxidar os referidos minérios
cruzadas situadas abaixo das referidas 2 pontos.
do trilho,. êste órgão ficando ligado em condições adequadas para redubolsas e tendo unia primeira dessas faicom o aparelho, sendo previstos zir Fe203 a Fe304 e a um estado de
xas uma extremidade interna ligada ao
meios para interromper o aperto dos oxidação mais baixo, seguido de UiTËRMO: 119.938
tirafundos - quando uma distância xiviação com solventes adequados. —
copo dire i to ao longo de uma junta
predeterminada separa os níveis da Seguem-se os pontos de 2 a 18. ,
que se estende a partir da parte cen19 de fevereilro de 1960
ponta do apalpados' e do órgão de
tral adjadente ao V, para baixo e para
• Prioridade:. Estados
Unidos da
— Total de 4 pontos.
fora, ao longo de uma distância conDEP . em: 19 de fevere ro de 1960. contato.
Arr.lrica, em 18 de "junho de 1959.
0
requerente
reivindica
a
prioridasiderável por.. sob o copo direito e esPatente modelo de utilidaed •
de 'de idêntiço pedido depositado na
tendendo-se a referida primeira faixa
Título: - Nova disposição em Sou- Repartição de Patentes Francesa em
transversalmente à frente, até a parte tien.
13 de junho de 1959 sob o n9 797.451.
T ERMO
'
Nv 120.513
lateral esquerda, " ficando o respectivo
Requerente: Moyses Nesanel Ej chel
or
por
sob
o
copo
esquer— São Paulo.
bordo super i
De 23 de junho de 1960
do, conquanto, desligado do mesmo ao
1.°) ‘Nova disposição em soutien»
TP...RMO N9.120.143
longo de uma distância considerável caracterizada essencialmente por comRequerente: Confecções Tomaso
que vai da parte central - até, pelo me- preender dois elementos cônicos de teLimitada — São Paulo — Titulo:
De 14 de junho de 1960
nos, o fundo do copo esquerdo, e esNova Disposição Construtiva em Caltando a referida outra faixa disposta cido ou equivalente, fechados nos vérRequerente: Alberto Boton — São ças Esportes — Modélo de Utilidade.
de maneira análoga, com uma extre- tices e abertas nas bases, em cujos bor— 1 — Nova- disposição construtiva
midade interna ligada ao copo esquer- dos são providos de quatro ou mais Paulo,
em ¡calças esporte femininas, caracteTitulo:
Dispositivo
de
contrõle
de
cadarços
elásticos,
tiras
ou
recursos
sedo ao longo de uma junta que se esde combustível para risada pelo fato de consistir na apli.
wricle da parte central adjacente ao melhantes, portadores nas extremida- forriechnento
eombustores de óleo e aparelhos si- cação
transversalmente
às
bocas de
dasalças
pernas
da calça, alças esV, descendo, em seguida, para fora, ao des livres de colchetes, casas ou quais- jmilares — Privilégio de invenção,
qu'er
dispositivos
de
fixação
efinalmencosturas
nas
faces
inpor
longo de uma distância considerável
- 19 Um dispositivo como descrito, sas fixadas
por sob o copo esquerdo e estendendo- te pelo fato destes elementos, indepen- caracterizado por compreender uma ternas em em posições diametralopostas das citadas bocas, exdentes
do
soutien,
serem
aplicados
exse a referida outra faixa transversalestrutura tendo uma parede de fun- mente
teriorizando-se tais alças em relação
mente à frente; até a parte lateral di- ternamente, sôbre os bojos cónicos des- do e contendo um reservatório pro- a estas. Total de dois pontos.
Seita e ficando o respectivo bordo su- tes, e ai fixados através dos cadarços vido com urna salda, a dita parede
=MO NQ 121.368
perior por sob o copo direito, cem- eéásticos, dispondo-se entre os bojos e tendo uma abertura, uni elemento de
• De 20 de julho de 1960
os
elementos
citados
as
peças
de
acoladmissão
disposto
na
dita
abertura
guante desligada do mesmo ao longo
Requerente. J Eberspacher —
se estendendo ascendentemente no Alemanha
Titulo: Silencioso para
de uma _distância considerável que vai chocamento dos seios. Total de 2 edito
reservatório, o dito elemento Motores de--.Combustão
pontos.
Interna com
da parte central até. pelo menos, a
tendo uma passagem de admissão Vários Ci lindros — Privilégio
de Inparte de baixo do referido copo direiatravés do mesmo com um rebaixo venção.
Total
5
pontos.
ta.
anular interno, um elemento de conTERMO: 119.675
trole na dita passagem e tendo dia1 — Silenci oso para motores de
positivo cooperável com o dito re- combustão interna com . vários cilinTERMO: 116.868
25 de maio de 1960
baixo para controlar a vazão para o dros, consistindo em principio de
dito reservatório, o dito elemento de um recipiente de extensão locigituRequerente: Efstratios Pantazis — admissão tendo dispositivo de guia dinal colocado atravessadamente aos
10 de feverei ro de 1969
para o dito elemento de controle, o carros de descarga introduzidos no
São Paulo.
Requerente: Matrix S. A. Indústria
Título: Nôvo féchó para embala- dito elemento de contrôle se proje- mesmo e provenientes dos vários citando do dito elemento de admissão lindros, caracterizados pelo fato que
gens — Privilégio de Invenção.
e Comércio — São PauS.a.
no mínimo dois canos de descarga
1.* — I\13vo fècso para embalagens, e tendo um flange lateral, uni braço do
Titulo: Filtro de Ar. — Privilégio
motor de combustão interna ende alavanca mantido articularmente
principalmente indicado para saquinhos na
de Invenção.
dita estrutura e tendo uma parte tram em uma câmara de entrada
1.° —.Um filtro de ar, caracterizado plásticos e s'milares - carecter :zado nor da e•-tremidade
cooperável com o dl- prev, sta, em cada um dos dois , lados
ppe compreender um Membro cabeça compreender . uma cu ,ta rinf n nrxiVe'
Pnnve para_ acionar o dito ele - fronta's, nue são separadas Por orna
provida,
em
suas
e
fte
.
eQaa, tendo entrada e salda para o ar,
-•
s se contr ole. umflutuador ou Parede Delltirrdq de separação de
bola no dito reservatório e acionado uma câmara de salda prevista ine
itre iseciplente tubular que se estende de um olhete parsaS'or e d. p.

tr
d
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MARCAS DEPOSITADAS
1.•11MMINME.

Pubficaçao seita de acôrdo com o art. 190 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publienito começará a
correr a prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante tese prazo poderá° apresenfir suas oposiço5es ao Departamento
Maderral da Propriedade Jindostrial aqueles que se Julgarem prejudicadotcom a coneeistio cisa regiatro requerido
rirmo a' 00e.a84. de 24-9-1964
Sapattl S.A. — Engenharia
e Indústria
São Paulo

rd'''
• 13rta¥ 12 eira
Clame 16
Para distinguir materiais para construções e decorações e adornos de prédios':
Argamassa, argila, areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento,
blocos para pavimentação e calhas cimento, concreto, cal cré, chapas iaolantes, caibros, caixilhos, colunas, chapas
para coberturas chapas plásticas para
coberturas e divisões, caixas dágua,
caixas de descarga para lixos, edificações premoldadas, .estuque, emulsão de
base as'áltico, esquadrias, forros, forros
plásticos, frisos, gesso estacas, grades.
janelas estruturas metálicas para cons•truções, 1 leias de metal, ladrilhos,
lambris, luvas ode junções. lages, lageotas, material isolante contra frio e . calor massas anti-ruidos para uso nas
construções. Manilhas, passas para revestimentos de paredes, madeiras para
construções, mosaicos, produtos de base
astáltico, produtos para tornar imper.
meabilizantes as argamassas de cimento
e cal hidráulica, pedregulho. produtos
betuminosos para uso nas construções,
produtos betuminosos impenneabilizantes, liquidos ou sob outras formas para
revestimentos outros USOS nas construções, placas, plásticos para pisos, paredes e tetos, persianas, placas para
pavimentação, peças ornamentais de
cimento ou gessso para tetos e paredes
papel para forrar casas. parqueies. portas, portões, pisos, soleiras para portas.
tijolos. tijolos refratários tubos de concreto. telhas, telhas plásticas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento.
vigas. vigamentos vitrós e venezianas

Termo n° 662.888, de 24-9-1964
Panificadora Hiper de Guarulhos
Limitada
São Paulo

ainú DE
' GUARTJLtiOS
Ind.. Brasileira
Classe 41
Artigos da- classe

--Térmo 11 9 662.889, de 1 24-9-1964
Marca Zero" — Acessória Publicidade
Limitada
São Paulo

M4RCQ ZERQ
nd. Drasileira
Classe 32
Albume, almanaques, anuários, boletins,
catálogos, jornais, livros, peças teatrais
e cinematográficas, programas de rádio
e televisão, publicações, revistas
Térino a' 662-.890, de 24-9-1964
Terral S A. — Máquinas Agrícolas
São Paulo
ARADO SUPEA

Classes: 1 —2----3.--4-.--5 —
6 — 7 8 — 9 — 10 — 11 —
12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17
— 18 — 19 — 20 — 21 — 22
— 23 — 24 — 25 — 26 — 29 —
28 — 29 — 30 — 31 — 32 — 33
— 34 — 35 — 36 •.—, 37 —38 —
39 — 40 — 41 — 42— 43 —44
45 — 46 — 47 — 48 49 — 50
T Titulo
Termos as. 662.891 e 662.892, de

24-9-1964

Guanabara

••Térino n° 662.885, de 24-9-1964
Cafeeira Ingá Comissária
e Exportadora Ltda.
São Paulo

INGÁ
Ind. Brasileira
• Classe 41
Artigos da clama.
• Tkrmo n° -662.886, de '24-9-1964
Gonzales Ei Tabajuianski
São Paulo

TUDER
Ind. Brasileira
Classe 36
Artigos da . classe
Termo se. 62.887, de 24-9-1964
Resawro Magazine Ltda.
• São Paulo

ESAWRO
ind. Brasileiro
Classe 36
Artigos da classe

ENGULAM
INDÜSTRIA BRASILEIRA

sementes, moedores de trigo), niveladores de terras, pontes de carregamento,
pulverizadores, purificadores de agua
e gazes, "scrapers", secadeiras. sepa.
radores (de cereais, de grãos e seinentes), terraplanadores, turbinas hidráulicas e a vapor, vassouras mecanicas
para ruas

Termo o' 662.896. de 2 I 0-1961
Imobiliária Stadiuni
.
São Paulo
•

Classe 7
Máquinas e utensílios para 311I CHI usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos • mecânicos e empilhadores combinados,
ârrancadores mecânicos para maricultura, batedeiras para cereais, bomba:
parir adubar, celfadetras, carpideiras,
ceifados para arroz, charruas para agricultura, cultivadores; debulhadores,
destocadores. desentegradores,. esmagadores para a agricultura, escarrificada
res, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas, ferradeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a aweicultura, máquinas de plantar, motocharruas, máquinas regadeiras. maquinas de
roçar, de semear, para sulfatar, de
torquir. de triturar, de esfarelar. terra,
para irrigação, para matai formigas e
outros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para comer
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agricolas, de
cortar árvores. para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para serpear e cultivar, de desbanar, para anelar, máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos, caiadores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras
secadores de terra. tosadores de grama. tratores agrícolas. válvulas par•. máquinas -a g ricolas

Classe 3:
Titulo

'Termo n° 662.893, de 24-9-1964
Koichl Kitada
Mato Grosso

STA DIUM
S.a.o Paulo-Capital)

Térmo n° 662.897, de 24-9-1961
Plastbury Indústria e Comercio
de- Plásticos Ltda.
São Paul,-

PLASTBUR?l,
Indástria Brael1eir
Classe 28
Para distinguir: Artefatos e produfot
acabados de origem animal, vegetal olá
mineral não incluídos em outras clasd
ses, artefatos de aubstanclas quImicail
não incluídas em outras classes: Adord
nos de ambar e de chifre, barbatanas dd
baleia. capas de crina para colchões,
carrinhos para bebas de matéria plástI4
za, chapas de matéria piastica para imd
pressão, cimento de amocega, colas fod 1110
tigráficas, colas de encadernador, co..
lheres de matéria plástica, chupetas
mamadeiras de material plástico. C01:114
postos vegetais impermeáveis para tedd
dos, ccordel de tripa, correia de lona
com borracha, ebonite, enfeites de mm I
teria plástica pJ ra automóveis, esper.:
macete refinado, esponjas, espuma dá
mar manufaturadas, estoraque manufad
tarado, guarnições de material plástica
para automóveis, tacos de matéria piás.,
tica. feltro de crina para cadeira, filtrog
de esponja, fita isolante, fõlhaa isoland
tes de akbstâncias sintéticas, garfos de
matéria plástica, giuten, goma para chad
peleiros, guarnições da ccluloide para
arreios, isoladores para mesas, mirra, paa
litos de penas, películas de celuloide
virgem, resinoides, preparados sangue,
cristalizado, sacos de plástico para cm"
balagens e torneiras de celuloide
•

Têrtno II° 662.898, de 24-9-1964 eÇAF2 KITAIA
Classe 6
Inclástria de Malhas Lã Cheviot Ltda,
'Alternadores elétricos, aparelhos de ex• São Paulo
tração para minas, aparelhos de lato e
I
vapor, aparelhos de lixiviação aparelihos para enfardar feno, aquecedores &.14CheviotL
água de alimentação. armazés frigori' Classe .41
ficos, batedores de algodão, bombas
Café torrada e moldo
t(plitnentares, aspirantes, centrifugas
de ar, de circulação, prementes, para
Termo n' 662.894, de 24-:4.1964
poço), brocas elétricas, brunidores de
IBT
Indústria Brasileira de
Classe 36 \b-..
café e cereais, caldeiras a vapor, câ1
Tratamentos Térmicos Ltda,
Para distinguir: Artigos de vestuádo
maras de expurgo para cereais comSão Paulo
geral:
Agasalho
e magras feitas em
pressores, condesadores de água e gás,
aventais, alparcatas, anáguas, blusa:
cortadores 'de forragem, cilindros (sebotas, botinas, blusões, boinas, baba
paradores para moagem, de máquinas,
I B, T
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara
de, moinhos), desagregadores, descaroIneistria Brasileira
puças, caução, coletes, capas, chale
çadores, excavadeiras, elevadores, escadsecols, calçados, chapéus, ciai
borrifadores, de Inseticidas, escadas rocintas. combinações. carpinhos. calça
'artes. esvocadores para grãos, esparde unharas e de crianças, caiçaca. ca
zidores, evaporadores, frigoríficos, gaClasse 1 •
Cas. camisas, camisolas, camiseta
zeificadorgs, insufladores, máquinas P P se expurgo e profilaxia, máquinas de Produtos quimicos para funaiçao para cuecas, ceroulas, colarinhoss cuelr
ar comprimido, máquinas refrigeradoras. a metalúrgica, para welvanoplástia e salas, easacos, chinelos, dominós, acha
psit !entufas Isrflaa pera militares
•
para fins indastriall
moinhos Icentrifugos, separadores de

-
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legisla, fraldas, galochas, gravatas. gorros. logos de lingeries jaquetas, laquês,
'luvas, ligas, te tços, mantõs, *alo.
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas. paletós, palas, penhoar, pulavas, pelerinas,
peugas, ponches. p olainas, .pljamas,
altos, perneiras, quimonos. regalos.
robe de chambre, rounão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
meteres, shorts. sungas. stolas ou slacks,
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n* 662.899, de 24-9-1964
lanhes "Nova Avetnbléta" Ltda.
São Paulo
a

NOVA AS3IM/31+ft
Classe 41
Para distinguir:
Lanches, ra feições
prontas, fritaras e salgados . Bt2inhins,
croquetes, diurracos, cusn, cochinhas,
gemes, empadas, esfihas, kibes, omeletes, pastéis, pizzas, salsichas, sanduiches, saladas, tortas e doces
Terrno n° 662.900, da 24-9-1964
gar e Lanches Bõaventera Ltda,
São Paulo
•
Classe 41

•él5AVENTURão
Lanahas.
refeiçlSes
Para distinguir:
prontas, fritaras e salga-loa: Bolinhos,
croquetes, diurracos. ' mascas, cochinhas,
carnes; empadas, esfihas- kibes, omeletes, pastéis, pizzas, sals , chas, sanduíches, saladas, toras e docas
nino n a 662.901, de 24-9-.1964
Brasvias — Construtora Brasite:ra
de Rodovias Ltda.
São Paulo •
•

RRASVIk m
Classe 16

Para &adargue: Materiais oara cousiraçaes e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos batentes. balaustres blocos de dizt- ento, blocos para pavimentaçao. calhas. cimento. cal. are. capas
Isolantes, caibros caixilhos, colunas.
chapas para coberturas caixas-d'água.
caixas para coberturas, caixas d'água
caixas de descarga p ra lIxos. edificaçaes pretnoldadas • estuque. emulsão de
base asfáltico. estacas. esquadrias, estruturas metálicas pua construções. lamelas de . metal, ladrilhos, lambris, luvas
de função, lages. lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, mas-.
sai para revestimentos de p aredes. ma.,
deras para construções, mosaicos. produtos de base asiáltico, p rodutos para
tornar impertneabilizantes a: argamassar de cimento e cal, hidráulica. pedre.
olfo. produtos betuminosos. impermea▪• gilizantes, liquidas ou sob outras formas
construções. persianas. placas para pavbnentação. peças ornamentais de afineis-to ou gesso para tectos e' paredes, papel

para forra: casas, massas antl:ruidos

para

WIO

nas- construções. narquetes

portas, portões, pisos, soleiras para por-

tu., tijolos, tubos de concreto, telhas, ta.
ventilação. tanques de crmento. vigas. vi g amentos._ vitrae

COO tubos de

Termo n 9 662.902, de 24-9-1961
Pedreira Parater Ltda,
São Pauto

PAÉATEI
Inceetria Brasileira •
Ciasse 1 Substâncias e produtos de origem aai-

tatgetal ou mineral, em bruto oc
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paNialmente preparados: Abrasivos eco correias, pasta e pedra. para criar pós metálicos para a composição de tina
bruto, argila refratária, asfaltico em rebolos, adesivos para taaas adesivos
kda!or algodão eito bruto, borracha em para ladrilros e adesivos prra azulejos.
brato, bauxita, benjoim, breu. cantora, anéis, carretéis par tecelagem e guar
caolin,- chifres, ceras de plantas; ceras ilus ões de material plástico p ara itubíta
vegetais de carnaúba e amura crina
tua geral de plásticos
de cavalo, crina em . geral, cortiça era
bruto, cascas vegetais, espato. ervas Termos na. 662.904 a 662.905. de
mechei-ais, extrato4 • oleosos. -stopas
24-9-1964
enxofre, falhas, fibras veget,ais. flores
Martha Maria Pardo de Ponta
secas, grafites. gomes em bruto. granito
Camara •
Ca, 211 n11.11.
em bruto, kieselghur. líquidos de plantas, lates em bruto ou parciaanente
Preparados. minérios. metálicos, madeiras em bruto ou parcialmente trabd.
ihadas em toras, serradas e aplainadas
manganês, óleos de cascas ,vegetais
mica, mármores eia bruto. óxido de
gazes solldificadores: gelatina. giz. (tiClasse 36
rados. plumbagina em bruto. pó de
ar., oldagem para fundições, pedras bri- Para distinguir: Artigos de vestuáraa
tadas, piche em bruto. pedra calcária. e roupas feitas em geral: agasathoa
plantas medicinais, pedras em bruto a vrntais. alparcatas. anáguas. blusas,
quebracho. raizes vegetais, resinas, re- betas, botinas, blusões. boinas. baba&tiros. bonés. capacetes. cartolas. can
sinas natuials. resíduos textets.
Pacas. casação. coletes, capas. abales
seivas, talco em bruto. xisto, xisto
cachecóis; calçados. chapéus. cintos
.betuminoso e silicaul.
cintas, combinações. carpinhos. calças
de senhoras e de- crianças, calções, cal.
Tareio n°. 662 . 903, J. 249.1)G4
ças. camisas, carnisolas. camisetaá.
Plásticos Ibrasil Ltda.
cuecas, cerou l a, colarinhos. cueiros.
São Paulo
s p ias casacos. chinelos. &anuiria. acharpe.; fantasias. fardas para militar-e' coleg y ais. fraldas, galochas, gravatas, gorI3RÁCIL
ros logos de (ingeria, jaquetas, laques
luvas, ligas, lenços. mantõs, meias.
Indiustria
maiôs, mantas. mandrião. mantlhas. paletós. palas. penhoar. pulavas, palatinas.
Classe 28
perigas. ponches. polainas. Damas. ouPara'. distinguir: Artefatos de material
robe de chambre. roupa°. sobretudos
plástico e de aviou: Recipientes tabri
nhos, perneiras, quafionos, regalos.
cados de material plástico. revestimen
suspensórios, saídas de banho. sandálias.
tos confeccionados de substâncias ana
*tratares, shorts, sungas. atolas ou slacks,
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
tider, toucas, turbantes, ternos, uniarmações p ara óculos, bules. bandeias
formes e vestidos
bases para teleaanes. baldes. bacias, boi
Classe 36
sas caixas, carteiras chapas: cabo:
para ferramentas e utensílios. cruzetas
Confecções de roupa em geral ^
:aixas "para acondicionamento de ali
mentos. caixas de material plástico 'tara
Termo n° 662.906, de 24-9-1964
aaterias. coadores. "coas, canecas, co
Acnerican Cyanamal -Company
heras, conchas. cestas oara pão, cest.
Estados Unidos da América
ilhas capas para álbuns e para livros
salices, cestos, castiçais para ve'as
caixas para guarda de objetos '.ratchos, coadores para chã, descanso pa-s
pratos, copos e copirthos de caaA-ace
Classe 1
para sorvetes, caixinhas de plástica.
'ara sorvetes. colherinhas. oas; ,has Para disti n guir: Absorventes, n'eetanz...
garfinhos de plástico para sorvetes toa ácidos,. acetatos agentes químicos para
minhas de plástico para sorvetes. diác
o tratamento e coloração de fibras, te
embreagens de material plastico emba- eidos, couros e celulose; ãguaraz, élcolagen.s de material pjásalco para solve- ol, albumina, ;ladinas; alumen, alvaiade
tes estojos para objetos, aapumaa de alvejantes, industriaia, alumínio em pó,
vais, massas anti-ruidos, escoadorea de amoniaco, anti-incrustantes, anti-exidanpratos. funis, formas para doces,. fitas tes; anti-corrosivos, anti-detonantes, azo
isolantes, filmes, tias de celulose, terhcs tatos, água acidulada para acumuladopara bolsas, facas, guarnições, quarni res, água oxigenada para fins industriçae, para chupetas e mamadeiras. -guiar ais, amônia; banhos para galvanizaçã,
nisões para porta-blocos, gdarnições benzina, benza betumes, bicarbonato.
para liquidificadores e para batedeiras de sódio,. de potássio; cal virgem, car
de frutas e legumes. guarnições de ma. vões, carbonatos, catalizadores, adulo
terial plástico para ctensilios e oajetos se, chapas fotográficas. composições; ea.•
guarnições para boina, garfos, galerias tintores de incendio, cloro. corrosivos.
para cortinas, jarros, lamina t os. pias- croma tos, corantes, -creosotos; descoran.
ticos lancheiras, mantegueiras, malas tes, desincrustantes, dissolventes; emul
pendedorea de roupas p uxado- sões fotográficas, enxofre, ater, esmalres para- móveis, pires. pratas palitei- tes, estearatos: fenol, filmes sensibili
r os, pás de casinha, pedras pomes artizados para fotografias, fixadores, fluigos, protetoes para documentos, pu- dos para freios. turma foafatos indusxadores de água para uso doméstleo triais, fósforos industriais, fluoretos.
mita-cope" porta-níqueis. porta-notas. fundentes ara solda; galvanizadores, ge
porta-documentos, 'placas rebitas,' rocilatina para fotografias e pinturas, gis.
nhas. recipientes, suportes atporres para glicerina; hidratos, hidrosulfitos; imper.
guardanapos, saleiros tubos, tigelas. nieabilizantes, ' ioduretos; lacas: massas
tubos para ampolas. tubos para serin- para pintura, magnésio, Mercúrio; nitragas, travessas, tipos de material plás- tos_ neutralitadoreS, nitroceluloss; pra
tico, saçolaa, sacos, saquinhos. vasilha oxidas, oxidantes, óleos ara tritura, óleo
saca para acandicionamento vasos xt de linhaça; produtos químicos para ira
caras, colas a frio e colas Co incleidas pressão, potassa industrial. papéis lie
em "outras classes para Sorracha, para liorjráficos e reliocooista, peaculas sen
corturnea, para tnarcineiros: p ara sal a- sivets, papéis para fotografias 'e anãlis
teiroa, para vidros pasta adesiva para ses de laboratório, pignentos, potassa.

Clama _e

•

URAC

tas, prearações Para fotografias, produtos para niquelar, pratear e cromar. •
produtos ara diluir tintas, prussiato; re.
ativos. removedores; sabão neutro, saia.
salicilatos, secantes, sensibilizaiites, 3111.
catos soda cáustica, soluções quimicaa
de uso iralustrial, solventes, sulfatos:
tintas em pó, liquidas, sólidas ou pastosas para madeira. eido, paredes, construções, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose, barcos e veículos, talco industrial thiner; vernizes; zarcão
Termo n° 662.907, de 24-9-1964
Nlathies Claanica. Coraoratica
Estados U.ileos da América
'Estados

NEOSTRYCIN
Clia;â: 3
Produtos medicinais e farmaccuticoa
incluindo uma preparação bactericida
Tértno n d 662.908, de *24-9-1964
(Prorrogação)
Bristol-Myers Company •
Estados Unidos da América

SAL HERVICA
Classe 3
salinos, solvei'es de ácida
lir CO. estimulantes nepátkos e eliminadores de produtos ti.xicos
Termo n° 662.909, de 24-9-1964
Indústrias Macedo Serra S.A.
Guanabara

°LEO LITURGICO •
para o
SANTISSIMO
.SE,RRA — EXTRA Brio.
Prorroeação:
Óleo para iluminação
Termos na. 662.910 a 662.953. de
24-5-1964
•
.,
Volksvagan do Brasil Indústria e
Comércio de Automóveis S •
•
São Paulo

Classes: 6. 8, 11, 14. 21. 23. 33.
39. '47.'
'
:6. 21. 11. 1.1, 2!, 23. 33
39. 17 e .50 Insígnias
Caia aa h R . I I 14 'j aa
39. 17 e 50
Lasignias
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Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 17 e 50
ik
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39. 47 e 50
Insignias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 17 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insignias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39 e 47
39, 47 e 50
Insígnias

Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insignias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Ciasses: 6, 8, II. 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insignias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,,
39, 47 e 50
Insignias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insignias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
InsignIas
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 17 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnias
•
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39. 47 e 50
Insígnias
Classes: 6. 8, 11, 14, 21, 28, 33,
OS 3 kk
Insignias
Ciasses: 6, 8, 11, 14, 21, 23, 33,
39, 47 e 50

Termo n.° 663.954, de 24-9.1964
Padaria e Confeitaria Bossa Nova Ltda.
Rio de Janeiro

Ciasses: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50

Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39. 47.e 50 •
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
InsIgnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39. 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39. 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39. 47 e 50
Insígnias
Classes: 6. 8, 11, 14. 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 18, 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39. 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39. 47 e 50
Insígnias
Clames: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39. 47 e 50
Insígnias
Casse*: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Cesses: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39. 47 e 50
Insígnias

Classe 41'
Substâncias alimentícias e seus preparados, ingredientes de alimentos,
. essências alimentícias
•

/2•* 662.955. de 24-9-1964
Paulo Mendes Monteiro
Guanabara

Térmo

•'INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Artigos da classe
Termo 1:1.° 662.959, de 24-9-1964
Editóra Módulo Ltda.
Guanabara

•Classe 32
Artigos da classe

GRÁFICA
CERVANTES
Ciasses: 33 e 38

Têrmo n.° 662.961, de 24.9-1964
Gráfica Gambôa Ltda.
Guanabara

Classe 33
Casa de Saúde e Maternidade

Classes: 17, 33 e 38
Título de Estabelecimento

!rérmo n.° 662.956, de 24-9-1964
Vidraçaria J. Araújo S.A.
Guanabara

Termo n.° 662.962, de 24-9-1964
Fábrica Santana Ltda.
Guanabara

rJ. ARAUJO
Nome Comercial
Termo n.9 682.957, de 24-9-1964
Vidraçaria J. Araújo S.A.
Guanabara

Casa Camilo Mourão Importadora Ltda.
Guanabara

CASA
CAMILLO MOURA°.
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 662.966, de 24-9-1964
Szymon 1odack1
Guanabare

'BRAMA

Vidraçartá

st•

Classes: 33, 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n .o 662.965, de 24-9-1964

:Casa de Saúde'
,4 Maternidade Irajà.

'

Termo n.0 662.964, de 24-9-1964
Empresa Hotel Fre Caneca Ltda..
-1•;.
Guanabara

'HOTEL
FREI CANECk

662.960, de 24-9-1964
Termo
Gráfica Cervantes Ltda.
Guanabara
Titulo de Estabelecimento

Insígnias

Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39. 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39: 47 e 50
Insígnias

Termo n. 0 662.958, de 24-9.1964
liuotongames Vianna .
Gudnabara

tAMBOA.

IARMÁCIA
SANTANA
Classes: 3 e 48
Título de Estabelecimento
Termo n." 662.963, de 24-9-1964
Casa Mundial de Papéis e Barbantes
Limitada
Guanabara

MOBILIÁRIA
RIACHUELO
Classes: 33 e 40
Titulo de Estabelecimento
Terna° ri.' 662.967, de 24-9-1961
loagaim Inojosa de Andrade
Guanabara

r'

•P RORROGAÇÃÓ 3W BRASILEIRO

DE mu&

Classe 32

Uma publicação que se edita anualmente
Termo a.° 662.968, de 24-9-1964
Lojas Mineiras S.A. - Lomisa
Minas Gerais

LOJAS MINEIRAS S/A
LOMISA
' Nome Comercial
Termo n.• 662.969, de 24-9-1961
Casa do Médico Ltda.
Minas Gerais

CASA Du xEDICO LTDA.
Nome Co-aertial
'ermo n.o 662.97v. de 24-9-1964
Agenário Dias de A Ime.da
Minas C .-».s •

9'
41

4,,

PENISSYLIrA

CM'À

ENWSW
,INDOSTRIA BRASILLiU
Classe 14
Artigos da classe

Classes: 24, 33 e 38
Titulo de Estabelecimento

Cizsz,e 42
Para distinguir: Aguardente, aguardente compostr, anis, aperitivos, biter, baúuzeiras, brandi, cervejas, conhaque,
essencias para bebidas alcoólicas, ferne.
tes, gin, genebra, kirsh, juntei, licôres.
pipermint, ponche, rum, vinhos, ver.
- . mouth, vodka, uísque

• :lar.;
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Termo a.° 662.971, de 24-94964
imobiliária Sobrado Ltda. —
Minas Gerais

bandejas; bacias; baldes, bonabonieres;
I bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides,

zeoeittarla sobrado pede
Nome Comercial

...•n••n11

Termo n.° 662.972, de 24-9-1964
Empreendimentos Sobrado Ltda.
Minas Gerais

•

careiros; brocas, bigornas, baixelas.

gEmpreendimentos
Sobrado 'Ltda.

Fevereiro de 1965

Termo n.° 662.983, de 24-9-1964
Pavitécnica Engenharia Ltda.
Guanabara

chaves; cremones, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas,
caixas de metal para portões, canos de

Metal, chaves de fenda, chaves inglesa,
cabeções. canecas, copos, cachepots,
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de alimentos,
calderões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, condores; distintivos, dobradiças; enxadas,, enxadões, esferas,
engates, esguichos, enfeites para arreios,
estr'bos, esfere4 para arreios, espumaduras; formões, foices, ferro para cortar
capim,. ferrolhos, facas, facões, fechaduras, ferro comum a carvão, fruteiras,
funis, fôrmas para doces, freios para

/Autddremo Clube da Gtianabiiii:

33
Insignia

Classe 33

Termos na. 662.984 a 662.986, de
24-9-1964
Hoolter C.hemical Corporation
Estados Unidos da América

Termo n. 9 662.989, de 24-9-1964
Milano Moto Peças Ltda,
Guanabara

Classe

Nome Comercial

• Administradora de
Imoveis Sobrado
Classe 33
Titulo
"-Termo n.° 662.975, de 24-9-1964

Companhia Edificadora Sobrado
Minas Gerais

Condominio
SOBRAM
_
_
Classe 33
Titulo

Termo n.° 662.976, de 24-9-1964
Companhia Edificadora Sobrado
Minas Gerais

Boakuon
Classe 35
Titulo
termos as. 662.977 a 662.981, de

24-9-1964

Classe 21
Automóveis, motocicletas, mosopatins,
bicicletas e suas partes integrantes
Têrmo a .° 662.990, de 24-9-1964
-Maximiano Ernesto da Silveira
Bagdócimo
São Paulo
Classe 3
Soluções químicas para serem usados
na medicina e farmácia
Classe 1
•
Para distinguir: Produtos químicos orgânicos e inorgânicos, inclusive rodatos químicos ailfáticos e derivados,

dos os fins, planos, curvos ou de qual- compostos, alicioclicos, produtos guiar!uer formato, branco, transparentes, opa- coa aromáticos e derivas, e cmpoostos
cos ou coloridos, vidros para vitauz e heterociclicos, e incluindo mais especipara v:draças, placas. blocos de vidro ficadamente ácidos tanto orgânicos. cosimples e coloridos, tubos e globos de mo inorgânicos, álcalis, sais minerais e
vidro, espelhos, hastes, aaretas e cube- organicos inclusive acetatos, cloretos,
tas de vidro, ampolas, tubos, almofari- sulfatos, fosfatas, pirofosfatos, benzaszes copos, cadinhos, garrafas, frascos, tos, silicatos, salicilatos, sulfonatos, fegrátis, mamadeiras, fôrmas para fornos, natos, nitratos, aluminatos fosfitos, riassadeiras, compoteiras, saladeira, jardi- pocloritos, cianetos, isocianatoa, sulfineira, porta-jd.as, cântaros, cálices, pra- tos, ditiocarbomatos, aminos, éteres,
tos, afearas. tijelas, bandeijas, pires, li- amino-eteres hidrocarboaetos aromáticoreiros, vasos, serviços para refres- cos, hidrocarbonetOs clorados, cloramicos, taças, vasilhames, mantegueiras, nas, nitrocloro, hidrocarbonetos aromácápsulas, pendentes e garrafas térmicas ticos, alcooLs; fendis, clorofenóis, nitro5enóis, éteres, sulfonas, di-cloretos de
,
Classe 32
Para distinguir: Álbuns de revistas im- sulfona, sulfetos orgânicos, aldeídos,
pressas, anuários impressos, almanaques amidos, guanidinas, biguanidas, tiazóis,
Impressos, catálegos impressos, boletins derivados de tiazóis, fósforos, cloretos
Impressos, folhetos impressos, figurinos de fósforos, cloretos ácidos, vanilina,
impressos, Jornais impressos, listas tele- cttmarina, negro de .fumo, enxt5fre, cafónica impressas, livretes e publica- talisador de vanadio, cloro, amónia, an-i
çtses impressas em geral, livros impres- drido carbônico, aerogcl de sílica, anisos, periódicos impressos, peças teatrais, drido sulfuroso, aceleradores para ' vulcinematograficas, revistas impressas. canicaçao de borracha, antioxidantel
para borracha, antioxidaaates para saClasse 33
bão, aditivos para óleos, emulsificado-

Titulo de Estabelecimento
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, aço,
madeira, esto çados ou não
Termo a.* 662.982 de 24-9-1964
Automar — VeIculos e Máquina., Ltda.
Guanabara

Companhia Edificadora Sobrado

res e agentes capilarativos ou ten.siotivos tais ocmo agentes humectante& e
penetrantes, e resinas naturais e sintéticas e matérias plásticas de toda
espécie

Classe 2
Soluções quimicas para tratar as super..
fletes de metais e preparar camadas
fosfáticas de alta resistência

Minas Gerais

SOBRADO

Indústria Braaneir

tenazes, travadeiras, telas de arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento,

trilhos para portas de correr, taças,
;revessas turibulos; vasos, vasilhames,
verrumas
Classe 14
Para distinguir: Vidros comtuas, laminados ou trabalharas, vidro cristal, vidro
industrial, objetos de adornos, de vidro,
vidro instilhável e Inquebrável, para to-

SilãO dó Paiti -én
Classes: 1. 16, 28 e 30
Titulo
Termo a.° 662.991, de 24-9-1964
Maximiano Ernesto da Silveira
Bagdócimo
São Paulo

Classes: 33, 41, 42, 43 e 44
Título
Termos ns. 662.992 a 662.996, de
24-9-1964
Maximiano Ernesto da Silveira
• Bagdócimo
São Paulo

Salkida Gastroiiiin
e Hotelaria

corrosão

indústria Brasileira

Têrmo n.9 662.987, de 24-9-1964
Jurandyr Monteiro de Arrorxellas, que
também se assina Jurandyr ArrozelIas
Guanabara

Classe 11
Ferraçens, lerraoit---eas de tOda
cutelaria cm çeral e outros artigos de
metal, a saber: Alicate. . alavancas, ar.
snações de metal, abridores de latas,
Orame liso ou farpado, assadeiras, nu:,

Titulo

Nano

estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
grelhas, garfos, ganchos para qudros,
Termo a.* 662.973, de 24-9-1964
gonzos para carruagens; insígnias; liSobrado Engenharia e Arquitetura Ltda. mas, lâminas, licoreiros, latas de lixo;
Minas Gerais
'
Jarras; machadinhas, molas para ports,
molas para venezianas, martelos, marretas, matrizes; navalhas; puas, pás, pregos, parafusos, picões, porta-gelo; pu'hobrado Engenharia
seiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros,
idoquite tura Ltda.,
panelas roldanas, ralos para pias, rebites, regadores; serviços de chã e café,
serras, serrotes, sachos, secarrolhas; te.
souras; talheres, talhadeiras, torquezes.

Nome Comercial

Termo n.° 662.974, de 24-9-41964
Companhia Edificadora Sobraao
Minas Gerais

Termo n.° 662.988, de 24-9-1964
Jurandyr Monteiro de Arrozellas, qui
"também se assina Jurandyi Arroxell al
Guanabara

Autódromo Clube do Brasil
Classe 21
'Autoradvels, velculos e suas partes
integrantes

Classe 33

Titulo

Classes: 33, 37. 41,
Titulo
Classes: 33, 37. 41,
Titulo
Classes: 33, 37, 41.
Titulo
Classes: 33, 37, 41,
Titulo
Classes: 33, 37. 41,
Titulo

42, 43 e 44
42. 43 e 44
42.43 e 44
42, 43 e 44
42," 43 e 44

Quarta-feira
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Termo n.° 662.997, de 24-9-1964
Antenor da Ponseta Rangel Filho
Guanabara

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.° 663.001, de 24-9-1964
Aguas Sanitárias Super Globo de
São Paulo Ltda.
São Paulo

;BRASILÁÔO
Indústria Brasileira'
Classe 3
Um produto farmacêutico medicinal indicado como adstringente e remostático
nas hemorróides e nas varizes
Termo n. o 662.998, de 24-9-1964
Osiris Cunha Meak
Guanabara

Classe 2
Produtos sanitários para desintecçao,
germicidas, desinfetantes e
desodorizantes

SUPER

Classe 2
Produtos sanitários para desinfecção,
germicidas, desinfetantes •e
desodorizantes

Tèrmos na. 663.003 e 663.001, de

Termo n.° 661.999, de 24-9-1964
Dominion Corset Company Limited
•
Canadá

24-9-1961
Aguas Sanitárias Super Globo de
São Paulo Ltda,
São Paulo

Passes: 32. 33 e 38
Titulo de Estabelecimento

Têrmo ra° 663.007, de 24-9-1964
Promobrás — Promoções Brasileiras
Sociedade Civil
Guanabara

P 1

EC
Classe 46
Aivejantes, amidos, anil, água de lava.
deira. agua sanitária. cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
liztvia. lã de asa pomadas par a cal -

refluo n° 663.012, de 24-94964
Casa Avenida Ótica Ltda,
Paraná

ticlaj
Ca—s-C,/,ger
Passeei 8 — 14 — 33

Titulo
Termo n• 663.014, de24-9-1964
Toronto — Publicidade e
Representações Ltda.
Guanabara
Classes: 33 — 50
Para distinguir e proteger letreiros Ido
minosos, placas, carimbos, bem comot
Cariada cupons, recibo, promisaóries,
papéis timbrados e envelopes para

Titulo
Termo n.• 663.008, de 24-9-1964
Paulo Neves Cavalcante de
Albuquerque
Rio de Janeiro

Peo~trsierne

correspondências

Tèrmo se 663.015, de 21-9-1964
Comércio e Revestidora Teixeira Ltda.
Brasília

:Tedízem,
Indústria Brasileira

Classe 32
Um jornal

Classe 2
Produtos sanitários para desinfecção.
germicidas, desinfetantes e
desodorizantes
Classe 47
Carvão mineral, de turfa o uvegetal.
Cêras para iluminação, combustiveis,
fluidos de iluminação, gasolina, gorduClasse 36
ra de petróleo, graxas, lenha, lubrifiPara distinguir: Artigos de vestuários cantes, nafta, óleos iluminantes. 61e-ss
e roupas feitas em geral: Agasalhos. lubrificantes, parafinas. petróleo refiaventais, alparcatas, anáguas, blusas,
nado, querozene e turfa
botas, botinas, blusões, boinas, babaTermo n.° 663.005, de 24-9-1964
douros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças. casação, coletes, capas. abales, SODIMA — Sociedade Distribuidora
de Máquinas Agrícolas Ltda.
carbecols, calçados. chapéus. cintos
Minas Gerais
cintas, combinações, caminhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções. calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros.
salas, casacos, chinelos, doeninós. acharpcs. fantasias, fardas para mihtares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. topos de lingeria jaquetas. laquês.
luvas, ligas, lenços. mantas, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mardlhas, paletós. palas, penhoar. pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas. pij amas. Pu
-nhos,periaqum.glos,
:MÁQUNIASAGRjeet,0
robe de chambre, roupão, sobretudos,
VV*004,-,,tiorsainilka..0
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
suciares, &horta sungas, atolas ou alacks,
tales, toucas. turbantes, ternos, uniClasse 7
formes e vestidos
Frase de Propaganda
Termo n. • 663.000. de 24-9-1964
Tênno
663,006, de 24-9-1964
Gráfica Editóra nabos Ltda.
Evaldo P. Zwetsch 8 Cia. Ltda.
Guanabara
Rio Grande do Sul
-

GRÁFICA EDITORA
HELlOS

çados, pulha de aço, preparados pare
polir e limpar madeiraa vidros. metais
e objetos, panos para polir e para lixa.
pesa, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e sapooaceoa,
velas e velas a base de estearias,
sabões em pó, ai flocos, esponjas de
de limpeza

Termo n. o 663.002, de 24-9-1964
Aguas Sanitárias Super Globo de
São Paulo Ltda.
São Paulo

F:

Classe 32
Para distinguir: Revistas, jornam, anuários, almanaques, livros, álbuns, boletins, catálogos, peças radiohanicas, Catrais e cinematográficas, programas de
rádio e de televisão
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Têrmo n. o 663.009, de 24-9-1964
Ind. de Bebidas Galo do Norte Ltda.
Paraná
•

tAln nn NoRTE
Wcià7t=5"3"-inleira
Classe 42
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira.
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas, cidra. conhaque; extrato de malte
fermentado; çernet, genebra gengibirra
gin, gingar: kirsch, kuramel; licores
maarsquinhos: nectar; pipermitn, ponches; rum; suco de frutas com álcool:
vinhos, votika e whisky

Classe 41
Balas, bombo...s. bombocados. biscola
tos, bolachas, bolos, bolos gelados,
balas de mascar, caramelos, chocolates, cacau, confeitos, crocantes. drops,
doces de leite simples e compostos,
doces de frutas em conservas preparadas em massa, em calda, em coaservas, em compotas. e em geléias,
doces, doces gelados, doces de amêndoas, de amendoim, de nozes, de castanha, e de frutas secas coertos coe,
chocolates, frutas secas, passadas te
cristalizada:" geléias, goma de masco,
pralinés, pastilhas, puxa-puxa. pirulitos,
pudins, panetones. sorvetea, torrões
torradas
Térrao LY 663.016, de 24-9-1964

Are — Agência Paulista de Compra*
Sociedade AnOnirna
São Paulo

Termo n.o 663 . 011,' de 24-9-1964
Eletro-Técnica Oeste Ltda.
Paraná'.

Eletra:Técnica
Wiéti
Classes: 8 e 33
Titulo

Termo a° 663.013, de 24-94964
Souza Es La-Rocque tda,
Paraná

"ws

Classe 50
Impressos em geral utilizados Por cosi.
presa entregadora e de transportes
Térmo n • 663.017. de 24-9-1964
Magnética Paulista Indústria
e Comércio Ltda,
São Paulo

s..•

'e ueásset• ta~
3.12d4 tri

Classe 41
Palatkos ao natural e em conserva

e Bruta

trs)

Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétrico
alarmas elétricos, alto-falanteã, ittaPed

rinsetros, amplificador

oaratdl`

gaga
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aparelhos de iluminação, aparelhos de
televistio, aparelhos de ventilação para
edificios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletr.-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aprrelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas elétricas, caixas de derivação, campainhas
elétricas, comutadores, condensadores
elétricos, conectores, enceradeiras, estufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos. togas, Manos, galvanómetros,
nivel de água, Instrumentos medidores
de energia elétrica, Instrumentos telefônicos, Interruptores, irradiadores, iam. a padas, liquidificadores, manômetros,
erofones, plck-ups, pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores, retais,
relógios, reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores, válvulas
para rádio, válvclas para aparelhos de
televisão, ventiladores e voltimetros
óleo
Tèrmos na, 663.018 e 663.019, de
24-9-1964
Tintas União Ltda.
São Paulo

,e .

COTIANIL
IND. BRASILEIRA

Ines

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construsOes e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, gatentes, balaustre& bisa
cos de cimento, bloros para pavimentas do. calhas, cimento, cal, cré, chapas
atisolastes, caibros, caixilhos; colunas;
achapas para coberturas, caixas digua,
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edificações premokladas, estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lagéotas..material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, Jiacleiras para construções, mosaicos, produtos de base asSáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasdas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabina antes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pai vImentação, aças ornamentais de
s- mento ou gesso ara tetos e paredes.
papel para tbrrar casas, massas and. (petas, portas, portões,. pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
rcidos para uso nas construções, par•

vin.&

Classe 1
Absorventes, acetona, ácidos, acetatos,
agentes químicos para o tratamento e
Icraçau de fibras, tecidos, couros e celulose; água raz, álcool,, albumina, anilina& alumen, alvaiade, alvejantes,
dustriais, alumínio • em pó amornam',
anti-Incrustantes, anti-oxidantes, antioxidantess anti-corrosivos, anti-detonante& azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada . para
fins industriais, amónia; banhos para
galvanização,
benziná, banzai, betumes,
allor.
Isaarbonatos de sódio, de potássio; cal
—seria carvões, carbonatos, cataliza:s, celulose. chapas fotográficas,
t araposições extintores de incêndio, cio-

DI. : RIO OFICIAL (Seção III)
ro, corrosivos, cromatos, corain s., u.e.°.
sotos; deicorantes, desincrustantea, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, tíxadores, formol, fosfatos industriaikfósforos industriais fluoretos; galvanizada
res, gelatina para fotografias e pintura.
giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitoss
impermeabilizantes, toduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, mercwrio; nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos químicos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis heliográficos e heliocopistas, películas
sensíveis, papéis para fotografia e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos pais a composição de
Untas, preparações para fotografia,
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas prossiato; reativos, removedores, reveladores;sabão neutro, sais, salicilatos, secantes,
silicatos, soda cáustica, .soluções químicas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contruções, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose, barcos e velcubos, talco industrial, thiner,
Termos na. 663.020 e 663.021, de
24-9-1964
Farmagricola S.A. Importação
e Exportação

PAIME X'
Indliatria Brasileira
Classe 2
Substancias e reparações quimicas
usadas na agricultura, na horticultura,
na veterinária e para fins sanitários,
a saber: adubos, ácidos sanitários,
águas desinfetantes e para fins sani'dirias, apanha-moscas e insetos (de
goma e pfspel ou papelão), álcalis,
bactericidas..baraticidas, carrapsiticidas,
cresol, creosotalina, creosoto, desodorante, desinfetantes, defumadores, exterminadores de pragas e hervas daninhas, esterilizantes, embroc.ações para
animais, enxertos, farinhas de ossos,
fertilizantes, fostatos, formicida& funilgantes, fungicidas, glicose para fina
veterinários, guano, herbicidas, inseticidas, insetifugos, larvicidas, microbicidas, medicamentos para animais, aves
e peixes, óleos desinfetantes e veterinários, peteÓleos sanitários e desinfetantes, papel fumegatório, pós inseticidas, paraticidas, fungicidas e desinfetantes, preparações e produtos inseticidas, germicidas, desinfetantes e veterinários, raticidas, remédios para fins
veterinários,. sabões veterinários e desinfetantes. sais para fins agrícolas,
horticulas, sanitários e veterinários,
sulfatos, superfosfahs, vacinas para
aves e animais, venenos contra insetos,
animais e hervas dadinhas
classe 41
Rações balanceadas para aves e ali,
mais, alimatos em geral para aves e
animais
Têm° n• 663.022, de 24-9-1964
Viacao Estoril Ltda.
,Stio Paulo

GSTORI-L
Clame 33

Fe..ere'do els 10J:5

Ténue, á 663.023, de 24-P "64
e. ene branzo -ia a desenha caueraus
Brasilcar Indústria e Com' ,/ Ltda. escolares. cartões em nrau
n
n, caad.).*
São Paulo
ie cartolina, tras
ip planugráficaa. calemos de lembrança. carreteis de papelão. envelopes em/ó:Luro* para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão. etiquetas. Rilhes indicas,
bilhas de celulose. guardanapos. livros
não Impressos livros fiscais: livros de
Classe 4
contabilidade: mata-borrão; ornamentas
Minérios em bruto ou semi-trabalhados de papel transparente; pratos, papeliTèrmos ns. 663.024 a 663.028, de nhos, papéis de estanho e de alumiai°.
papeis sem impressão papeis em branco
24-9-1964
Ilhomas de La Rue S.A. Indústrias para Impressão, papéis fantasia, menos
par 'torrar. paredes, papel almaço cora
Gráficas
ou sem pauta papel crepon, papel de
Guanabara
seda. papel impermeável. papel em bobina para impressão papel enceradd.
pule i higiénico. papel impar:nafta',
para copiar • papel para desenhos. papel para embrulho impermeabilizado
Classe 17
papel para encadernar. pape para esArtigos para escritório, almofadas para craves, papei para imprimir, papel pacarimbos, almofadas para tintas, abri- rafina para embrulhos. papel celofane,
dores de cartas, arquivos, borrachas, papel celulose, papel de linho, papel
berços para mataborrão, borrachas para absorvente, papel para ambrulhat tacolas, brochas para desenhos, cofres, baco. papelão, recipientes cie papel, rocanetas; canetas tinteiro, canetas para setas de papel, rótulos de papei, rotos
desenho, cortadores de papel, carbonos, de papel transparente. nacos de papel,
carimbos, caricnbadores, cola para papel, serpentinas; tubos postais, de cartão,
coIadores, conipassoss. cestos para cortubetes de papel
respondência. desenhadores, duplicada
Classe 50
res, datadores, estojos para desenhos, Cartazes, impressos, literais de propaestojos para canetas, estojos com minas, ganda, cheques, clichês. cartões termosesquadros, estojos para lápis, espetos, plásticos de identidade, etiquetas imestiletes para papéis, furadores, fitas pressas, faturas, • folhinhas imPressas,
para máquinas de escrever, grafites nota* nrcenissóriai, recibos e rótulos
para lapiseiras, goma arábica, grampeaTèrmo n• 663.029, de 24-9-1964
dores. lápis em geral, lapiseiras, maquinas, para apontar lápis, minas para Thomas de La Rue S.A. Indústrias
Gráficas
grafites, minas para penas, máquinas de
Guanabara
escrever, máquinas de calcular, 'maquinas de somar, máquinas de multiplicar.
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-canta
boa, porta-lápis, porta-canetas, porta. C111 11 1
faliu g5.2C.
cartas, ,prensas, prendedores de papéis,
N
JOSTRIAS
GRÁFICAS
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões,. atendia'
para mimeógrafos, tintas e tinteiros'
Classe 25
•
Nome Comercial
Para distinguir: Arvores de natal. bide
Têrmos
na.
663.030
a
663.034.
be -lota, bolas para enfeites de arvore,
24-9-1964
de natal, cartas geograficas, cartões
,Guanabara
•
postais, cartazes, display& estatuetas,
estampas, gravuras, frutas de vidro, figura sde ornatos, festões, fotogaaRas
frutas de louça. figuras 'para enfeita:
bolos de aniversarios, batizados,' casamentos e outras quaisquer comemorações, gravuras, imagens, letreiros,' maClasse 17
nequins, maquetas, obras artisticas, obras
de pintura. paineis e cartazes para de- Artigos para escritório, almofadas para
coraçóes e par sitexposição, projetos, carimbos, almofadas para tintas, abrimostruários de mercadorias diversas e dores de cartas, arquivos, borrachas.
para propagandas, suportes artisticos berços para mataborrão. borrachas para
para vitrines, estatuetas para adornos colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
e para fins artísticos. taboletas
901TRA a nroossa
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para papel.
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impres- coiadores, compassos, cestos para coca
sos, cartazes, catálogos, jornais =cio- respondência, desenhadores, duplicados
sas, revista. Propaganda em rádio. ret., datadores, estojos para desenhos,
televisão, jornais, programas radiofôni- estojos para caneta& estojos com minas,
cos, peças f.ea trais e enematográficas esquadros, estojos para lápis, espetos,
naus e estrangeiros, publicações impres- estiletes para papéis, furadores, fites
para máquina de escrever, grafites
e revistas impressas
para lapiseiras, goma arábica, grampos,.
Classe 38
Aros para guardanapos de pape) dores, lápis em geral, lapiseiras, maa
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns quinas para apontar lápis, minas .para
grafites. minas para penas, máquinas de
para retratos e autógrafos. balões .(ex- escrever,
máquinas de calcular, maquia
cato para . brinquedos) blocos para nas de somar, máquinas de multiplicar.
correspondência, blocos para cálculos, réguas, raspadeiras de borrões, stencils
blocos para anotações, bobinas brochu- percevejos para papéis. perfuradores.
ras não impressas, cadernos de escre- mata-gatos, porta-tinteiros. porta-carima
ver, capas par adocumentos, carteiras. boa, porta-lápis, porta-canetas, portas
caixas de papelão, cadernetas, cader- cartas, prensas, prendedores de papéis,
nos, caixas de cartão, caixas para pa- para mimeógrafos, tintas e tinteiros
pelaria, carteies de visitas, cartões coClasse 25
merciais, cartões indicas. confeti. car- Arvorei de natal.- bibelots, bolai para
tolina, cadernos de' papel mellmetrado enfeites de árvores de natal. carta*
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aieográficas. cartões postais, çraac.. Ilemo n° 663.036, de 24-9-1964
Timo a° 663.039, de 24-9-1964
Termo n° 663.042, de 24-9-1964
. Cerâmica Jatobá SÃ.
displays, &acabo& artísticos. duenso. Thomade de La Rue S.A. Indústrias
BLAI — Banco Latino-Americano
Gráficas
de calo:mania para tecidos, estátuas,
de Investimento S.A.
Guanabara
sistatuetas, estampas, gravuras, frutas de
Guanabara
.
vidro, figuras de ornatos, festões, fotografias. frutaa de louças, figuras para enfeitar bolos de aniversários, batizados,
casamentos e outras quaisquer comemo•
rações. gravuras, imagens, letreiros, maIndústria Brasi/eir
nequins, maquetas, obras artísticas, obres
de pintura, painéis e cartazes para deOe•\)
corações e para exposição, projetos.
Classe 41
• mostruários de mercadorias diversas, e 0414
"‘
Alcachotras, aletria, alho, aspargos
para propagandas. suportes anistiam
açúcar, alimentos paãr animais, amido
para vitrines, estatuetas, para adornos
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
e para fins artísticos e sabotaras
arroz, atum, aveia, avelãs, azeae. azei
Classe 32
Classes: 17 — 25 — 32 — 38 — 50 tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
Para distinguir: Almanaques, anuários,
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha.
faxprassão
albun; impressos, boletins, catálogos,
café era pó e em grão, cansarão. canela
edições impressas, folhetos, jornais, liem pau e em pó. cacau, carnes, chá,
Nome Comercial
vros impressos, publicações impressas, _Temo na 663.037, de 24-9-1964
caramelos, chocolates, confeitos, craso,
Indústrias
Alimentares
Peres
Cardoso
orgâos de publicidade, programas racereais, cominho, creme de leite. cremes
Termo n° 663.043, de 24-9-1964
Limitada
diottinisos e rádio-televisionados, peças
alimentícios croquetes, compota,. can-.
BLAI — Banco Latino-Americano
Rio
Grande
do
Sul
evistas
circenses
g:ca coalhada, castanha, cebola, condide Investimento S.A.
Classe 38
mentos para alimentos. colorantea
Guanabara
Aros para guardanapos de papel
chouriços, dendê, doces, doces de fruaglutinados. álbuns (em branca), álbuns
ta. espinafre, essências alimentares, empara retratos e autógrafos balões (expadas, ervilhas, enxovas, extrato de toceto para brinquedos), blocos para
mate, farinhas alimentictas. favaa fè
correspondência, blocos para cálculos,
cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão,
blocos para anotaçõea, bobinas, brochuFigos, frios, frutas sêcas naturais e cria
talizadas; gricose, goma de mascar, gor
ras no impressas, cadernos de escrever, capas para documentos. carteiras,
duras,- grânulos, grão de bico, gelatina
Indústria Brasileira
papei ou papelao.' cápsulas de papel.
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças- lagostas, 'Inatas, leac
caixas de papeldo, cadernetas, caderaa-‘
Classe 50
isaa
condensada, po, laguna. 5 em
nos, caixas ne carito, caixas para paconserva,
lentilhas,
linguiça,
louro,
mas
pelaria, amadas de visitas. cartões coPara
distinguir:
Impressos CM geral,
minti,matS 'ROI 5 .5.u5110.
miasses uai nas anca sOiil
sus alimentícias, mariscos, manteiga. anúncios impressos, ações, apólices, bimerciias. cartões iadices, contei, carniargarina, marmelada, macarrão, mas- lhetes, bilhetes de sorteio, cheques, cartolina, cadernos de papel melimetrado
Classe 41
sa de tomate, mel e melado, mate, asas. tões comerciais e de visitas, duplicatas.
e em branco para desenho cadernos
para 'mingaus, molhos, moluscos debelares, envelopea. faiaras, folhinhas,
escolares, cartões em branco. cartuchos Alcachofras, aletria, alho. asparg Ji
' de cartolina, chapas planograficas, ca- açúcar, alimentos paar animais. cosida rn4w,tarda, mortadela, nós moscada, no- letras de cambio, notas fiscais, nota.
dernos de lembranças, carreta.s de pa- amancloas, ameixas, amendoim. araruta zes; óleos comestíveis, ostras, ovas, promissórias. papeis de correspondncia.
peiam, envelopes, envótueros para cha- arroz, atum, aveia, avelas, azeite, azes. paca patos, prlinés, pimenta, pós para passagens, publicidade e propaganda
rutos de papel, encadernaçáo de papel tonas, banha: bacalhau, batatas, balas. pudins, piadas, peixes, presuntos, pa•
geral. recibos
ou papelSo, etiquetas. folhas indicai, biscoitos, bombons, bolachas, baunilha tesa petit-pois, • pstllhas, pizzas. pudins;
Tétano n° 663.044, de 24-9-1964
afilhas de celulose. guardanapos. livro. café ena pá e em grão. camarso, canela queijos, rações balanceadas -para aninao impressos, livros fiscais. livras de em pau e em pó. cacau, carnes. cná mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
BIAL — Banco de Investimento
contabilidade; mata-borram ornamentos caramelos, chocolates, confeitos, cravo. sanduiches, salsichas, salames, sopas enda América atina S.A.
de papel transparente; pratos, papeli- cereais, cominho. creme de leite, cremes latadas, sorvetes. sucos de tomates e de
Guanabara
nhos, papéis de estanho e de aluminio, alimentícios croquetes, compotas. can. frutas; torradas, tapioca, tamaras, talha,
rim,
tremoços,
tortas,
tortas
para
alipapéis sem inipressan papéis em branco gka. coalhada. castanha, cebola, condi
mento de animais e. aves, torriSes,
para impresso, papéis fantasia menos mentos para alimentos, colorantea
toucinho e vinagre
para forrar paredes. apel almaço com chouriços, dendé, doces, doces de frit •
ou sem pauta papel crepon, papel de tas, espinafre, essênClas alimentares. em
Termo n° 663.040, de 24-9-19a4
seda. papel Impermeável, papel em bo- padas, ervilhas, enxovas. extrato de to Sociedade
União de Lactirinios Ltda.
bina para impresso. parsel encerado. mate. farinhas alimenticias. • lavas, fé
São 'Paulo
papel higiénico. papel Impermeável cuias. flocos, farelo, fermentos, feljãc
para copiar. papel para lesanhos, pa- figos. frios, frutas secas naturais e crisIndústria Brasileira
pel para embrulho imparmeabilizado talizadas: gricose, goma de mascar. gor
papel para encadernar, pape para es- duras, .granulos. grilo de bico, gelatina.
'cravar, papel para imprimir, papel pa- goiabada, geléias. herva doce. herva
rafina para embrulhos. papel celofane. mate. hortaliças, lagostas. antas. leite
Clasae 30
papel celulose, papel de linho, papel condensado, leite em pó. legumes eu
Para distinguir: Impressos era geral.
absorvente, papel para embrulhar - ta- conserva, lentilhas. linguiça, 'muro, mas
'Indústria Brasileira
anúncios impressos, ações, apólices, bibaco. papelão. recipientes de papel, ro- sas alimentícias, mariscos. manteiga
lhetes, bilretes de sorteoia cheques, carsetas de papel. rótulos de papel, rolos mas garina. marmelada. macarrão. mas
Classe 41
tões comerciais e de visitas, duplicatas,
de papel transparente, sacos de papel, sa de tomate, mel e melado. mate., mas
serpentinas; tubos postais de cartão, sas para mingaus. molhos. 'moluscos Bacon, creme de leite, cremes siar:seri- debentures, envelopes, faturas, folr1nhas,
ticios, cangica, coalhada, chouriços, ta letras de cambio notas fiscais, notas
rabeies de papel
mostarda, mortadela, nós moscada, aca rinhas alimentícias, frios._
lei se, lei
te promissórias, paris de correspondência,
' Classe 20
zes; talcos comestiveis. ostras. • ovas, condensado, leite em pó, linguiça,
man- passagens, publicidade e propaganda
Paraquetaa, birutas. petrechos de bali- pães piaos. prlinés. pimenta. pós para
em geral, recibos
zamento e sinalização.de pistas. de aero- matas. pickles. peixes, presuntos, pa. teiga, margarina, mostarda, mortadela
portos, balões de sondagem tneteoro16- tks petit-pois, astilhas. pizzas. pudins: pickles, presuntos, queijo, re .4ueIgto,
Termo n° 663.045. de 24-9-190
salsichas, salame s
gica. lanternas paar balões meteorola- ta caos. rações balanceadas para aniB1AL — Banco de Investimento
gicas. bóias de balisamento e salva-vi- mais, requeijaes, sal, saga, sardinhas
Têrmo n° 663.041. de 24-9-1964
ta América Latina S.A.
das de quaisquer tipos
sanduicbes. salsichas. salames. sopas en(Prorrogação)
Guanabara
latadas. sorvetes. sucos de tomates e de
Comercial e Industrial kle Fornos
Tareio n° 663.035. de 24-a-1964
frutas; torradas. tapioca. tâmaras talha.
We.rco
Ltda.
Thornas de . Cá Rue S.A. Inaastrias r ir tremoços. tortas. tortas para ali
Guanabara
Gráficas
mento de animais e aves. torrões,
Guanabara
toucinho e vinagre
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Térmo 11 9 663.03S, de 24-9-1964
Dr. Aluisio Soares
Minas Gerais
-

Remanso do Pescado":
tnaeses:

25.— 32— 3S-50
Insígnia

1

Classe 31
Titulo

PRORROGAÇÃO,

MEUS
Indostria BrasileCii
Classe 6
Geradores cle gás anasbustivel

Nome Coroarsaat
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Termo•di 663.046, de 24-9-1964

DIND — Banco Intercontishwal
de Desenvolvimento 3.A.
Guanabara

•

Urino
663.0$1, de 24-9-1964
Golunabla Broadcaoting System,
Estados Unidos da Anesatea

11ND - Banco Intercontinental
de Desenvolvimento S/A .
Nome Comercial
thrtno n° 663.047, de 24-9-1964
BIND — Banco Intercontinental
de Desenvolvimento S.A.
Guanabara,

BI D •
Indústria Brasileira

Classe 8
Filmes Para televisão e videotapea
'raiano n° 663.052, de 24-9-1964
(Prorrogação)
Carlos -Lacerda
Umanabara

O

-

JABACULÊ

o rosto e pare os líblota'saaao e Veme
para barbear., sabilo liquido perfumado'
ou AM, sabonetes, dentifricioa em p6,
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentea, vaporizadores de perfume; escavas para dentas, cabelos, unhas,
e cllios; dam de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
macula: glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir'
unhas, calos e pintas ou sinais artifi.
ciais, óleos para a pele
• Tertno n° 663.056, de 24-9-1964
Juba S.A. Indústria Mecânica
São Paulo

JUBAS. A.
Indústria Mecânica

Classe 32
. Nome Comercial
Almanaques, anurlos, albuns impressos, boletins, catálagos, edições impresTêrmo n° 663.057, de 24-9-1964
sas, folhetos, jornais, livros impressos,
Auto POsto Arcos Ltda,
publicações impressas, programas radioSão Paulo
fónicos e rádio-televisionados, peças
Classe 47
teatrais e cinetntográficas, programas Óleos de qualquer especie para duma
-circenses e revistas
rança°, aquecimento e lubrificação. PeTêrmo no 663.048, de 24-9-1964
tróleo refinado, semi-refinado e aloTérrao n° 663.053, de 24-9-1964
)3anao Intercontinental de Investimento
refinado, com ou sem a mistura de
White Dental Manufacturing
Sociedade Anônima
óleos
minerais., animais ou vegetais,
Co. of Brazil
•
Guanabara
para a iluminada), aquecimento lubra
Guanabara_
Unto ou combustão, e graxas. Produtos • óleos combustiveis provem
entes de petróleo
Classe 50
•
.
~a distinguir: Impressos para uso em:
nheques, duplicatas, envelópes, faturas,
Mias promissórias, papel de corresponanela e recibos, impressos em cartazes, placas, tabuletas e veiculos, bilhetes Impressos

CEL°LAC

Classe 10
Um isolante para uso em protese
dentária

•

• \s•

bei

ARCOS

ramo o° 663.054, de .24-9-1964
Rexall Drug and Chemical Companv
Estados. Unidos da América

DORBANEX
Nane Comercial
Têrmo n° 663.019, de 24-9-1964
Columbia Broadcasting System, Inc.
Eatados Unidos da América •

Têrcao n° 663.058, de 24-9-1964
•letromecanica- Dyna S.A.
a
.

Classe 3
Preparado para o tratamento de per- tubaaões intestinais
Tênmo n° 663.055, de 24-9-1964
Antonio CarlosaMarcondes Cezar
São Paulo

MATEL
esso. BRASILEIRA

(NDOSTRIA BRASILEIRA
Nome Comercial

Térmo n.° 663.062, de 24-9-1964'
Ivo Evangelista
São Paulo
Classe 41
Titulo de Estabelecimento
Tèrmos, ns. 663.0C e 663.065, de
24-9-1964 ..
Representações "D" ataque Ltda.
São Paulo

-

CO-CO-R(5-GO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe o
•
'Mima para televisão e vicketapea
Têrmo n° 663.050, de 24-9-1964
Columbia Broastcasting System, Inc.
Estados Unida • da /Vodca

Classe 8
Fines para televisa° , e videotapes

Class, 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colónia, água de toucadora água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba,, loções e tónicos para os
'cabelos e para a_pele, brilhantina, baia
,dolina, "batons", cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor•
&roso§ e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage", depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
- e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, cansam para

Classe 19
Como marca genérica para distinguir e
assinalar animais -vivos inclusive aves,
ovos em geral, inclusive do bicho de
seda
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar. alimentos paar animais. maio
amêndoas. ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelas, azeite, azei
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em gra°. camarão, canela
em pau e em pó, cacau, carnes. chá.
caramelos, chocolates, confeitos. cravo
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cassas. 00a3/ 410. crema da leite, cremo
alinrentictos croque" compotas,
gica, coalhada, castanha, cebola, cot7.
alentos para alimentos, colosuotala
chouriços, dana, amei, doces de furas, espinafre, emEncias alimentares, empadas, ervilhas, eux01/114, extrato de to..
mate, farinhas alimenticias, favas, Vácuias, floco& farelo, fermentos, NO>1
figos, frios, frutas 34Ced naturais e crassas alimentIcaas, mariscos, manteiga,
talizadas: gricose, goma de mascar, garraste, hortaliças, lagostas, linguais, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, masmargarina, marmelada, alacarrilo, mas.
duras, granulos, gaio de bico, gelatina.
g oiabada, geléias, herva doce, beava
ia de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós , moscada, - nozes, óleos comestiveis, ostras, ovas,
pães, patos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, picarias, peixes, presuntoa, path oetit-pots, pstilhas, pizzas, pudias;
queijos, rações balanceadas para animazs, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduic.hes, salsichas, salame., sopas enlatadas, sorvetes. sucos de tomates e da
fruta.; torradas, tapioca, tarnaras, talha,.
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho vinagre

•

Têrmo na 663.066, de 24-9-1964
Lourival de A. Pinheiro
Rio Grande do Sul

Imobiliária Cosmos
Classes: 16, 33 e 50
Título de 'Estabelecimento
Têrrao n.o 663.067, de 24-9-2964
Bracco — Novotherápica, Laboratórios
Sociedade Anônima
,
São Paulo

PRORROGAÇÃO

LACTOMADRE
LABORATORIOS NOVOTHERAPICA
550 Paulo
Indústria Braailairal

.
Classe 3
Um preparado farmacêutico Galado.
gano. indicado como estimulante da
.
secreção láctea

Urino n.° 663.068, de 24-9-1964
Mesbla S . A .
Guanabara

"RORROGAÇÃO
I,

.n )".N.

OINDUSTRIA BRASILEIRA

1

Classe 21
Lancras a motor, a vela, a remo on
outro qualquer meio de propulsão

