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Departamento Nacional
da Propriedade Industrial
Decisões do Senhor Secretário
da Indústria

Rio, 18 de fevereiro de 1964
Socled,tie Anônima Fábricas Orion
- Recorrendo do despacho que deferiu o termo 59.259 - Modela de UtiUdaee para "Uma Nova Máquina do
Vulcanizar Correias em V" cio requerente Indústria de Artefatos de Borracha Sorbonne Limitada.
O Senhor Secretário la Indústria
exarou o seguinte despacno: Conheço
do recurso, nos termos do parágrafo
único do artigo 50, da Lei n9 4.048,
de 29-12-61, e da Portaria Ministerial
W 216, de 27-8-63, e lhe nego provimento para manter o despacho recorrido de fls. 25 verso, ModOlo de Utilidade, que aplicou o artigo 10 do
Código da Propriedade Industrial.
Rio le Janeiro, 6 de fevereiro de
1964. - José I. Caldeira Verciani,
Secretário da Indústria.
Laboratórios Novotherapica S. A
._ recorrendo do despacho que deferiu
o termo 210.536 - marca Leocillin
- do requerente: Lovena Kenaiscke
Ved. A. Kongsted. - O Senhor Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: Reconheço do recurso, nos termos do parágrafo único
do artigo 50 da Lei n9 4.048, de 29
de dezembro de 1961, e la Portaria
Ministerial n9 216, de 27-9-63 e lhe
dou provimento para reformar o despacho recorrido de fls. 25, para denegar o registro com aplicação do
artigo 95 n. 17 do Código da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro,
5 de fevereiro de 1961. - José I. C.
ercianf, Secretário da Indústria.
Inle c trias de Choco'ate Lacta Sociedade Anônima - recorrendo do
despacho que deferiu o termo 275.929
- marca: Primolao, da requerente
Fabrique Suiese des Produirs ou Lati
- Guigoz S. A. - O Senhor Secretário da Indústria exarou o seguinte
despacho. Ccr.heço do recurso, nos
termos do parágrafo ún , co do artigo
50. da Lei n 9 4.048, de 29-12-61, e
da Portaria Ministerial n9 216, de
21-9-63. lhe nego provimento para
manter o despacho de fls. 16, verso,
que leterminou o registro da marca:
Prim'hic, na classe 41, face as outras
Já registradas de fls. 36 do processo.
Rio de Janeiro, de 6 de fevereiro
de 1964 - José I. C. Verciani, Secretário da Indústria.
Henkel & GMBH _ recorrendo
do despacho que indeferiu o pedido
de registro da marca - Minutil Termo n9 320.786.
O Senhor Secretário da Indústria
exarou o seguinte despacho: Conheço
de, -recurso nos termos lo parágrafo
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N.o 105.2;:$4

Dile) Scaglianti

REVISTA DA PROPRIEDADE Cumpra a exigência.

N.o 109.414 - Leyinan Corporation - Cumpra a exigência.
N.o 111.317 - Antônio Massara
único do artigo 50," da Lei 'n 9" 4.048, dez toas -- paea. eventuais junta- - Cumpra a exigência.
de 29-12-61, e da Portaria Ministerial das de recurso, e do mesmo não N.o 112.766 - General EletrIc
w 216, de 27-9-62, e lhe nego pro- se tendo valido -nenhum interes- Company - Cumpra a exigência.
vimento, part. manter, o despacho sado, ficam notificados os requeN.o 113.096 - ' General Eletric
recorrido que aplicou o artigo 95 rentes
abaixo mencionados a com- Company - Cumpra a exigência.
n. 17 do Código da Propriedade In, parecer. a êste Departamento a N.o 113.190 - The Nasit Engidustrial.
fim, de efetuarem o pagamento neering Company - Cumpra a
Rio de Janeiro, 6 de' fevereiro de da taxa final concernentes e ex- exigência.
I
1964. - José I. C.• Verciani, Secre- pedição dos respectivos certificaN.o 113.928 - De. Holg,er Luc.
tário da Indústria.
dos dentro do prazo de sessenta der - Cumpra a exigência.
Anton:o Nogueira & Cia. Ltda dias - na forma do parágrafo
N.o 113.997 - Mário de Simo- recorrendo lo despacho que defe- único do artigo 134 do Código da
riu o termo n9 156.918, do requerente Propriedade Industrial.
ne e José Martins Robles - CumZesus N. Gomas, o Senhor Secretário
pra a exigência.
da Indústria exarou o seguinte desf N.o 115.515 - Carlos Liuz ScOpacho: Conheço do recurso, nos ter- PRIVILÉGIO DE INVENÇAO DE deller - Cumpra a exigência.
mos do parágrafo único do artigo 50,
FERIDO.
N.o 116.354- - The National
da Lei n9 4,018, de 29-12-61, e da
Portaria ministerial n o 216, 'de 27 de
N.o 98.142 - NU° dispositivo Case Register Company - Cumsetembro de 1963, e lhe nego provipra a exigência.
mento para manter o despacho recor- adaptável em telas de receptores N.o 116.394 - Varia Aktienge.
de
Televisão
Indústria
de
Artefarido de fls. 12 verso que ap.icou o
sellschaft - Cumpra a exigência,
artigo 93 do Código da Propriedale tos Plásticos Rologar Ltda.
Industrial (vide informação de fls. 18,
N.o 118.317 - Nascimento AnN.o 110.908 - Dispositivo autotermo 119 156.918 - Jesus N. Gomes).
tonio Rabelo - Cumpre a ext.
Rio de Jane:ro, 16 de janeiro de mático de comando numa encar- gemia.
1964 - José I. C. Verciani, Secretário reteladeira - Dr. Walter Reiners.
N.o 113.191 - National Malda, Indústria.
N.° 121.566 - Processo e aParè- leable And Steel Castings ComEXPEDIENTE DO DIRETOR-GERAL lho para moer farinha - General pany - Cumpra a exigência.
Mills Inc.
N.o 113.270 - Goodma ti ManuRio, 18 de fevereiro de 1964
N.° 122.014 - Fungicidas e sua facturing Company - Cumpra a
exigência.
aplicação e-- J.R. Geigy S.A..
Exigência:
tornar biqueiras - Jacob Simon
Kamborian. N.o 115.651 - St e wart Warner
Termo n9 41.082 Pittsburgh Cor. Co rporation - Cumpra a exigênning Corporation - Apresente novos
N.o 126.660 - Mecanismo con- cia.
relatórios de acôrdo com o laudo téc- trola dor de função para máquina • N.o 115.653 - Alfred Pitner e
nico de fls. 72 Verso, reunindo num de contabilidade The National
. . Société Anonyme des Roulement6
r. ponto característico os 19 e 2° - Sa.sh Register Company.
, e Aiguilles - Cumpra a exigênPrivilégio de Invenção.
N
o
---------rocess
e
a
are-,
eia •
•
o
P
Diversos:
•
lhos para estiramento de tecido' N. o .115.674 - Auto Union
Trol S. A. Indústria e Comércio para unia forma preseterminada a - M - B.H • - Cumpra a exigên- no recurso interpwto lo deferi- e manutenção da mesma
mento do termo n9 61.933 - Privilé- M.K.M. 'Knitting Mills Inc.
N.° 118.333 - National Lead
gio de Invenção - de Robert E.
Com pany.
Kenim. - Arquive-se o recurso, tuna
EXIGÉNCIAS
N.o 118.359 - Danlis i Faure vez que foi interposto desacompanhado de qualquer fundamento, nos
Cum pra a exigência.
::irmos do disposto no artigo 196, Accumulatoren Fabril Aktien- N.o 118.622 - Homestead
letra "B" do Código.
gesellscahft Opoente junto ao ve Manufacturing Company
Notificação: É convidado Robert E. Privilégio de Invenção n. o ..... Cumnra a exigência.
Kenim a comparecer a este Depar- 109.219 - Cumpra a exigência.
N.o '118 698 - Standard Cai'
tamento, a fim de efetuar o pagaN.o 76.565 - Willard Langdon Truck Company - Cumpra a eximento da taxa final do termo 61.933 Morrison - Cumpra a exigência. gênciíi.
...... Privilégio de Invenção.
Conental Can N.o 118.324 - Robertsshave
EXPEDIENTES DA .DIVISAO DE N.° 84.353
Company Inc. - Cumpra a exi- ton Controls Company - CumPATENTES
pra a exieência.
gência.
N.o 118.939 - Societe D'Etudes
Rio. 18 de fevereiro de 1964
NP 99.526 - Edson Antônio tnerro,viaires - Cumpra a exigência.
Notificago
D'Angelo - Çumpra a exigência.
N.° 118.365 - Alex Mallen - .
Uma vez decorrido o prazo de NP 103.431 - Agesisiao Andra- Cumpra a exigência.
recurso previsto pelo artigo 14 da de do Amaral - Cumpra a exi- N.o 118.392 - Alex Marten
orlai:nal*
ellfflova
ILIet /1.• 4.043 de 29.12-031. e 1004 gência .
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862 .8exta-feira 21
448 Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
/ornais, diàriamente, ali às
13 horas, evceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até :Ns
11,so horas.
- As reclamações pertinenle4 à matéria retribuida, nos
Casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
O às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que• serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer . época, por seis meses ou um ano.
As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIARTOR RARA'.
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siaçxo un.

*agia da puillaidada co ~adianta as D•partamanta
Maofona: alo Proprladade Industrial do MIntatiria
da nchistrla Com•relo

Impresso nas o f icinas do Departamento de Imprensa Nac nonal

ASSINA TUBAS
REPARTI ÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e interior:
Semestre • . Cr$ 000,00 Semestre . • . Cr$
450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano
Cr$
900.00
•
Exterior:,
Exterior:
Cr$
1.300,00
Ano
Cr$ 1.000,00
Ano
parte supericr do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o més e o ano era
que findará.
A fim de evitar solução de

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

FevereirO- de 1964
- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro di- cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, .emitidos a favor do'-Tesoureiro do Departamento
de imprensa Nacional.
Os suplementos as edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aoi assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido. _

N.° 122.377 - Wbirlpool CorpoNP 422.552 - Petra - classe:
N. 0439.482 - Westing Alloy N.° 119.587 - Union C.arbide Corration - Cumpra a exigência.
poration - Cumpra a exigência.
50 - Petra Administração S.A.. classe: 1 - Eletrodos Fredotti
NP 122.383 - Bernzo "Matic CorNP 119.663 - Joaquim Gomes
NP 431.452 - Santarém - S.A. -Sem direito ao uso excluporation - Cumpra a exigência.
Ferreira - Cumpra a exigência.
classe:
41 - União Fluminense sivo da expressão.
N.°
123.056
Portage
Double
NP 120.112 - C.oinpanbia NacioN.o 439.487 - Ledobrás - clasCom.
e
Lnd. Ltda.
Quick
Inc.
Cumpra
a
exigência.
(tal de Veludos - Cumpra a exigênN.° 436.951 - Off-Técnico - se: 3 - • Ledobrás Iimp. Exp. e
N.° 123.694 - Amp. Ineorporated
cia.
-Cumpra a exigência.
classe: 50 - Estúdio Gráfico 011- Administração Ltda. - Come
N.° 122.321 - Mário Augusto Pemarca genérica.
N. o 135.970 - Compagnie Genera- Técnico Ltda. na cl. 50.
'eira de Castro - Cumpra a exigênle D'Electro Ceramique - Cumpra
cia.
NP 437.451 - Concórdia N.o 439.490 - Financial NP 120.326 - Renato Leneioni - a exigência.
classe: 8 - Concórdia S.A. Veí- classe: 8 - Cia. Financial de
.N." 140.579 - Luiz Martneci
Cumpra a exigência.
culos e Máquinas AgrIcolas.
Motores.
N.° 122.421 - Máquinas Donar Cumpra a exigência.
NP 439.491 - Langeani Pavam
Limitada - Cumpra a exigência.
N.° 438.156 - Pauli-Flex DIVERSOS
- classe: 16 - Comercial LanN.° 122.4313 - José Gilberto Monclasse:
28
Pauli
Flex
Ind.
e
teiro - Décio Cozzo Loureiro e
geani Pavam Ltda..
&Anilo Moraes de Oliveira Pinho
NP 121.190 -- Jorgen Vetheim Com. de Plásticos Ltda. - Com
exclusão
de
retrovisores
e
paraNP 439.500 -Grand Bal - Cumpra a exigência.
E Yed. - Arquive-se o processo. '
brisas para automóveis e clara- classe: 36 - Tecelagem Cohlm
N.° 123.331 - Ariosto Timone
bia S.A.
EXPEDIENTE - DA SEÇÃO DE bola.
Cumpra a exigência.
PESQUISA
N.° 123.343 - Pedro Afonso cie
NP 438.584 - Figura de Boneco N.° 439.503 - Scopus - clasMelo - Cumpra a exigência.
e Desenho de Fantasia - classe: se: 16 - Sociedade Imobiliária
NP 123.359 - António Bernardo
Rio, 18 de fevereiro de 1964 41 - Knorr Naehrimitell Altien- Scopus Ltda..
de Lima - Cumpra a exigência.
gesellschalt Thayngen.
N. o 439.576 - Pancaru - clasN.° 127.04/ - Ayrton Magalhães
Notificaçãço
NP 438.585 - Figura de Bone- se: 42 - Luiz Freire de Azevêdo
Santos - Cum pra a exigência.
e Desenho de Fantasia
NP 440.272 - Gondolfo - clasN.° 132.389 - Moasanto CberniUma yoz decorrido o prazo de co
- se: 41 - Cerealista Gondalfe
classe: 41 - Knorr Naehrmite11
cal Company - Cumpra a exigêarecurso
previsto
pelo
artigo
14
da
da.
Thayngen.
Ltda...
n.O 4.048 de 29-12-61 e mais Altiengesellschaft
NP 439.000 - Garôta. (YpiranN.° 135.396 - Jaeob Sinson Ranidez
dias
para
eventuais
juntaNP 440.346 - Marpol - cias.
a
exigência.
ga)
classe:
41
Frigorifico
borian - Cumpra
Fábri ca de Velas Mar
N.* 120.364 - The National Cash das de recursos, e do mesmo não Ypiranga S.A. Indústria e Co- se: 46
L
po Ltda..
46-..
Registar Compan y - Cumpra a exi- se tendo valido nenhum interessa- mércio.
N.o 440.431 - Mesa - classegência.
do, ficam notificados os requerenNP 439.085 - Fig. de Regina 16 - Pedro Antônio Miguel GonNP 120.517 - Edgard Luis Ra9o- tes abaixo mencionados a compaso de Magalhães - Cumpra a exi- recer a êste Departamento a fim, - classe: 1 Marietta do Bra- çalves Meza.
gência.
sil Indústria' e Comércio Ltda.
N.o 440.441 - Grindtex - elas
N.° 120.707 - Nabuchodonosor de efetuarem o pagamento 1.1a
NP 439.412 - Gestemol - se: 47 - TeXaCO Inc..
Ferreira Neves - João Batista Bar- taxa final concernentes a expeGrad
bosa - Cumpra a exigência.
dição dos respectivos certifica:dos classe: 3 - Laboratório
N.o 440.442 - R & O --- classe
S.A..
st
Schdentro do prazo de sessenta dias
47 - Texac.o Inc..
NP 120.853 - Werner Ern
439A14
OrocTin
classe:
weizer - Cumpra a exigência.
NP 440.484 - Esberitox - na forma do parágrafo único N.o
N.° 121.239 - Oswaldo Cardoso do artigo 134 do Código da Pro- 3 - Laboratório Farmacêutico cla.sse:3 - Schaper & Brumma
Vieira - Cumpra a exigência.
Internacional S.A..
Chernisch-Phannazeutisch Fabrik
N.° 121.243 - Joaquim Gomes priedade. Industrial.
NP 439.422 . - Baby Quaker
Ferreira - Cumpra a exigência.
N.o 440.466 - Textop - elas
The
Quayer
Cata
41
classe:
MARCAS DEFERIDAS
•
se: 47 - Texaco Inc..
N.° 121.248 - "Iria" Indústria
Company.
'ClasN.o 440.474 -- Evelyne
'Ralei Teleruptor e s e Aparelhagens
N.°
439.432
Nactate
clasMorganite
•
431.6
5%
NP
Cumpra a exi gênci a. • classe:- 8 The Morgan Crucible se: 3 - Beecham Research Labo- se: 17 -I- Brasil Técnic Comercia
Limitada
Christian Carlos
N.° 121.267
ratoires Limited.
e ImpOrladora Ltda.
Company Limited.•
Mauthe .- Cumpra a exigência.
S.
A.
Lilo
Np 440.474 - Robelon --; elas.
-Emblemática,
NP
439.469
-Reprocolor
NP '421.687
N.o 121.401 '- Lemmi
iais elasse:
Brasil Técnie Comercia
,Se:
ReThe
Morgan
Oruciclasse:
1
Estúdio
Gráfico
,Estamparia ; em Metais e Mater
8
.Industrializados - Cum pra * ex l- ' ble Com pany Llmited.
)
e Importadora Ltda..
procolor, Ltda.
gêncitt

•

'Sexta-feira 21
NP 440.502- promotor
alasse: 41 - Antônio Mury Draw.
dão.
Bel-Looc - elasNP 140.541
je: 23 - Karibê S.A. Indústria
e Comércio.
- NP 440.676 - Tinafon elasae:3 - Laboratórios Mimo-céuticos Espasil S.A.
N.o 440.677 - Risatarun - classe: 3 - Laboratórios Farmacèuoos Espasil S.A.
N.° 440.682 - Raybestos çlasse: 28 - Raybestos Manhattan Inc..
NP 440.725 - Lavori/ classe;
; - Agro Importadora Lavoril
Ltda..
N.° 440.726 - Amal - classe:
26 Ama] Artefatos de Madeira
Americana Ltda.
NP 440.753 - Super Flon çlasse: 22 - Indústria de Meias
Cesaro S.A..
N.o 440.754 - Super Fiou classe: 38 - Indústria de Melas
Oesa ro S .A . .
N.o 440.854 --- Tercsópolis TaWide - classe: 32 - Wilson
Martins da Silva. - Sem direito
ao uso exclusivo da expressão
“Tablóide" isoladamente.
NP 440.888 - Carreteiro çlasse: 41 - Mauro Vanzelotti
. A. Comércio e Representações,
1.4.0 40.872 - Sevla - classe:
36 - Sevix,Confecções Ltda.
N.o 440.931 - Albaluz classe: 2 - Inda. Químicas Robe
Ltda..
N.o 440.933 - Frei Gaivão classe: 41 - Lanches Frei Cal• o Ltda.."
Bersam - classe:
N.o 441.068
Bersam Comercial Importadora S.A..
N.o 441.093 - Anel - classe: 17
- Ind. e Com. de Cadernos Anel
Ltda..
N.o 441.390 - Ronda Velha çlasse: 19 - Sociedade Agrofecuária e Comercial Fazenda
Ronda Velha Ltda..
N.o 441.426 - Passo Doble alasse: 23 - São Paulo Alpargatas S.A.
NP 141.581 - Agrest classe: 36 - A grest S.A. Comercial
Industrial Financeira e Imobiliária.
NP 441.582 - Vasoxyl - das• 3 - The Wellcome Foundation Limited.
NP 441.588 - Urca - classe:
29 - Artefatos de orracha e Perro "Urca" Ltda..
NP 441.617 - Pincelac Socipla
- classe: 10 - Socipla Sociedade
Industrial de Plásticos Ltda..
N.o 441.523 - Cogelex - classe: 50 - Compa gnle Generale
D'Entreprises Electriques - com
exclusão de catálogos.
NP 441.626 - Bei - Classe 40
- Armações de Ara Proba' S.A.
Classe
NP 441.643 - Kissana
48 - Nelson Tórres.
NP 441.645 -.Quisaamil, - Classe
Confecções Dernier-Orl Ltda.
36
N.° 441.663 - Simafix - Classse
- Aço Torsima S.A. - Considerando como material de construção os artigos reivindicados.
•N.9 441.807 - Magnivel - Classe
- J. Low-Beer S.A. Comércio e
Indústria.
Le Mura - Classe
N. 441.693
- Restaurante Le Mura S.A.
ta. Com ozolustó de -"colorau".1

,
;
;,
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NP 441.695 - Norlantic
Classe
5 - POliak & Cia. Ltda. - Com
exclusão de produtos de metalurgia
em geral.
NP 441.699
Reata - Classe 98
- Moreira Campos & Cia. Ltda.
N.9 441.701 - P.T.P.
Classe
21 - Mecânica P. T. P,' Ltda.
N.9 441.713 - Chisa - Classe 21
- Sociedade Nacional de Auto Peças Chisa Ltda.
NP 441.721 .- Velbas - Massas
21 - Veibas S.A. Imp. a Com.
N.9 441.731 - Histórias de Terror - Classes 32 - Irmãos La Selva 8: Cia.
•
N.9 442.227 - Bico - Classes 5 British Insulated Callender's Cabias
Limited.
N.9 442.233 - •Matic - Classe 4
- Ibesa Indústria Brasileira de Embalagens S.A.
NP 442.234 - Matic Classe 5
- Ibesa Indústria Brasileira de Embalagens S.A. - Cora exolusaa de
couraças e papel de estanho.
N.9 442.341 - IT - Classe 5 International Telephone and Telegraph Corp.
N.9 442.342 - TIT - Classe 9 International Telephone and Telegraph Coipora,tion.
14.9 442.344 - 1T- Classe 14 International Telephone and 'Telegraph C,orporation.
NP 442,349 - rrr - Classe 26 International Telephone and Telegraph Corporation.
N.9 442.350 - rrr - Classe 27 International Telephone and Telegraph Corporation. .
NP 442,352 - nwr - Classe 35 International Telephone and Telegraph Corporation.
NP 442.365 - Fidelito - lasse
43 - Cinzano Limited.
NP 442.367 - Bossa Nova - Classe 42 - Cinzano
14.9 442.368 - Bossa Nova - Classe 43- canzano ramitea.
14.9 442.385 - Fonseca - Classe
21 - Benito Fonseca - Com exclusão de carburadores diferenciais
para veículos ferro de paralaane.
14.9 442.386 - Fonseca - Classe
5 - Benito Fonseca,
14.9 442.393 - Mapi - Classe 19
- Cia. Agro *Pecuária Ajapi.
NP 442.418 - Gaitero - Classe
31 - Companhia Curvelana Agro
Industrial.
14.9 442.419 - Salamanca - Classe 41 - Companhia Curvelana AgroIndustrial.
INSIGNIA COMERCIAL
DEF'ERIDA,
1.I.9 437.711 - "8"Claaã 41
- Cia. Industrial Café do Brasil
Socafé - .Art. 114.
EXPRESSÃO DE PROPAGANDA
DEFERIDA
NP 441.560 - Morubixaba - Classe 21 - 33 Viação Cometa S.A.
- Art. 131.
NO= COMERCIAL DEFERIDO
24.9 418.586 - Indústria Univercom
Ltda. - Indústria Univercom Ltda.
- Art, 109 - -n.9 3.
N.9 437.523 - Carlimex S.A. Participações e Administração - Cadimex S.A. Participações e Administração - Art. 109, n.9 2.
N.9 441.271 - Rádio Guanabara
S.A. - Rádio Guanabara S.A. Art..109 n.9 2.
TITULO DE ESTABFLWIlVIENTO
DEFERIDO
1.9 442.363 - A Exposição Ma4
dureira - Classes 8 - 9 -11 32 0"
ZR .- 111 .. 14 -. 18

lu.

23 -- 24
25
30 -- 34 -- 38 -37 38 -- 39 -- 40 -- 54 L- 50 -A Exposição Modas S.A. - Art.
117, n.9 1.
N° 437.474 - Club de traia de São
Paulo .•-• Classe .33 •-• Elias Pires
Fleury - Artigo 117 niviero 1.
N° 440.741
Escritdrio de Contabilidade Erasilia •-• Clame 33 Escritório de Contabilidade Brasilia Sociedade Anônima - Artigo 117 número 1.
N 9 440.953 Edific‘Georgetown
-Classe 33 - Mavic Sociedade Anônima Engenharia Indústria Comércio -Artigo 117 número 1.
N" 441.048 - EdIficio Lagoa Dourada - Classe 33 -• Ecal Empreendimento :à-- de Construçõi a e Administração
Limitada -• Artigo 117 número 1.
-N° 441.078 - Meeánica Ametac
Classe 33 -• Otavio P. de Souza.Artigo 117 número 1.
N° 442.130 -- Ntrolatos Zilco Limitada Classe 47 - Petrolatos Zilco
- Artigo 117 atm rro 1.
N" 442.354 - teatro Augusta Classe 40 . - Fernando Avelino Corrês - Artigo 117 número
N° 442.357 - Cine Augusta - Classe 33
Fernando Avelino Corrêa
Artigo 117 número 4.
N° 442.375 •-• Emprêsa de Transportes Guarani-- Classe 33 - Salvaclor
Souza - Artigo 117 número 1.

N9 465.746 - Prossiga-se com a 1110:
dicaçào ft aa pela Seção.
N 9 455.747 - Anic S. P. A.
Prossiga-a. com a indicação feita pela
Seção.

RETIFICAÇÃO
Tèrmo número 440.142 - Para o
Titulo de Estabelecimento - Fábrica
de Bolsas Seng - Classe 35 - De.
Zee Hun Seng Clichê publicado em
12 de fevereiro de 1960.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
SEÇÕES REPUBLICADOS POR TE.
REM SAIDO COM INCORREÇÕES
Dia 18 de fevereiro de 1964
Notificação

Uma vez decorrido O prazo de re.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
número 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias •-••• para even•
tuais juntadas de recursos, e do meu
rno não se tendo valido nenhum intea
ressado, ficam notificados cis requereu.
tes abaixo mencionados a comparecer
a rate Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final comernentes a expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de sessenta dias - na forma do parágrafo único do artigo 131 do Código da Propreidade Industrial, ,

EXIGÊNCIAS

• MARCAS DEFERIDAS

N" 433.422 - Indústria Gaúcha de
Produtos Alimentícios Sociedade Anónima -- Cumpra a exigência. •
N 9 360.691 •- Recreio dos Bandelrantes Imobiliária Sociedade Anônima
-• Cumpra a exigência.
N° 437.619 •-• Antidio Almeida Junior •-• Cumpra a exigência.
N° 441.411 - Sociedade de instalações Técnicas Sociedade Anônima S.
I. T. Engenharia Indústria e Comércio - Cumpra a exigência.
N° 465.022 -• ,Copiadora N. S. de
Fátima Limitada - Cumpra a exigência.
Materiais para ConsN° 441.089
trução Santo Eduardo Limitada
-Cumpra a exigência.

N° 329.861 - C. F.
Waidemar
da- Silva Braga -• Classe 32.
N° 354.333 Lonaflex- -- Lonaflex
Sociedade Anónima Guarnições Para
Freios - Classe 31.
N 9 357.762 •- Many - Usina Santa Cruz Limitada .- Classe 41.
N° 378.746 - Emblemática - 1.1
8 W. Nicholson ti Co. Limited
Classe 42.
N9 389.141 -- Geve
Tecidos Ge.
ve Limitada •-• Classe 23.
N9 400.941 - Riais
Joubert Gonçalves do Valia.
N° 406.599 - S. Stern Co.
inércio e Indústria SoUdade Amanhai
- Classe 13 (Sem direito ao uso da
letra S).
N° 406.657 Bromistin - Laboratório Dl Terapia Speerimentale Dott
Prof A. Bruschettini -• Classe 3.
N° 406.390 •- Civans Civana
Comerciai e Industrial de Ferros Linti.
tada - Classe 11 - Considerando-se
torqueza como torques.
N° 414.422 •-• Pcilbase Produtos
Químicos para Indústrias Limitada ••n•
Classe 4.
Produs
No 424.423 -- Pcilamina
tos Químicos para Indústrias Limitada
- Classe 4.
Dietan - Dieta So• N° 415.527
ciedade Anónima Produtos Allmenticlos
- Classe 41.
N° 426.315 - Hipotiazide Labo.
rateai° Lutecia Sociedade Anônima •-•
Classe 3.
N° 431.101 Perboron CoMpae
nhia Eletroquimica de Osasco - Cias.
se 46.
N 9 433.770 - Lobito Indústria&
Químicas e Sabões Sagres Limitada ••••
Classe 46.
N• 435.060 --- Artmestico ••••• ARI&
ena Sebastian de Martino e Irene Coa.'
{eives Alvides Ribeira
Classe 8.
N 9 436.566 - Mantinets
Mera
8 Co. Inc.
Classe 3.
14* 436.363 - Walfflona Soc.
Paulista de Artefatos MetaMrglEogi SO4
clodade Admita wa• Clara 114 tg',

DIVERSOS
N° 431.442 - cCinabao Coinérao
Indústria e Navegação Bandeirantes
Sociedade Anõttizna
Aguarde-se.
N 9 440.365 --- Ridoval Letizlo e Antonio Letizio
Aguarde-se.
M. 8 R. Dietetic
N° 441.032
Laboratories Inc. - Aguarde-se.
N° 441.558 - Viação Cometa Sociedade Anônima -• Aguarde-se.
N9 465.743 .-- Anis S. P. A.
Prossiga-se com a indicação feita pela
Seção.
14° 465.744 - Ante S. P. A. Prossiga-se com a indicação feita pela
Seção.
AVISO AS REPARTIOSS
PÚBLICAS
. O Departamento da Imprensa Nacional -avisa ás
Repartições Públioati em geral que deverão providenciar a reforma das assina.
turas dos órgãos oficiais
até o dia 29 de fevereiro
corrente, a fim de evitar o
cancelamento da remessa a
partir daquela data,

'

•
f,

1

nI

I
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MARIO OFiClAL (Seção III) .

N" 436.587 - Partugal Livre - tada
Classe 33 - .Artigo, 117 naCelso Seiras Ribeiro Bastos --- Clas- teiro 4.
_ N9 439.014
Pedra Sabão Arte
• N" 437.954 - Clinomobil - Multi- Indústria - Pedra Sabão Arte Indúsdent Gesellschaft M. B.',H. - Clas- tria Limitada - Classes 4
16 se 21,
33 - 25 -• Artigo 117 número 1.
N° 439.024 -- Aglaon
José OliN9 438.025 - 3 F Forbil Fornecedora Fabril Sociedade Anônima .,-- voa-a da Costa - Classes 33 --- 36
Artigo 117 número 1.
Classe 6.
N" 438.237
Badalo - José SoaW .439.219
Brasilia Air Lanches
res de Castro •-• Classe 42.
Petronio Camacho SoNedade Anô•• N° 438.647 - Walvera - Walde- nima Classes 41 - 42 - Artigo
vino José Costa - Classe 42.
117 número 1.
N9 138.713- Carbato
Indústria
INSIGNIA DEFERIDA
e Comércio Carbato Limitada - Classe 41.
N' 439.747 - Imobiliária Solimõ es
N" 438.773 - Redimbra
RedimImobiliária Solimões Sociedade
bra Publicidade Limitada - Classe 32.
Arrgo 114.
N° 439.558 - Calfon Farbenfa- Anônima - Classe 33
• briken BayerAirtiengeseilschaft - CiasMARCAS INDEFERIDAS
se •2.
NI' 439.846 - Maxime - São PauN° 359.898 - Plástico Estrutural lo Alpargatas Sociedade Anônima Classe 39 - (Com exclusão de bulbos Goyana Sociedade Anônima Indústrias
de borracha para extrair leite dos seios Brasileiras de Matérias Plásticas panos de borracha para cama e tam- Classe, 17.
N° 363.790 - • Super - Moinho
pos para forrar mesas).
N' 439.983 - Spumcrina - Irmãos Vassoureuse Limitada --e Classe 41.
Lantieri Limitada
Classe 4. •
TRANSFERÊNCIA E 'ALTERAÇA0
DE NOME DA TITULAR DE
NOME COMERCIAL DEFERIDO
PROCESSOS
N° 212.552 - Restaurante Oasis SoLdiástrias Químicas Mangual Socieciedade Anônima •-• Restaurante Oasis
Sociedade Anônima - Artigo 109 aio dade Anônima - Pede para ser anotada ' na marca Azteca Têrmo núron-o 2.
•
N 9 404.992 - Paulistana de Ferra- mero 78.813 a alteração de nome gens Sociedade Anônima - Paulistana Anote-se a alteração.
de Ferragens Sociedade Anônima
Indústria de Linhos 4 Pontos SocieArtigo 109 número 2.
dno5.: Anônima Pede para ser anoN" 439.005 - Soc. Brasileira • de tada na marca 4 Pontos número 168.011
Assistência Média e Hospitalar So- a alteração de nome - Anote-se a albras Limitada Sociedade Brasileira teração.
de Assistência Médica e Hospitalar So::
bras Limitada - Artigo 109 número 3. • Foca Foto Ótica Cartografia e Afins
N° 438.997 - Fluminense Auto Óni- Sociedade Anônima - Pede para ser
bus Limitada Flum:nense Auto Ônibus Limitada - Artigo 109 número 3.
.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
DEFERIDOS .
•
1\19 537.306 - Uma . Dezena para
Milhões London Administração de
Bens Publicidade Limitada -- Classe
33 - Artigo 117 número 1.
N" 903.445 -• Pena Branca - Pe/ dreira Pena Branca Limitada - ClasArtigo :17 núses 33 - 4 - 16
•
mero 1. .
•
N° 406.542 - Editora O Industrial
Brasileiro - José Carlos Somma Artigo 117 número 1.
Classe 32

anotada na marca Foca número 175366
a alteração de nome - Anote-se a 'alteração de nome.
Companhia de Indústrias Reunidas do
Nordeste Car'ene' - Pede para ser anotada na marca Rodoviária - Têrmo
número 2A1.045 .- a alteração de nome
- Anote-se a alteração de . nome.
Cormecindustria Corley'
Limitada Transferência para o seu nome da marCa Corly Tênno número 300.421 Anote-se- a transferência, e fica retificado o nome do requerente.
Rodney Hunt Machine Co. - Transferência para o seu nome da marca
Turba Filas - Térmo número 403.611
- Anote-se a transferência.
EXIGÊNCIAS
Companhia Industrial Palmeiras Máquinas e Móveis - No pedido de
•contraio de exploração na marca Singere número 161.681 §atisfaça exigência.
Laboratório Biopan Limitada junto a marca número 193.721 -- Satisfaça exigência. _ _
Cic Companhia Industrial CAPP Junto a marca número 181.553 Satisfaça exigência.
Cie Companhia Industrial CAPP
Junto a marca número 181.558 - Satisfaça exigência.
Qc Companhia Industrial CAPP ...Junto a marCa número 190.498 - Satisfaça exigência.
Cic Companhia Industrial CAPP Junto a marca número 195.406 -• Sa
tisfaça exigência.
Abboti Laboratories Inato a marca número 114.499 - Satisfaça exigência.

REVISTA TRIMESTRAL DE
JURISPRUDÊNCIA

N° 415.476 - Edifício Verona • Dr. Anão Sahm
Classe 33 - Artigo 117 número 1."
N° 418.968 a- Pacaembu - Entregadora Pacaembu Limitada - Classe
33
Artigo 117 número 1.
Nu 437.746
Lojas Riachuelo • Companhia Disfribuidora de Tecidos
Riachuelo - Classes 12 - 22 "- 23
-24-31 - 34 - 36 . - 37 -;
Artigos 117 número 1.
- N° 439.301 - Casas do Craque
Antonio do Amaral
Classes 2
• 29 -41 - 42 - 43.- 44 - 48
Artigo 117 número 1.
N° 366.930 -- Finasse Newton Murta -• Classe 41'.-- Artigo 117 n° 1.
...N. 422.696 - Churrascaria Vara
Cruz •- Augusto' Marfins •& CompaArtigo 117 minhia
Classe 41
Agência, Marítima
N* ,• 437,565
Agencial Marítima Ltuna Lia
Classe 33 ---•aArtigoi117
'Alitati
mero 1.
N° 438.774 - Eclitcio Augustos Dabrasmen Engenharia e Com.
•

Volume 14

julho.

Coleção de numerosos
acordãos do. Supremo Tribunal Federal, selecionados
pela sua Seç;a"o de Turisprwciência.

agósto e

setembro de 1960

Fevereiro de 19G 4
SuerCleck Sociedade Anônima Charutos e Cigarrilhas - junto ao rmo
número 356.072 - Satisfaça caigén.

da.

DIVERSOS
N.° 79.940 - Lab. Bio. Nes los
Limitada - Arquive-se.
N.° 406.535 - Fundição de Ferro Malefivel Omega S. A. - Aguit•
N. 413.422 - Otmar Lel) de-se;
Aguarde-se.
N.° 415.479 - Viação Aérea 4,4
Paulo S. A. - VASP - Aguarda.
se .
N. 176.454 - Instituto Pretraaunai Ltda. - Aguarde-se.
N.* 413.169 - Jean Lacomhe
Companhia Limitada - AguardeN.° 414.097 - Joe's Restauran
e Bar Ltda. - 'Aguarde-se.
N.° 625.505 - Serricchio 4 Firarelli - Aguarde-se.
Bar e Lanches_RaN.0 445.488
miro Ltda. - Aguarde-se.
N.° 414.539 - Yvoniido de Sone'
- Aguarde-se.
• N.° 414.396 - Sociedade Anónima
Roxy - Aguarde-se.
N.° 401.159 - Panificadora Pontal Ltda. - Aguarde-se.
N.° 357.064 - Cofipla Cia. Fpmento Indústria Plástica - Arquive-se.
N.° 598.633

Centauro - Gçraido Alcântara Velos° - Classe 4g
- C1ihê publicado mo 7-10-63 foi
mandado prosseguir como registro
abro, contando o prazo de oposição
desta data em diante.
N.° 605.063 - Casa Masetti Soeiedadç Anônima Ind. e Comércio
- Aguarde-se.
N.° 622.498 - Artefatos de Papel
Aguarde-se.
Guri Ltda.
•NP 60a.745 - Henrique Rivieri.
-

PREÇO: Cr$ 900.00

.

C. Szterling
Companhia Llmitada
- Junto ao termo naimerb 311.700
Satisfaça exigência:
N° 439.940 -- Companhia Fiação a
Tecidos Guaratingueta - Satisfaça
exigência.
.
.
N° 442.466 -• Malamatenia N. TsaSatisfaça exigência.
bunari
Ns 439.727 - Pereira Raposo 141.
dústria de Ceras e Pastas Limitada
Satisfaça exigência.
•Kl 610.671 - Alfredo Fantini ;Satisfaça exigência
• Shell Brasil Socie.
N" 624.123
Satisfaça
dacle Anônima Petróleo
exigência.
1\1° 613.008 - Neodrog Delalanda
Satisfaça exigência.
Et Quignoa
N.° 616.729 - Brother Industries
Ltd. - Satisfaça exigência.
N .. ° 622.334 - Herbert Loewenehírn. - Satisfaça exigência.
Guapa-.
N.° 62:1.613 - Bertini
nhia - Satisfaça exigênia.

Aguarde-se,,

N.° 625.503 - Serriechio & FicaAguarde-se.
reili
N.° 625.507 - Serriceldo 1 FicaAguarde-se.
reili

• PRORROGAÇÃO DE MARCAS
•
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VENDA:

Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrigties Alves. 1
Agência E Ministério' da Fazenda
Atende - se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal
•

Eni Itiasilla

do D.I.N.
taçãO Rodoviária;
1.T911rb3 Club do Brasik . 3° Pavimento da Es
•

•

r

- Na Sede

N.. 622.236 - Cooper - Cooper
lioller Bearings Co. Limite(' -

Classe 6 - Prorrogue-se o registro
retificando-se' a data para 26 de

maio de 1954.
N.° 622.452 .- Chá Ribeira - Toraio ~moto S. A. Chá Ribeira Classe 41 --- , 1....grrogue-se o registro.
N.° 623.177 - Protaculin - Instituto Nacional de Quimioterapia
ProrrogueLimitada--' Classe 3
!. •
se o registro. , .
•The
Ungueittine
•
23;703
NOrwieb:Pharmaca1 Co. =, ela sps e 3
- 'Perrogue-se" o registro.

IV:* 624.213 Elna - Tavaro Seeiedade Anônima - Classe 40 Prorrogue-se 'o • registro.
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N.° 624.231 Grip lonase - Laboratórios Moura Brasil Orlando
Ran ge l S. A.. - Classe 3 - - Prorrogue-se o registro.
.N.° 624.686 - Alsatia - Doll us
Ries & Cie. - Classe 24 - Prorrogue se o registro.
N. 624.687 - Alsatia - Doll us
Mica ,k Cie. - Classe 22 - Prorrogue-se o registro,
N.° 624.831 - Agnar - Agro Aktiengesellsehaft - Classe 8 - Prorrogue-se o registro.
,N.° 624.878 - Monolite - Imperial Cbemical Industries Limitada
- Classe 1 - Prorrogue-se o registro.
N... 625.115 - Alsa - Dolifus
Mieg & Cie. --. Classe 22 - Prorrogue-se o registro.
N.° 410.581- Pelentan - Spofa
Sdruzeni .Podulku Pro Zdravotniekou
Classe 3 - Prorrogue se
Vyrobu
•o registro.
N. 410.828 - Adhesor - ZPora
Sdluzeni Poduiku Pro Zdra.---Auickou
Classe 10 - aTorrogueVyrolm
se o registro.
N.° 440.832 - Sombrachol Spofa Sdruzeni Podniku Pro Uruvutnickou Vyrobu - Classe 3 Prorrogue-se o registro.
N.° 607.033 - itoyal Azul - Indústria e Comércio Atlantis Brasil
Ltda. - Classe 46 - Prorrogue-se o
registro retificando-se a data para
27 de junho de 1953.
611.650 - Estrêla }lime
Comércio e ludústria S. A. - Ciasse 11 - Prorrogue-se o registro retificando-se a data para 19 de dezembro • de 1933.
N.° 606.206 - Sensação. do Lar - A Sonsação Modas S. A. - Prorro-gue-se o registro.
N.° 622.704 - Pegue Três Pague
Dois - Supermercados Peg Pag Sociedade Anónima - Prorrogue-se o
registro.
• PIIMIROGACÃO DE TITULO DE
ESTABELECIMENTO
N.0 623.123 - Banco da Indústria
Têxtil do Brasil - Indústrias Gaspariam S. A. - Classe 33 - Prorrogue-se o registro.
N. 625.525 - Luporini Comércio
e IndKstria - Cia. Luporini Administradora e Comercial - Prorrogue se o registro retificando-se o n.0
para 161.002.
N.° 601.962 - Importécnica Importação, Exportação, Indústria c
Comércio - "any 011 Petróleo e
Derivados Ltda. - Classe 1 - 6 8 o 28 - Prorrogue-se o registro.
N. 613.734 - Rodoviário Boa
Vista - Rodoviário Boa Vista.Limi=
tad,. - Classe 33 - Prorrogue-se o
registro.
N.° 622.696 - Casa Clo • - Clotilde de AraKjo Carlini - Classes 22
e 36 - Prorrogue-se o registro.
Retificações dos pontos característicos
publicados no Boletim do dia 6-2-1964
Termos: .
N. 117.899 - privilégio de invenção .para - Processo para refrigerar
e aparelho refrigerador para a respectiva realização. - Requerente: Whirlpool Corporation.
N. 118.673 .,- Modelo industrial
para: Um nõvo tnodelo de divisão decorativa desmontável para interiores.
Requerente: Anis Fabriel Chouchani
- data para: 18 de abril de 1960.
N. 119.419 - privilégio de invenção para: Nevo aditivo para gasoli..
na. Requerentes: António Assad Mussi Kouri e Ary da Rocha.
N. 120.053 - privilégio de Invenção para: Dispositivo para a produção
de tiras contínuas de material fibroso.
'Requerente: Eternit Werke Ludwig Hatschelt. - Fica retificado o final
. do ponto nublicadd ou do feltro movi-

mentado. Total de pontos: Oito reivindicações.
N. 121.652 - privilégio de invenção - Processo e , produto para atrair
e combater insetos, especialmente a
inósca do Mediterrãneo. Requerente:
J. R. Geigy Sociedade Anônima. Total: seis pontOs.
N. 121.653 - privilégio de invenção - Processo e produtopara atrair
e combater insetos, especialmente a
mosca do Mediterrãneo. Requerente:
J. R. Geigy Sociedade Anônima. Total de pontos: 4 reivindicações.
N. 122.289 - modélo de utilidade
para: Nôvo modelo de injetor de produtos quimicos no solo. Requerente:
Helnrich Wilhelm Schmitz. Fica retificado todo o ponto,:
1 - NU° modelo de injetor de produtos químicos no solo, caracterizado
por dois braços de alavanca ligados,
respectivamente, ao cabo do- aparelho
e a uma alça présa na cruzeta horizontal, ditos braços fixando-se, pelas
outras extremidades, a um punho- cointim. Total: 2 pontos.
N. 123.039 - privilégio de invenção para: Aperfeiçoamentos em máquina de picar cana•e outras gramineas.
Requerente: Mecanica Lavrense, Limitada.
N. 123.099 -- privilégio de invenção para Uma polvilhadeira. Requerente: Luzalite Comércio e Indústria
Limitada.
• N: 123.004 - privilégio de invenção para: Processo de fabricação .de
a nsidofos fazidas . Requerente: Farbenfabrieken Bayer Aktiengsellschaft.
N. 123.624 - privilégio de . invenção - Processo para a produção de
sulfenil-fosfo-titos. Requerente: Farbenfabrieken Bayer Aktiengsellschaft.
N. 124.403 - privilégio de invenção - Processo e máquina para a extração das amêndoas de coquilhos muito duros, de babaçú, por exemplo. Requerente: Albert Roger Metral.
N, 124.696 - privilégio de invenção: Nóvo arado reversível. Requerente: Irmãos Bedim Fonseca - para data
depositada em: 5 de dezembro de 1960.
Termo número 124.742 - Privilégio de invenção Processo para produzir ácido gtiseofulvico - Requerente: Glaxo Laboratories Limited.
Termo número 127.605 Privilégio
de invenção para Nova cafeteira - Requerente: Helio Spessotto.
Fica retificado o ponto todo New° modelo de Cafeteira, constutuido por duas canecas cilindricas, providas de cabos laterais e dispostas uma
sôbre a outra, sendo a caneca superior
parcialmente encaixada na inferior, Caracterizado pelo fato da-Zaneca superior ser dotada de' fundo perfurado e
de um degrau próximo a ãua abertura
superior, na qual se apoia o aro de um
coador. - Total dois pontos.
Têrmo número 130.398 -- Privilégio de invenção para Um taavo modelo de selo de vedação -.Requerente:
Empresa Brasileira de Solda Elétrica
Limitada - Final do pontos fica retificado para Os pinos (n° 7) são fixos
ao teto pelo conjunto (n9 6) Total
de pontos sete reivindicações.
Termo número 130.278 Modelo
de utilidade: Nôvo tipo de para-raio
protetor para televisão - Requerente:
Salvador Larnattina.
Fica retificado o ponto todo:
Nóvo tipo de para-raio protetor para televisão, fixado convenientemente junto ao topo da antena, paa-

(SeçãO 111)

10 sando pelo mesmo o fio que concecta a
referida antena ao televisor , caracterizado pelo fato de Compreender unta
campanula dotada pela face inferior e •
internamente de ressalto com canal central rosqueado a que se conecte peça
em forma de luva, rospuando-se 'pelo
topo inferior da luva pino cum cavidade
ou canal junto ao - topo interior. em
que se aloja o fio terra ou para-r:o,'
fixado por parafusos gue atravessam
lateralmente o referido pino, atingindo o
canal central, sendo que, finalmente
entre porca situada na região rosqueada extrena do pino e o topo inferior
da luva acima referida e retida placa
coligada a braçadeira de fixação do
conjunto - Total dois pontos.
Termo número 131.798 - Modelo
de utilidade para Nôvo tipo de máquina para lavar latões - Requerente:
Geraldo Frôes.
Termo número -132.829 - Privilégio
de invenção para Nôvo tipo de eliminador de pó para brocas perfuradoras
de roaa - Requerente: Mario Girolimetti. .
Fica retificado o primeiro ponto
- Nôvo titpo de eliminador de pó
para brocas perfuradoras de rocha, formado de um cilindro com um tubo lateral de exaustão de . poeira, porem caraterizado por ter um apoio em forma
de um anel, feito de material, flexível,
e uma vedação superior constituída por
unia membrana, também flexível, vasada no centro, por Onde 'pessa a broca
Total três pontos.
de perfuração
Térmo número 133.938 - Privilégio
de invenção Aperfeiçoamentos em
máquinas de impressão indireta - Requerente: F,stanlislau Maliunas.
• Térino número 134.129-- Privilégio
de invenção - Chuveiro ' Portátil a_
alcool .-- Requerente: Saint Clair - Moreira Senna.
Termo.número 134.31!.- Privilégio
de invenção para Aperfeiçoamentos em
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zinho - Requerente: Armações de Aço
Probel Sociedade Anônima - Data
para 17 de julho de 1962.
Teimo número 143.016 - Modelo
industrial para: Original médelo de ta.
co
Requerente: Cristiano Murar°.
e, Antonio Minoro.
Térruo número 143.082 - Modélo
industrial para: Nóvo aparelho de Golvanoplastia portátil para dourar, pra. 5
tear e niquelar - Requerente: Antonio José Gaivão - Data para 17 de
setembro de 1962.
Térmo número 143.323 - Modelo
indástrial: Nôvo e original desenho Industrial aplicável a maçanetas ou puchadores de portas ou similares - Re.
querente: Moacyr A. Faffei & Companhia Limitada.
Fica retificado o ponto todo 1"
Nôvo e original desenho Industrial
aplicável a maçanetas ou puxadores de
portas ou similares,'earacterizado por
apresentar um conjunto • formado por
unia ramagem estilizado periférica, centralizada por um ramalhete - Total
dois pontos.
Os pontos acima menciohados foram
publicados coni incorreções em seis de
fevereiro de 1964.
---

Privilégio de Invenção
rriutmo N.0 142.736
De 6 de setembro de 1962
Modèlo Industrial: "Nóvo punkt*
de brinquedo".

motores de partida - Requerente: Wal'l'otal de pontos
demar Cienemte

para trés reivindicações.
Termo número 13a.066 - Privilégio
de invenção para Máquina de . vencer
com bandeja entregadoras independentes em movimento Requerente: Canteen International S. A.
Termo númeto 136.391 - Privilégio
de invenção Aperfeiçoamentos na
junção das partes de postes de concreto armado ou outro material para iluminação ou outros fins - Requerente:
Sociedade Concreto Armado Centrifugado do Brasil Sociedade Anônima
S. C. A. C.
Termo número 141.064 -- Modelo
industrial para New° modelo de poltrona ou sofá - Requerente: Armações
de Aço ProbeI SoZiedade Anónima
Data para 17-7-62.
Termo número 141.465 - Modelo
industrial: New° modelo de poltrona
ou sofá - Requerente: Armações de'
Aço Probel Sociedade Anónima - Data para 17 de julho de 1962.
Termo número 141.066 Modelo
Industrial: Nôvo modelo de poltrona
ou sofá - Requeernte: Armações de
Aço Probel Sociedade Anônima -- Da.ta para 17 de julho de 0962.
Tèrmo número 141.067 .-- Modelo
Industrial: Um nóvo modelo de cadeira para sala de jantar - Copa ou cozinha - Requerente: Armações de Aço
Probel Sociedade Anônima - Data para 17 de julho de 1962.
Termo número 141.068 - Modèlo
industrial: Um &ovo modelo de cedei7a para sala de Jantes, opa. ou co,

Fábrica de Brinquedos Lionelln
mitada, estabelecido na cidade ds
São Paulo.,
1 - NU° modelo de brinquedo,
caracterizado por ter a configuração
geral de um cão de raça galgo, com
o delgado corpo inteiramente revestido com pelúcia, e estando apoiado
sobre as quatro patas, e tendo as
respectivas pernas dianteiras ligeira.
mente abertas e inclinadas para os
lados e para a frente, e as trazeiras
em posição normal de apõlo, ouro.
ximadarnente verticais; e a cabeça
do cão estando erguida, igualmente
revestida com pelúcia, e nela destacando-se as orelhas pendente lateralmente, os olhos, e o focinho afilado e projetado para a frente; e na
parte posterior, sendo prevista uma
longa e grossa canela, do mesmo material, e suavemente recurvada para
cima, formando earaeól; e finalmen.
te, em tórno do pescoço do cão, estando disposta uma estreita coleira,
da qual pende uma tanga corrente,
com uma alça em sua extremidade
livre; tudo substancialmente como
descrito e ilustrado nos desenhos eneAos.
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T1111510 N° 140.817
De 9 de Julho de 1962
1 Requerente: João 0014pa
ãão
Paulo.
fitulo: Configuração Original apli-
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TIMM N° 140.881
De 10 de Julho de 1962

Fevereiro de 1964

:Ler como substituintes grupos ai- I; •Espiga ; retesadora coni mordencoita e ou alcoxi e ou carbalcoxi tes distensores movíveis em sentee ou halogénio e podendo os és- do radial, para • diepósitivoe desere

teres, e-ventualmente, se apresen- raladores em insta/ações laminado.
tarem CM mistura cem resinas so- ras de fitas' -e 'Mims metálicas,
lúveis em áleall. — Um total de caracterizada por • existire:e entre
Cável em assento de Inolonetas
dooicletas bicicletas e ve'culos
•o eixo da esolga retesedora e oe
2 pontos.
•
— liodólo Industrial.
. !mordentes d is teneares nele aesen- ; Lados 'cavidades fecliaeas em todos
TÊTINIO N.° 116.544
los ir dos, nas miais -? introduzjdo
fôrça ar . eereprimid e para aperDe 27 de janeiro de 1690
e
ffÉ 2..
tar *os inerdoites dls ensc-res itera
• • ;- Requerente — Lowe Paper Com- ee 2
lhe total de 7 P ontoe •
pany, firma norte-americana.
Pontos característicos de revestimento de extensão — Privilégio
TeIIMP N.° 118.341
de invenção.
I 1. 0 Processo, para preeervção_de
De 21 de abril de 19e0
' urna superfície polielefínica 'oxi•
dada, tal eximo por exemplo: uma
Aluminitun
Requerente •
1- — Novo modélo de barbeador superfície de polietileno, para re- dustrie Aktien Gesellschaft, eia
elétrico, caracterizado pelo fato de ceptividade a tintas, incluindo Cecompreender um corpo priniipai de las à base de 610, adesivos e Ou Chippis, Cantão de -Wallis, Suíça
Pontos •característicos de freie
configuraçãço alongada e afunilada tros ' Produt os, caracterizado por
com faces laterais, substancialmenie, _aplicar-se uma selução de revest i - de enrolamento para •laminadoree
,p/anas nas (mais se acham previsde. fitas e fôlhas metálicas.
tos paineis laterais saliente e, subs- :alento de remate, hieleofílic .o, poFreio de enrolamento, em lanelancialmente, planos de configura- lar, h. referida superfície .peliole- nadores do- fitas .e felhas metálição retangul2r; e urna parte sepe- finica, de maneira substancial:nen cas, para fre.nar e esticar a fita enrior de extremos efundlados e de. te imediata, depois de sua oxida- trante, no qual e. fita •S cbmpriI) "Configurcado original aplicd- cujo centro se eleva um corpo al -n- ção — Um total 4Je 13 Pontos.
.mida entre duas' chapas de freio,
ia em assento de motonetas, moto- gado de extremos, substancialmente,
••
, caracterizado por ser pele menos
adietas; bicicletas e veículos &imita- em forma de calota esférka e de
uma cha p a de freio comprimida
,es" caracterizada por representar face superior cilíndrica, estando o
Tel1e10 N. o 116.624
, de encontro à outra, com o auxílio
ft:era (1) a taça Jutas Rimet efk- referido corpo superior, ta In Will,
De 1 de, fevereiro de 1960
de uma almofada de ar, que. 'Prn •
?te uru pedestal rimples (2), pos• provido, dos lados, de psiueis retan111111 10 tanto sóbre si, como aos gulares, ligeiramente, salientes. —
eencialm ent e o mesmo compriSociété
Anoe
Requerente
-=
teus pés, pouco ama do pedestal Seguem-se cv postos 2 e 3.
mento e a mesma largura que a
neme,
Basiléia,
Suíça.
(2), faixas (3) e (4), em arcos de
Pontos característico — Proces- chapa de 'freio — Um .total de 3
circulos, contendo dizeres alusivos
se para a execução de fingimentos perdoe.
no evento esportivo que retrata .n11.110 N.° 116.236
e,
textels — Privilegio de invenção.
rmal de 2 pontos.
1. 0 Proces5o para a execução de '
De 14 de janeiro de 1960
Telliet) N.° 120.0e3
tingimentos de. têxteis, fingimentos
l Requerente — Xaile ektienge- estes a serem, efetuados- sobre fiN‘t 140.818
De 9 de junho de 19ó0
bras de celulose por meio de co,sellscheft, firma alemã.
rantes
capazes
de
sofrer
combina.De 9 . de Julho de 1962'
I • Pontos característicos de camaDiamond Anal:
R;equereete
'das copiadoras para fóruns de im- ção química com as fibras oeluld- — Estados Unidos da América.
Requerente:
Stephane
pressão — Privilégio de invenção sica,s, caracterizado pelo fato de se
Titulo — Aperfeiçoamentos 'cm
Eirondello — Paraná.
1.0 Camadas copiadoras, espe- tratarem, os texteis assim tingidos, processo para fornecimento d(
11tulo: Nova .configuração em cialmente
por
.meio
de
preparações
aquosas
para !ermas de impressalmouras de halogenelos de memesa para futebol de mesa e jogos
são, careeterizadae pelo fato de se- •às quais contem agentes disper- tais alcalinos para em emprego em
tor .el t
•1 (kl I
rem, total ou parcialmente, obti- sentes anion.ativos cujo cationle é processo industriais — Privilegie
das a partir de um ou mais ésteres constituído por uma base orgânica de invenção.
foto-scnsiveis, contendo, ainda, — Cm total de 17 pentes.
1.0 No Processo-para a operação
;pelo menos, um grupamento hi•
coordenada
de células de diafrag•
,
droxila livre, de ácidos naftoqui'ma
e
do
mercúrio,
no qual eóldo
TÈI1MO N. 0 118.212
none (1,2) diazido sulfônicos com
recuperado da evaporação do caderivados benzenicos, substituídos
Requereree — L. Schuler A. G. tólico da éélula de diafrgma é utipor, pelo menos, dois grupamentos — Alemanha.
. liddo para resaturar a salmoura
bedroxila e que ainda podem aprePontos características — Prensa, esgotada ou enfraquecida da, cé- •
sentar, também, halogênio e ou ra- máquina de estampar, 'ou similar lulas de mercurio, o aperfeiçoa
dicais alquila e ou alcoxi, ainda
Privilégio de invenção.
mento que se- caracteriza por compodendo, as camadas copiadoras,
preender
a evaporação do católito
;
1.
0
Prensa, .máquina de estamconter; eventualinente, resinas áli da célula de diafragma a uma CMpar
ou
máquina
operatriz
cali soleveis — lTm tetal de 2
de...hidróxido de metal
com cilindro 9perador trabalhando ;contração
pontos.
não substancialmente su.
_mediante ar comprimido, por !; alcalino
!; exemplo cora um dispositivo pneu- pertor a cerca de 35%, recuperanmático de estiragem, e com dispo- do-se o halogeneto do metal alA-) --a uva runitguraçao em meio
TeRMO N.° 116.2M
sólido precipitado resultante
sitivos de comando no encana- :calino
sara futebol de mesa e logos corda dita evaporação, adicionando-se
mente
de.
ar
comprimido,
uru,
Nelatos", caracteriza-se por e taDe 15 de janeiro de,19e0
halogeneto de metal alcalina sãalado ou mesa p ropriamente dita,
- terizada pelo fato de que, entre os lido
assim recuperado à salmoura
ter feito de caixa retangular (1),
Roei:crente — Kalle Akeienge- 'dispositivos do comando e o cilincom a superfície interna (2) em sellsehaft, sociedade alemã.. ilidiu. ' dro operador, acha-se intercalado, esgotada ou enfraquecida proveniente da célula de mercúrio de
ern .nes inclinadas convergentes para
estabelecida em Wiesbaden 'no encanamento de ar comprimi- modo a resaturar a dita salmoura
tuas aberturas (3) ritur da 'ada
une
„filtro
de
grade
au
retimal, na parte inferior de cada, pa- Biehrieh, República Federal Alemã cular
2. concentração de halogenete de Um total de
pontos.
Pontos característicos de camade vertical da caixa. opostas diametal alcalino requerida para epefonalmente; cada abertura tem a das copiadoras para firmas de imração da célula de mercúrio. e pernar'e superior em arco circular, e pressão — Privilégio de' ins,ençãO
gando-ee uma parte da salnioura
1'8,11.N1() N.° 118.343
ia região Inferior de salda é guar1.0 Camadas copiadoras, partida célula de 'mercúrio resaturnda
le ida com projeção ,4); dita caixa cularmente para fôrmas de talDei de abri/ de -19;60
de volta para a solueão alimenta. guarnecida •su periormente com ; pressão. caracterizada pelo fato de
am Pa ( 5 ), de fettfo genérico retal- consistirem inteira ou parcialmen- Requerente — Aluminium In- dora de salmoura dá célula de diaular, porém de largura um pouco
dustrie AtIctien Gesellschaft, em fragma, o volume dá • dita parte
aa'nr que o da caixa; nos laterais te, de um ou mais ésteres do ácido Chippie, Cantão de '5Vailie, SUiça. purgada sendo suficiente para •
• tin1 a h p inralidade de furos naftoquinona (1,2) diaziclo Gut/ó-,manter as impurezas' te solução
PontOe característicos de espiga alimentadore de salmoura da eé-;
em sequ&ncia horizontal; o uma de compostos hidroxilades da
E'
e-'neto é montado *Abre quatro difenila, do naftaleno ou da dinaf- 'retesadora para dispositivos de- i lula do mercúrio a uni 'nível que
• (a, em que ema das faces de fila. ésteres estes contendo no mi- i senroladores em laminadores de não é prejudicial ã operação
'
né. é tramer4ide.
Total de Temo iírn grupo hidroxila livre, Ina e 18Ihas metálicas
Priii- oélula 41e o-n.1111rib' — Total d . tl .
po.dps.
lur?ende
'
•
1
romposto WelrosiladO l4eio de lin- eito:AO:"
' pontos,
Sperry Rand Corporation — Estados Unidos da Amerka.
T'tulo: Novo Modêlo de Barbeador Elétrico. — Patente de 3.1odélo
Industrial.
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Pontos Característicos
!lado, sendo a sd,tção afluente misturaTÈRMO rno 136.392
com o coadjuvante de filtração, fil1. Um processo para preparar o da
de 13 de fevereiro de 1962
De 28 do novembro de 1960
antibiótico, capreomicina, e/ou seus trada e submetido à distilação à tem,
moderada e sob pressão redu.
•
sais de adição de ácido, caracterizado peratura
Dymitri Petrcnv — Estado da Oda,
Requereate — Construtora Gaú- pela cultura de uma variedade produ- zida para recuperar o solvente volátil.
nabera.
cha Ltda. — Rio Grande do Sul. tora de capreomicina de Streptonyces — Total de 2 pontos.
Pontos — Original configuração inTitulo -- Aperfeiçoamentos na capreoluo em um meio de cultura que •
troduzida em lunetas para transpaconstrução de silos herméticos compreende. fontes assimiláveis de carTERMO IV* 142.097
rências fotográficas, consubstanciada
para cereaiP, com movimentação bono, nitrogênio e sais inorgânicos, sob
na forma de foguete espacial —
mecânica — Privilégio de inven- condições aeróbias submersas, até ser
De 13 de agôsto de 1961 •
delo industrial
ção.
produzida uma quantidade substancial
•
1.0 Apelfeigoa alentos na cens- de capreomicina pelo dito organismo
Requerente: João Machado — São
Unção da filas hermétcos, para no dito Meio de cultura e, se desejado, Paulo.
cereais, com movimentação mecã- a conversâc da capreomicina em um de
Titulo: Dispositivo de segurança para
nica, caracterizados por um túnel seus sais de adição de 'ácido. — Total veículos ractorizados. — Privilégio de
de
5
pontos.
superior de carga e um túnel inInvenção.
fer i or de descarga, ditos túneis
•
1 — Um dispositivo de segurança
sendo percorridos por transportaTËRMO N9 432.861
para veículos motorizados em geral,
taderets xr..ecA,nicos. sendo ligados
•
caracterizado por compôr-se de uma
Ar células de armazenagem . por
De 22 de setembro de 1961
junta articulável dotada de uma trava
aberturas — Total de 8 pontos,

'MIMO N.° 124.510

Requerente: Alfredo Mathias
Estado da Guanabara.
Titulo: Processo para obtenção de
alto !elevo em peças cerâmicas, para
revestimento em geral. — Privilégio de

de segurança adaptáwl à alavanca de
mudança de marchas das caixas de
câmbio, o que possibilita maior espaço
útil interno, impedindo que se coloque
.3 veiculo em marche. — Total de 3

VIRMO IN. 0 129.910
De 9 de junho, de 1961
pontos.
Requerente — Plastic 'rutile Invenção.
Ance,ssories Limited — Inglaterra.
1 9 — Processo para obtenção de alto
TERMO N.° 119.497
Titulo — Plastic Textile Acescm Peças -.cerâmicas, para reves.
enrica Limited — Privilégio de in- relê"
timentos em geral, Caracterizado pot
de 16 de maio de 1961
venção.
consistir em aplicar sôbre a camada
diemcnnormal
e
porosa
de
uma
peça
de
cerá.
40 Um pano com p osto
Requerente: Sodem Societr d'Equi.
•
comum, uma camada de massa
cionalmente estabilizado . incorpo- mica
fina de tensão superficial elevada, e' gement de Magesin c.
rède
plástica
recalcada
ea...
rando
_sóbre ela ser pulverizado um liquido
Título: Nevo modelo de elo para
racterizado pelo fato que Ne combaixa tensão superificial e secagem a . construção de móveis.
Modelo
reende pelo menos uma camada de
rápida.
Total de 2 pontos. Industriai.
réde
plástica
recalcada
cujas
do
fileiras têm sido molecularmente
orientadas por estic,amente e ficain
TÊRMO N9 134.172
dispostas numa relação substancialmen te paralela entre si e em
De 1 de novembro de 1961
Angulo reto para com os eixos gerais das interseções da réde e urna
Requerente: Saunalar Indústria e Copluralida.do de membros espaçados mércio Limitada — Estado da Guana.
em forma de fio filamentos ou
fitas estendendo-se feitos urdidura
Titulo Aperfeiçoamentos em fórncipara com as fileiras da Ode e 11- para retira. — Privilégio de Invengados na a fileiras da rède nas ção.
I — Aperfeiçoamentos em fôrno para
suas interceções com as. e
-entre as interseções de fileira da sauna caracterizado por um corpo pa.
réde as fileiras da réde providen- raleleplpédico de ferro, revestido inter.
ciando a estrutura de trama do namente de tijolos refratários sôbre uma
base de massa refratária de grande
pano — Total de 11 pontos.
•

TERMO N' 130.432
De 28 de junho de 1961
Requerente: Saia Viscosa Societá
Nazionale - Indústria Aplicazioni Viscosa S.p.A. — Itália.
Titulo: Processo para oxidação de
hidrocarbonetos aromáticos compreendcndo cadelas laterais alifáticas, como
toluol e xilol, com oxigênio ou gás
que o contenha, de preferência ar.
1°) Processo para oxidação de hidrocarbonetos aromáticos compreendendo cadeias laterais alifáticas, come to.
luott e silo], com oxigênio, ou gás que
o contenha, de preferência ar, caracterizado pelo fato de que a oxidação se
efetua em presença de um catalizador
substancialmente insolúvel no hidrocarboneto que se pretende oxidar, constituído pelo produto obtido por oxidação com oxigénio, ou gás que o contenha, de preferência ar, e hidrato de
cobalto. — Total de 10 pontos.

TaRmo br° 131.631

resistência, formando esta nas partes
dianteira e laterais uma superfície obliqua em relação a grelha prevista no
fundo do fõrno sôbre a última fileira de
tijolos há uma forte grelha ou um simples barrote de massa refratária. Na
face dianteira do fõrno acha-se a câmara de combustão e, em dois lados opostos, mais ao alto, estão localizados
duas portinholas menores que câmara
de combustão. — Total de 3 pontos.

1.0 — Original configuração introduzida em lunetas para transfere*.
das fotográficas, consubstanciada na
firma de foguete espacial", caracterizada pelo fato de compreender uma
pluralidade do projeções (2) quase
triangulares, è semelhança de asas,
fixadas ao corpo (1) da luneta, o
qual possui o formato de tronco de
cone alongado, projeções estas que
não atingem a porção translúcida
(3) da referida luneta, necessária -rara a pqnetração da luminosidade indispensável à observação do "slide",
O qual será introduzido através um
rasgo (4) lateralmente aberto na
porção mais larga do dito corpo (1),
ficando, na mais estreita, localizada
a lente de vhada do "slide". -- Total 2 pontos.
TERMO N.° 136.485
de 16 de fevereiro do 1962.
Requerente; The G illitte Company
— Estados Unidos da América) ,
Titulo: Nevo rnzn.e.o de frasco.
— Modelo Int.ut.r.ai .
FIG

1.° n••• Nevo modelo de elo para
a construção de mOveis ou finando.
des semelhantes ,caracterizado pelo
TËRMO N° 141.047 •
fato de compreender um corpo, subs.
tancialmente, paralelepipédico de seDe 17 de julho de 1962
ção preferivelmente, quadrada, apreRequerente: Icesa Indústria de Céras sentando, pelo menos, trás aberturas
(Produtos Vegetais), S.A. — Mara- transpassantes transversais situadas
em faces laterais Jiferentus do selenhão,
Título: Aperfeiçoamentos em processo rido corpo. — Total da 4 pontos.
de extração de cera de carnaúba ou

ouricuri em p6, impura por dissolu.
ção.
I° — Aperfeiçoamento em processo
de extração de cera de carnaúba ou

ouricuri, em pó, impura, por dissolução.
caracterizada pelo fato de se despejar

o pó de cera, impura, em nem) solven.

volátil aquecido a
1#te80de—hidrocarboneto,
90'C, preferivelmente a cerca

De 11 de agósto de 1961
Lilb, And Company And Com- ' de 85°C, com agitação continua, sendo
pany -- Estados Unidos da América. S o estágio de dissolução completado em
Titulo: Processo de preparação de s dois minutos ou menos, conduzindo-se
urna trova base nitrogenada orgânica , a solução para uma centrifuga, donde
e dos sala de adição de ácido da mes- • descarrega a solução de cera, por um
lado e o residuo insolúvel, por outro
ma — Privilégio de •Invenção.

AVISO AS REPARTIÇÕES
PÚBLICAS

O Departamento de Imprensa Nacional avisa õs
Repartições Públicas em geral: que deverão providenciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais
até o dia 29 de fenereiro
corrente, a fim de evitar o
cancelamento da remessa a
partir daquela data.

1.- — NOv 0 1..
.0 de frasco, ca.'
racterizado pelo fato de que o seis
corpo própriamente dito 6 constitui.
do por dois corpos troncOnicoa ca
coaxiais, que se conjugam pelos seus
dieunetroe máximos, sendo o superior
de menor altura e de maior engulo
ao centro do que o inferior; • peio
fato de que, em seguida a uma zona
ou gargalo de diâmetro mínimo, o rad
ferido çorpo do frasco se pr-)'onges,
para cima sob a forma de um corpo
troncenico do mesmo ângulo a3 remei
- tro que o corpo principal do frasco.1
— Total de 4 pontos.
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. TÉRMO N.° 137.088

reza flexível • arriável, caracterizado
pelo fato de apresentar, por trás das
13 de março de 1952
duas únicas portas de formato, substancialmente, trapezoidal e de borRequerente — Welys-Overland do dos 1Merais curvos, duas entradas de
Brasil S.A. — São Paulo.
ar reentrantes- o inclinadas da frenfituio — Nevo modelo de carroce- te para trás. — Total de 3 pontos.
il"sde' inKea
onçau
tia de automóvel — Modelo indus- tsdasár
óÚààÚ itieg e eilestaaaaa
trial.
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TÉRMO N.° 138.274
21 de novembro de 1961

TERMO 1\1° 138.410
Dep. em 31 de outubro de 1961

Patente de Modelo Industrial.
Requerente — Cavu Metro Eletrô•
Titulo: Original Configuração eia
anca Ltda. -- São, Paulo.
, Título — Nova e original caixa Máquina para Moer Cereais, Tubérculos. Legumes e Congêneres.
para amplificadoies e tOCIadiscos
Requerente; Caetano Branco, Filhos
Modelo industrial.
Ltda., Indústria e Comércio.

TARMO N.° 137.087
13 de março de 1962
l'equerente
Willys-Overland
Brasil S.A. Indústria e Comércio —
São Paulo.
Titulo — NOvo niodelo de c.irrezeria de automóvel — Modelo indtutrial.
1 .° — Nevo modelo de carroceria
de automóvel do tipo "coupe", caracterizado pelo fato de apresentar
duas entradas de ar reentrantes, no
oorpo da zarrocesria, por trás das duas
(nicas portas de forma, substancialmente, trapezoidel e de bordos late.
tais curvos. — Total de 4 pontos.
—
TER/AO N.° 127.737
4 de abril de 1962
Requerente — Liceu de Artes e
Ofícios de São Paulo.
Titulo — Nevo modelo de travessa
para alimentos — Modelo industrial.
1.°) "Nevo modelo de travessl
para alimentos", caracterizado P or .el.

formado por uma peça inteiriça, cujas
maiores são bastante inclinados, con
vergindo em um dos lados pouco jardinados, sendo que se abrem para o
lado maior mais elevado, na mestria
linha de rampa escedente. Total de,
pontoe.

1 Q ) Original Coaliauração nin Máquina para Moer Cereais, Tubérculos.
Legumes e Congéneres, caracterizada
es sencialmente por o seu corpo principal ter feitio aproximadamente circular
(1), sôbre o qual se sobrepõe-se e se
afixa, unia tampa (2), com idêntico
' perfil, tampa essa que se prolonga inferiormente em forma . trapezoidal invertida (3); pelo fato ainda dos pontos de aparafusamento da tampa ao
corpo principal, Comporem-se de protuberâncias fusifonnes (4), alojadora.s dos
parafusos (5); pelo fato ainda dafa.
ce externa da tampa ser provida de
protuberância (6), com abertura de admissão (7), e dita protuberrância, após
descrever inferiormente uma curvatura
(8) suave e harmoni osa, se confunde
com a face externa da referida tampa:
ain ia nesta protuberância há rasgo no
qual se encaixa chapa laminar (9), ha• TERMO N.° 136.773
I RequeieMe
Ameropa IndKstrias vendo logo abaixo, saliência na qual
incide um apertador (10), com cabo
Plásticas Ltda. — São Paulo.
de 27 de fevereiro de 1952
Titulo — Nevo modelo de cigar- dobrado em esquadro; o outro lado da
máquina 'prolonga-se em segmento
resta p 'estica — Modelo industrial
Requerente: .Yardley Co company
troncônico (11), no qual tem conectimited — Inglaterra.
tado uma alma vertical, e na parte inTitulo: Nevo modelo de frasco.
ferior desta se incorpora chapa (12)
Modelo Industrial
para fixação; pelo fato ainda de no
segmento (1)) ter conectado uma luva
-(13), com prolongamento filetádo (14).
e em dita luva incide, ortogonalmente.
uma haste radial (15), e finalmente
pelo fato de no interior do citado prolongamento ter eixo (16) finalizado em
polia (17). Total de 2 pontos.

1) Nova e c4iairial caixa para amplificadores e teca discos, caracterizada por um corpo paralelipipedal substancia/mente alongado na horizontal,
apresentando a face externa anterior
três seções, duas lateraig retangulares
simétricas, com o maior comprimen.
no sentido de cima para baixo num
to orientado na horizontal e móveis
angulo de 90 gráus; a terceira seccao
apresenta-se centralmente num quadro
de tela retangular com molduras err
Nevo modelo de carroceria de aue coa., o seu maior comprimen'elevo
tomóvel, de tipo denea,inado "coupe"
caracterizado pelo fato de apresentar. to caientado na vertical. Total de 3
pontos.
por trás das duas portas laterais, entradas de ar reentrantes e inclinadas
de cima para baixo e da frente para
TÊRMO N. o 138.388
trás. — Seguem-ge mais 3 pontos.
17 de novembro de 1961

TERMO N" 138.587

TERMO N.° 137.085
de ia de

março de 1962

Requerente: Willys-Overland do

Dia 30 de abril de 1962
ris

do Brasil S. A. — São Paulo.
Titulo: Nevo modelo de carroceda de automóvel — Modelo Indus-

trial.

1.* — Ntivo modal° de cigarreira
plástica, constituída por caixa — 1
de plástico conveniente, de feitio
parelelepipedel, de tamanho suficiente
para conter cigarros, dotado de tomPa sup erior — 2 — caracterizado por
ter, frontalmente a meia altura, uma
divisão — 3 — suporte para palitos
de fósforos, e, pouco abaixo, devi ,/amente colada, uma lixa transversal
4 — para fricção doa mesmos; peld
fato de ter na face traxeira da caixa,
um compartimento do mesmo tamtnho — 5 — soldado ou colado tendo

1° — Neva modelo da frasco
apresentando uma forma octagonal
am planta, caracterizado Pelo foto
de que as quatro arestas intermediárias da base do frasco são ligeiramente côncavas; e pelo fato de que
as respectivas oito fases subetasicialt mente, regradas convergem de inicio,
unta nes direções das outras, antas
— Remo modelo de esmocaria de se tornarem, substancialmente no interior um ima — 6 — em forma

Requerente: 1\lailotex S. A. Fiação,
ecelageni e Confecções — São Paulo.
Titulo: Um Neivo Padrão de Tecidos
Modelo Industrial (Clièhé).

tlaWN4

di

—

«Um Navo rétarao de
Os automóvel do tipo "oonversiver, pata-Ides ou verticais. — Seguem-se de lAmina ou placa. Total de 2 Pon- racterizado por consistir cio unia serie
I4o 4, de , capo4a principal da mita- mais trel pontos.
bei
de galhos som folhas c flores, abertas

•

1

1i'

„-
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umas em botão outras. Inclusive botões
Termo: 138.737 — 4 de dezembro
tacados com partes de hastes e fa.
de 1961
, esparsos, de modo irregular .e asiiimétrico sobre os tecidos, admitida a Recpiereszte: Benedito Catiama cle A3~Ws ..ss ião Passlo.
variação em cõres.

'MIMO N. 9 138.761

es

TERMO 14' 1S8.600
Dia 30 de abril de 198

Dia 12 de dezembro de 1961

1

Dia 27 Lie novembro de 1961

Requerente; George& Nicolas Kolio-

Requerente: Ildefonso Tambasco --..
São Paulo.
Titulo: Nõvo modelo de escada —
Titulo.: Um ritmo modelo-de Tiara
para prender cabelos longos na cabeça Modelo Industrial.
Modele Industrial.

poulos — São Paulo.

Nailotex S. A., Fiação, Tecelagens•
Confecções
S. Pa.lo.
Pontos — Um Nevo Padrão de Tecidos — Modelo Industrial,

Título: Original modelo de Antena
para Televisão.
. 4 4 **1 -t •
Original modelo de Antena para Te./Ak. krn
levisão, constituída por antena dupla,
formada por duas hastes verticais
presas uma sôbre a outra, num mastro
central e vertical: 1 — a distância
conveniente tendo a superior; 2 —
1-) Um Nóvem Padrão de Tecidos, e a inferior . 3 - na parte trazeira
caracterizado por consistir em touças barras refletoras; 4 — e frontalmente,
de folhagens, com seus raminhos Info- nas extremidades opostas barras dire1hados e hastes, estando as touças dis- toras; 5 — e caracterizado pelo fato
postas sôbre os tecidos, de modo que, de haver entre as duas hastes horicada grupo de quatro, forma uma es- zontais a antena própriamente ditai ou
pécie de losango, admitida a variação seja, o seu corpo principal, formado por
em dires, substanciahnente como re- tubo de alumínio continuo dobrado conpresentado nos desenhos anexos e aci- venientemente e cujas extremidades —
!partem de ponto situado entre a barra
ma descrito.
refletora; 4 - e o mastro; 1 —
subindo com ramo; 6 — paralelamente
. TERMO N° 138.723
a este, depois do que se abre em dois
Dia 30 de novembro de 1961
ramos; 7 — que configurara um (Vs
extremamente aberto inclinado para a
Requerente; Confecções de Roupas frente e dotado de pequena flexão meBriton Ltda.
São Paulo.
diana, depois de subir se abrindo de
Título: Original Modelo de Embala- modo a atingir uma abertura pouco
menot do que o comprimento da haste
gem — Modelo Industrial.
refletora; 4 — e o mastro; 1 — subindo com ramo; 6 — paralelamente a
este, depois do que se abre em dois
ramos; 7 --- que configuram um
extremamente aberto inclinado para a
frente e dotado ide pequenas flexão
mediana, depois de subir se abrindo de
modo a atingir uma abertura pouco
menor do que o comprimento da haste
refletora; 4 — dobra-se para a frente
e para baixo: 8 — numa pequena extensão e depois curva-se novamente emângulo voltando-se para o centro em
dois ramos retos longos; 9 — que se
unem nas hastes 2-3 — em pont.os
situados adiante do mastro; 1 — e
simétrico ao ponto de partida prolongando-se em • linha reta de modo a
configurar um X — 10, mas de modo
que as pernas inferiores estão flexionadas para a parte frontal da antena
1°) Original Modelo de Enbalane
, tn. indo até a altura do ponto extremo
constituído por envelope plástico ifexi- do ponto 7 — quando então descem
vel, transparente, dotado ou não, de flexionadas para dentro: 11 — e ltramagens translúcidas 1 — caracte- gando-se na altura mediana entre as
rizado por ter feitio circular, obtido duas hastes 2 e 3 — numa barra
mediante colagem ou costura de dois horizontal,' 12 — que limita z separa
Zirculos, sendo o frontal — 2 — seccio- simetricamente a antena eia duas partes,
nado, numa linha paralela ao diâmetro de modo que se repete inferiormente
horizontal, de modo que a flua — 3 tóda a mesma extrutura relatada. sóconfigura a abertura, tendo em pon- mente invertida;' pelo fato de ter interto. conveniente um colchete — 4
ligando o trecho superior com o inferias
onde se prende a parte superior da haver dois fios; 13 — que partem do
face posterior — 5 --- que se dobra .ponto de intersecção dos ramos; 9 ,—
em forma de envelope, pelo fato deste com a barra horizontal. 2 — e descem
ter suas bordas lisas — 6 — ou então, paralelas até o ponto de intersecção
•eodeadas por renda 7 d'e :nilon idêntico dos ramos; 9 — inferiores com
ou outro material adequado. Total de a barra 3.
2 pontos.
Total de 2 pontoe

TERMO N.° 139.374

1

1 — Nóvo modelo de escada, constituída por escada de abrir e fechar,
1 — Um ata o modelo de tiara para construída em metal leve, e apropriado,
prender cabelos longos na cabeça, ca- como por exempto; duraluminio, teu*,
racterizado por ser a tira de material número variável de degraus sèlidamente
plásticos colorido em variadas cõres, ou aprafusados ou rebitados em armação
combinações de côres, e ser de secção ou pernas verticais, caracterizado por
transgersal meia-cana, de modo que a ter superiormente, uma chapa transtira curvada semi-circularmente tenha a versal de cada um dos lados dos lateparte criticava em seu interior e a con- rais e onde se prende a extremidade
vexa no seu exterior.
de urna plataforma levadiça ou não destinada a suportar pequenos °Netos,
Total de 2 pontos.
latas, baldes, e outros; a referida escada
tem as pernas posteriores ligadas por
barras transversais com seção em als
TERMO N.° 139.017
invertido e por tirantes em eX». caracteriza-se ainda por ter degraus tamDia 14 de maio de 1962
bém metálicos com a face superior
Requerente: The Singer Manufacr onde é colocado o pé frontal, e posturing Company — Estados Unidos da teriormente projetados de modo aumentar a sua superfície de contacto.
América.
_enquanto aue os planos transversais a
Titulo: Novo modelo de máquina essa superfície e que configuram o esde costura — Modelo Industrial.
pelho do degrau, são duplos, isto é,
existe um espelho frontal e outro posterior, separados peia espessura das
pernas e a estas presas lateralmente,
mantendo a mesma inclinação, ficando
pois os degraus em posição rigorosa1 mente horizontal quando a escada se
encontra aberta, e portanto, com as
pernas obliquas em relação no solo
dotada nas extremidades Inferiores ch
sa pata anti-derrapante.
Total de 2 pontos.
Fie t.
TÉRMO N.° 139 385
1 Nõvo modelo de máquina de
costura, caracterizado pelo fato de o
20 de dezembro de 1961
respectivo braço é de seção substancialmente quadrada e de parte superior
Requerente: Vicente Roman Sirnon horizontal e convexa, apresentando em São
Paulo.
planta, configuração afunilada, lateralTitulo:
Original -modelo de. salto coa
mente no sentido do cabeçote; e pelo
fato de que o referido cabeçote tem capa removivel — Modelo Industrial.
a forma de um tronco de pirâmide de
seção retangular com vértice dirigido
para baixo e apresenta além do mais,
uma face de topo convexo.
Total de 3 pontos.
•

•

AVISO ÀS REPARTIÇÕES
PÚBLICAS
O Departamento de Imprensa Nacional avisa às
Repartições Públicas em geral que deverão P rovidenciar a- reforma das assinaturas dos órgãos ,oficiais,
até o dia 29 de, fevereiro
corrente, a fim da evitar o::
cancelamento da remessa .a-,
partir daquela data.

1.° — Original modelo de salto abe
com capa removível, constituído por
; salto alto, de • extremidade tão finar
ji.tanto desejével confecc ionado em islãs.
fico moidado ou. fundido, ,revestido:
•não externamente, convenientemente fiI xado ao restante ch cakado e caractee
rizado por ter internamente um cilindro

,
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• TÉRMO N.° 139.756
metálico longitudinal, vasado e qtfe tem diâmetro, que se bifurca superiormente
encaixado na sua extremidade InfeKor, em dois OU DS, sendo um longo e reti8 de junho de 1962
mediante introdução do 'pino quadrado líneo, prolongado excentricamente seM. S. M. Artefatos de
Requerente:
uma a -leta ou capa de sola, confeccio- ' gundo a tangente interna daquele, consnada C . 11 p'ástico fundido ou moldado, tituinte .do tubo de admissão, e o outro Borracha S. A. — São Paulo.
Titulo: Original modelo de solado
que forma corpo único com o pino de curto e recurvado lateralmente em coModelo Industrial.
encaixe e que configura a conhecida tovelo, constutinte da sairia lateral do para calçados
capinha de salto, podenda ser retirada 'sifão; e na extremidade livre do tubo
quando gata, mediante pressão exercida de admissão aplicando-se um curto copor haste vertical que se introduz no netor cilíndrico, com ranhuras laterais
orifício opósto do tubo. cilíndrico, até longitudinais de refôrço, e borda livre
atingir a 'extremidade do pino encaixe superior ligeiramente alargada, voltada
da cana de sol a. ---, Total de 2 pontos. para uma canopla .cilíndrica extrema,
I de pequena altura, e diâmetro ligeiramente maior; e na 'extremidade inferior
do corpo principal sendo prevista uma
TfiRMO N.° 139.486
estreita aba cónica contornante, abaixo
1. 0 — Origiaal modelo de sOlado para
da qual aplica-se uma tampa Inferior, calçados, caracterizado inicialdente por
3f4 de maio de 1962
esta formada por um trecho cilíndrico ter a parte da sola . propriamente dita
Requerente: Sociater — Comercial de alargado, separado por degrau cônico, 1- com superfície lisa, apenas provida de
Aparelhos eletrônicos Ltda. — São de uma cé.pula semi-esférica, também uma série de reentrâncias côncavas e
com ranhuras laterais de refôrço; 'e fi- de contôrno• circular, dispostas regularTitulo: Placa suporte para circuito nalmente, na extremidade da dareivação mente espaçadas, segundo uma linha
(ff 2SSO
Modêlo Industrial.•
lateral de saída aplicando-se outro co- paralela ao contórno externo do solado,
netor cilidrico, com 'borda alargada` e outra paralela ao conte-imo Interno, ' e
ranhuras laterais de refôrço, conetor ainda outra central, cada reentrância
este que se continua por longo tubo re- sendo dotada internamente de uma satilíneo de saída; de menor diâmetro e liência central cilíndrica, nivelada com
com canopla semi-esférica em sua extre- o plano da sola; e por sua vez a parte
midade livre e oposta; tudo substancial- do enfranque sendo inteiram'ente lisa, e
mente como descrito e ilustrado nos de- o salto sendo provido também de uma
senhos anexos. — Único ponto.
série de reentrãhcjas circulares côncavas, com saliênciaNcilindricas internas,
niveladas com o seu plano, reentrâncias
rERmo N.° 139.629
estas dispostas uma central e as demais
linha paralela ao contôrno do salto;
• 4 de junho de 1962
tudo substancialmente como descrito e
ilustrado nos desenhos anexos. —
Requerente: A. Brambilla S. A. — co ponto.
e
Indústria e Comércio de Máquinas
Acessórias Têxteis — São Paulo.
Titulo: Nova e original configuração
mRIVIO N° 139.757
1:1 — gPlaca suporte para circuito aplicada a perfilado suporte de quadro
8 de junho de 1962
impresso», formada por peça retangu- de irços para eares. — Modelo Induslar de material isolante, caracterizada trial.
Requerente; Dubacour S. A. Indúspelo fato de ser dotada num dos la- 1
tria e Comércio — São Paulo.
dos longitudinais, de recorte igualmn-'
Titulo: Nóvo modelo de sandália.
¡e retangular, estando a placa provida
jle um orifício central e outros de me.:
Ir diâmetro distribuídos irregularmen.i
, apresentando a placa na face super, em todo o contôrno, camada niel.ica continua com contôrno interno
• regular e que delimita circuito impres•
ho formado por linhas arqueadas de di.,
krentes comprimentos. — Total de 2
?ontos.
ltRMO

N.'

139.482

30 de maio de, 1962
•

Requerente: C. B. E. Companhia
Brasileira de Extrusão -- São Paulo.
Titulo: No5vo modelo de sifão para
Mode)
pias, lavatórios e outros,

• 1.• — gNova e original configuração
aplicada a perfilado suporte de quadro
de Nos para teares», caracterizado pelo
fato de ser dotado de alma em forma
aproxiamda «Is, com as extremidades
dotadas de expansões bterais, sendo que
ao primeiro dos tipos se encontram as-1
sociadas abas laterais longitudinais, paralelas, encimadas por rebordos longitudinais voltados para o Interior, conformando passagem Interna ou canal de
-- Novo modelo, do sifão peça secção quadrada ou similar, enquanto
lavatórios e outros, previsto para que o tópo opbsto da alax em 41», cener 'feito Inteiramente de material piás- tral e vertIcalm'ente apresenta com pro'hrp
co, caracterizado por compreender o longamento de secção retangular termfo principal formado inicialmente por nado por semi-cilindro longitudinal, —

Ceda» oilksclásza infoti.se ...Zobemiostle %mai

oco, toe

19 — Nine° modelo de sandália, previsto para ser feito em peça única de
material plástico, caracterizado pelo
fato de o solado compreender, na parte da sola própriamente dita, uma faixa
periférica saliente, de superfície rugosa,
contornante de grande área central, esta'
provida apenas de duas séries de frizos
retilíneos salientes, paralelos, esquidis-!
tantes, e orientados inclinadamente segundo duas direções aproximadamente
ortogonais entre si, interceptando-se
centralmente segundo uma linha longitudinal em zig-zag; e o salto sendo formado por faixa lateral contornante em
U, com o ramo do lado interno mais
avançado que o do lado interno, tendo
largura constante, apenas com um ligeiro alargamento na região central
posierior, salto sete provido internamente de duas faixas transversais recurvadas, de mesma altura, e uma ter-.
cetra faixe longitudinal em arco de
circulo, partindo do seu lado interno e
terminando na região do enfranque; e
o mesmo solado tendo lateralmente urna
delgada canaleta contornante, e a face
superior inteiramente porosa, com ekcecão a penas de estreita 'fala • lisa pe-

riférica, com um alargamento em meia
tua em posição mediana do lado inter.
I no; e finalmente a parte do corte um.
do composta por um aro central cir./
calar, do qual partem duas tiras incli4
nadas dianteiras e duas outras também
Inclinadas e trazeiras, alas elas de largura gradativamente crescente do aro
'central para as extremidades, e tendo
as faces superiores em relêvo ft semelhança de um traçado de fitas 'arpai
tudo substancialmente como descrito G
ilustrado nos desenhos anexos.
Unica ponto,
fÉRMO N.° 139.818 .
9 de janeiro de 1962
Requerente: Luiz Jorge Freire
São Paulo.
Titulo: Original Modelo de Vassotint
Modelo Industrial.

— Original Modelo de vassoura,
constituída por cabo de material conveniente que se rosqueia em suportes
de plástico adequado e que termina em
fios ou pelos, podendo variar em Cs
res e dimensão, caracterizado pelo fat
da projeção flángeada dotada de rósea
interna onde se prende o cabo, fazer
parte integrante do corpo rincial da
vasscrura,.e situada na sua parte centra superior, sendo o corpo, em seçãta
longitudinal, com feitio alongado, com
ouca altura, tendo os laterais ligeiramente oblíquos, abrindo-se para baixo,'
de modo a configurar um trapézio; pelo
fato de, em seção transversal se apresentar com o feitio aproximadamente
semi-circular, ou em all» invertido cujas
hastes ou pernas se fechassem ligeira.
Mente para o centro; pelo fato do corpo principal apresentar-se ôco, tendo
uma parte central com idêntico feitio
da parte externa de modo a configurar
um vão central onde são passantes os
fios ou pelos que desta forma tomam
a inclinação do corpo principal, fechando-se em relação à linha mediana longitudinal. — Total de 2 pontos.
reRmo N° i40.696
4 de julho de 1962
Requente: Adante S. A. Indústrias
Médico Odontológicas.
Titulo: Nova configuração externa
d
•
Modelo Industrial

. 19 ) «Nova configuração externa 'de
cadeiras odontológicas», caracterizada
por consistir em uma cadeira que aprt.
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TÉRMO N9 141.057
tudinal mediano — 1 — que divide si-. ajuste e um outro furo de maio r diâmemetricamente a folha em duas seções tro, excêntrico (12), pelo qual é Paula
— 2 e — 3 —, permitindo o seu do-, vel de projetar-se extremidade (l.3) de
17 de julho de 1962
bramento no sentido de cima para baixo pino detonador; na parte inferaor da
e de dois vincos diagonais — 4 — e capa protetora, ha rasgo (14), e na
Requerente: Indústrias
Mecasaaeas
— 5 — que dividem a folha em oX» h-, parede superior há outro rfasgo (15), Hermann — São Paulo.
gando as suas pontas e entrecruzando- no qual aparecea, um pino-guia (16).
Titulo: Nova e original configurasão
se como vinco central vertical — 1 —;' — Total de 2 pontos.
ornamental aplicada a maquina para
pelo fato de cada um dos lados — 2 —
limpeza ala trinas. — Moda() Induoo
e — 3 — da fõlha possuir por sua vez
duas dobraduras ou vincos — 6 — e
TERMO IV 140 566
TERMO N° 139.984
-- 7 --e— 8 —e-- 9 ---, parole.
los à borda da Milha, situadas no ponto
De 6 de julho de 1961
14 de junho de 1962
onde se encontram com os vincos diaPontos característicos de clima nova
Requerente: Indústria e Comércio de gonais — 4 — e — 5 —, permitindo o
fechamento da fõlha no sentido de baixo e original rõlha oca de borracha para
Plásticos e Cutelaria (Stern»
Titulo- Nõroo Modêlo de Botão para cima, pelo fato da ,folha ser do- frascos de garoa — Modélo Industrial.
Transparente com Signo Zodíaco (Mo- tada também, em cada uni dos lados
Sica — Indústria e Comércio S. A.
-- 2 -- e — 3 — de outros dois vindelo Indo:arfai)
cos — 10-11 — e — 12-13 —, tam- — Rio de Janeiro — Modelo Industrial.
bém paralelos AS bordas do papel, no
sentido vertical e que também terminam na ponto de encontro com os vinu41
cos diagonais — 2 — e — 3 — e dos
vincos
horizontais
respectivamente
— 6;7 — e — 8-9 — e que servem
para completar o fechamento da fõlha
no sentido, a mesma se fechará no sentido de cima para baixo; pelo fato da
folha ser convenientemente présa à capa
mais encorpada — 14 —, retangular
1°) «Nora e a:agirial configuração
dotada de dobradura central —15 —,
ornamental aplicada a máquinas pare
permite o seu fechamento, envelopando
limpeza de tripas», caracterizada pelo
a folha interna, ficando ainda colocada
; fato de ser constituída de base paraleem
plano
paralelo
aos
trechos
horizonpipédica com recesso lateral ao qual
2
tais compreendidos entre os vincos
corresponde calha plana e inclinada
— 6-7 -- e — 8-9 —. Total de 2
para baixo, sendo ,ue sôbre a mesva,
pontos.
1° — Novo modelo de botão transUma nova e original rõlha de bor- mancalizados eia laterais irregulares se
parente com signo zodíaco, caracterizaracha para frascos de soro, caracteriza- encontram dispostos rolos, aos quais,
do por tua corpo circular e de perfil
da por ser ama a parte que se introduz pelas extremidades, correspondem alas
TERMO N 9 140.384
substâncialmente troncônico tendo a
no gargalo do frasco de sôro, o que vancas, sendo parale/amente aos rolos
forma genérica de pêra; corpo este feito
permite ficar o líquido isolado na parte dispostos condutos para 1 quido
20 de junho de 1962
de material plástico transparente, tenonde existem os orifícios de perfuração dos a canálização principal. apresentado uma parte superior mais desenvolviRequerente: Arthur Johannes Acker- por uma simples membrana de borracha. se saibre o tõpo da base e lateralmente
ao conjunto de rolos saliências on luda com tapo levemente abaulado, e mana — São Paulo,
— Único ponto.
apresentando inferiormente uni pequeno
. ladas, de altura crescente para a oarte
Título: Original configuração em erapescoço troncônico de menor diâmetro
posterior do conjunto. — Total de
po..é4
que o da parte superior; sendo que, dito vador pasa finos por detonação. —
TERMO N° 140.7.W
corpo apresenta internamente, uma bu- Modélo industrial.
cha de metal disposta central e vertiDia 6 de julho de 1962
calmante; bucha esta que tem a forma
'1. " :0 N° 141.058
exagonal, apresentando superiormente
Requerente: Noboru Mashiki — São
um alargamento troncainico em cuja face
")ia .7-7-63
Paulo.
superior, circular e plana, acha-se gravada em alto relèvo uma das figuras
Titulo. Nova e original configuração
Requerente: Indústria Mecânic.i Hei
do signo Zodíaco, tudo como substan, ornamental aplicada a picadores para mana Ltda. — São PatOo.
cia/mente descrito e ilustrado nos deseprodutos vegetais --- Modélo Industrial.
Titulo: r_avador de Buchos —
nhos anexos. Total de 2 pontos.
dèlo Industria'

senta assento, enciaato e descansa-pés
em uma nova peça, superiormente amolfadadas, de modo conveniente, e com
forma apropriada de um aS) alongado. ,1
cujos assento e encósto são apoiados
em um eixo e sóbre uma peça que forma
o corpo da cadeira, bem como os braços.
Total de 3 pontos.

4r',/G

:TERMO N• 140.10a
27 de fevereiro de 1962
Requereate: Marchall Industrial de
óleos Ltda. — São Paulo.
Titulo Original Disposição de Dobraddura de Abertura e Fechamento
Automá:íc_ - Modelo Industrial.

1°) aOriginal configuração em cravador para finos, por detonação', caracterizada por urna capa protetora (1),
era feitio de segmento tubular, em cuja
parte inferior tem aparafusado um cabo
ou punho (2), de feitio aloagado e com
estreitamento na garganta superior; no
interior desta capa protetora se ajusta
caixa de mecanismo (3), cuja parte
dianteira tem diâmetro maior (4), provida inferiormente de gatilho (5), afixado em chapa flexível; nesta capa
protetora se sacaixa e se ajusta um
cano alongado, em cuja periféria tem
três anéis (6) solidários, com super.'
fidas recartilhadas: o bordo da bôca
— Unginal Disposição de Dobra- déste cano é recortado (7). em cruz,
dura de Abertura e Fechamento Automá- e dita região é guarnecida com escudo
tico>, constituído por fõlha de papel ou protetor (8), com ampla abertura (9),
similar, de corpo conveniente, de cór como se afundada, e, na periféria
variável, tendo impresso na sua face, seu bordo, bá. recortes (10) on cruz
superior mapas, guias, plantas ou
ou em outras figurações geométricas,
eller, de feitio quadrado ou retanguo em simetria; na outra face livre da
, caracterizado por ter vinco 1ong1-1 capa protetora, há dois furos (11) para

P) <Nova e original configuração
ornamental apliçada a picadores para
produtos vegetais», caracterizados pelo
fato de serem constituídos par corpo cilíndrico vertical formado por duas partes superpostas, reunidas através de parafusos passantes por sailências coa
frontantes, estando a parte inferior dotada de aberturas laterais, apresentando
a parte inferior abaulada e terminada
poc sapata ou bato* de fixação*, enquanto
que a parte supenar do corpo principal
a presenta lateralmente bica com facho,
sendo encimado o conjunto por moaga
tronco — cónica invertida. -- Total
de 2

pontoe.

L. Buchos», caracter
1°) eL
zado pele fato de ser dotado de bas
t o-cônica, com f:ange inferior o:
sacio o topo .:- maior diâmetro, apro
sentando a base lateralmente saliêncl
retangular com janelas de, ventilação
enquanto que superiormente se apresei
t: 'idade par calha circular porta
dora de bica de secção elíptica asses
. do-se nas . ardas da calha saliência
i'.1idárias ao fundo circular de recipie4
e- que se prolonga i.ara cima por regi&
tronco-o
o invertida se guida de zoai
cilíndrica.
;Total de 1 pontos.
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tubo "T" provida, nas irnediaçõea
TERMO: 113.688
da sua sede de válvulas, de duas eá.
Dia 21-8-62
r:es de rasgos diametrais, uma perpen
18 de setembro de 1959
Dia 6-8-62
dicular à outra e mais baixa, rasgos
Titulo:. Um uivo, modelo de Batedor êsses ettreitos e alongados lonvtudi
Requerente; Trineo S.R.L.
Requere....: Francisco Maria Monhiz
Ar1 • .premedor ou Misturado'. Manual.
gentios.
f191rnente.
- - São Paulo.
Requerente: - ranz Uoldmann
P 4Titulo: Novo produto industrial
Titulo. Original Montagem de ArTotal de 4 pontos.
Iana.
•consistindo num caramelo-apito
vore de Natal Estilizada.
Modelo Industrial.
Privilégio de Invenção.
Modêlo Industrial.
1 •°) Aperfeiçoamentos em solados
TERMO; 113.090
e saltos para calçados, caracterizados
pelo fato de o solado, ou o salta,
. de setembro de 1959
•ambos, serem providos, em distribuiRequerente: General Eletric Cool- ção preferentemente periférica, de
panv — Estados Unidos da Ameriro uma serie de orifícios passantes ao
longo de sua esepssura, no interior
Título: Aperfeçoamento em sínte- dos quais são introduzidos botões de
se do diamante — Privlegio. de ln- borracha, plástico ou equivalente. cavençào,
da um provido de alargamento extre1.°) Um método de produção sin• mo inferior, mantido saliente da face
tática de diamante' caracteriza43 por inferior do solado, e ainda dotado de
.4 •
(1) combinação de um material car- delgada aba anelar oposta, aprisioboneca° com uma composição cata- nada entre a face interna do solado e
lizadora compreendendo uma liga de o corte ou a palmilha,
pelo menos dois metais, pelo menos
"'"tal de 2 pontos.

TERMO N* 141.872

43"

um de ditos metais sendo um membro do Grupo VIII da Tabole Pe-

1°) Original montagem de árvore
de r: 1 estilizada, ostentando a forma
de um pinheiro, caracterizada por ser
c. astituida por um. cilíndrica, na
.qua. são afixadas assimètricamente, ramos de arame, cujas extremidades recurvadas são t. *ninadas em núcleos ,*t•
fibra dt nylon em côres variadas, em

1 9 ) Um ris. o modêlo de batedor, expremedor ou misturador, manual, caracterizad., por ..istir numa haste cilíndrica, provida numa das suas extremidades de um irpo batedor, espremedor ou misturador, constituído por quatro pás, disrostas radialmente, formanforma de pequenos pinheiras, de _folha- do ângulos retos. sendo suas superfícies
gen t fios metálicos prateados ou dou- altemadamente vasadas por pequenas
rados.
aberturas circulares - triangulares.
Total de 2 pontos.
Total de 2 pontos.
TERMO N9 127.247

TERMO N9 147.250

Dia 20-8-62
Dia

28-2-63

Requerente: Colmar Representações
Requerente: Companhia Fábots de
Ltda. — Estado da Guanabara.
Título: Um novo e original modêlo Botões e Artefatos de Metal — Estado
da Guanabara.
de Garrafa — Modelo Industrial,
Título: Novo modelo de fechadura.
Modelo Inc -strial„
1

riódica, ou sendo o cromo, tintai*
TERMO: 113.400
ou manganês, <2) sujeição do material carbonaceo e da composição ca21 de setembro de 1959
talizadora na região estável do diamante a urna pressão de pelo menos
Requerente: Calçados &multo S.
cerca de 50.000 etmoderas a uma A. — São Paulo.
temepratura de pelo menos cêrca
Título; Aperfeiçoamentos em sola1.200.°C e (2) recuperação dos dia- dos e saltos para calçados. Privilegia
mantes formados. .
de invenção.
Em resumo, reivindicam-se coma
Total de 9 pontos.
pontos característicos da invenção, os
seguintes:
1. 0 Aperfeiçoamentos no processo
TERMO: 113.367 de moldagem em uma só peça sem
costura, de artigos ocos feitos com
18 de setembro de 195..
material termoplástico ou outro qualRequerente: Novo tipo de am.-rnita quer apropriado, especialmente cabeças de bonecas e bichos e respectivo
térmica — Modelo de Utilidade.
aparelhamento", caracterizados pelo
1.0 ) Nova marmita térmica carac- fato de serem colocados, antes da
terizada por um recipiente térmico, operação de moldagem, no molde,
o por uma tampa térrf.aa, protegidas dois tinos' semi-esféricos no lugar dos
com material conveniente da escritu- olhos, pinos esses que se ajustam perre exterior, conforme pode-se notar feitamente ao conterno interno densa

no corte transversal.
Total de 2 pontos

TERMO: 113.379

molde, de mcneira

a

deixar, após •

• ,ramento do ar comprimido, os °rifla:os destinados à colocação dos olhos
móveis, perfeitamente acabados.
Total de 2 pontos.

18 de setembro de 1959
Requerente; Massey-Ferguson Limited — Estados Unidos de América.

1•) Um nõvo e original inodèlo de

1 9 ) Nõvo modelo de fechadura, caGarrafa, caracterizado, por . ser • dito
corpo da garrafa semi-ovalado, em cuja racterizado por possuir uma tampa ferlho de formato trapezoidal, confeccioparte Inferior mais estreita, se projeta
uma base massiça exteriormente, 6ca, nada em única peça e chapa, a qual,
cobrada sõbre si mesma e vazada em
rnamente, em forma ctincava.• .
posições locais originais e adequaTotal de 3 pontos.
dos, apresenta abertura destinadas à intromissão do dente do trinco lingueta
e da chave no respectivo tambor.
TERMO N9 110.677

Total de pontos,

Dia 25-5-59
Requerentt: Fundição Brasil S. A.
7981ZMO: 111.240
— São Paulo.
•i
Título: Nova Disposição na Fixação
4 de junho:role 1959
de Manopla em aegistros para Liquides.t
Modelo de Utilidade,
Requerente: Buenaventura Diaz
14 ) Nova - disposição na fixação ElS Ris Paulo.
ft:miopia em registro para líquidos, ca-i 'nulo: Um novo modelo de regisracterizada por der a haste-parafuso; tro de Bola — Privilégio de Invenprovid a de um prolongamento rosquea.1 ção.
o Internamente na sua parte superlor3
IP) Um registro de bola caracteri• fixado por cc. -tra-porca,,
zado pai ser. • baste mais alongada
Total de 2 pontoe.

TERMO: 113.401
21 de setembro de 1959

Requerente: Companhia United
Título: Segadeira — Privilégio de Shoe maetlinery do Brasil — Estados
Invenção.
nidos da Américo.
Título: Máquina para prega: si1.0) Segadeira, destinada a "supre multâneamente as solas de sapatos •
go juntamente com um trator provido as respectivas abas ou bordas de
de eixo posterior de tomada de fer- } peito. Privilégio de invenção.
ça ou eixo de tração, caracterizada
Máquina para ajustar simul.
1.°
por compreender, 'em combinação: um , tânecmente uma sola e uma aba ou
quadro dotado de dispositivo de acb- 'borda respectiva numa base de sapato
plamento com a parte traseira do e a face do peito de um salto montrator, uma barra de corte, uma bar- tado na base do sapato tendo dispora de arrasto apresentando dispositivo' ' sitivos para ajustamento fixação
em uma das extremidades que sus- 'montados opostos numa almofada de
tentam articuladamente a dita barra suporte de sapato. que está disposta
de corte, e dispositivos ou pontos de numa caixa de almofada móvel e inapeio no dito quadro, sustentando a clui um elemento de haste expansível
outra extremidade da referida barra lateralmente, caracterizada pela com-

de arrasto, coas vista a uni movimen- binação com os elementos da haste
to oscilatório vertical entre as posiçãe* lateralmente expansíveis (41, 42 e
de funcionamento e de transporte, 44) de unia peça de suporte de salto
sendo os ditos pontos de apeio ou (58) que é expansível lateralmente
mancais seletivamente posicionáveis e é móvel ao longo da superfície da
no dito quadro, no sentido transver- almofada (34) para e da face possal ao trator, .a fim de localizar da tenor do salto (12), se projetando
maneira variada a barra de corte em numa abertura da almofada para
rela ç ã o à linha central do trator.
ajustar o salto, a dita peça na
posição de ajustamento do salto *IP
Total .de 14 pontos.
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TERMO .: 113.563 •
trica em um envoltérdo selado, um
TÉRMO: 13.437
tendo comprimida no sentido da at- ,
material dMétrico gazozo
tura do sapato contra ti. almofada e
envoltório, um liquido dielétrico vo25 de setembro de 1959
22 de sotembro de 1959
estando estendida no sentida do comlátil tendo um • ponto de ebulição
primento do sapato contra o salto
dentro da faixa de operação
Requerente: Robertshaw-Fult,
numa proporção que aumenta com a Requerente: Produtos Químicos mr1 do dito dispositivo e meios tara
São Paulo.
pressão no sentido da altura na elmo- Guar a n Y S.A.
borifar urna névoa do dito liquido Controls Company — Estados Ur ,
.
.Título: Original modâlo de brin, no fluxo de circulação do dito ma- dos cia -. América
fada.
•
quedo. Modelo de utilidada.
terial gazoato. — Total de 16 pou- •
Total de 6 pontos.
Aperfet;soamentos
e"
0
1. "Original modelo de brinque- tos.
dispositivos de contrô'e Termost•
do", caracteriza-se por ser constituído
ticos .— Privilegie.- de Invençã/
de um tubo (B) ou bomba, das de
TÉRMO: 113.434
'FUMO N° 113.531
1.0 — Aperfeiçoamento em disr
tipo de pulverizador; dito tubo, numa
salvos de contrôle termostátice
.22 de setembro de 1939
das extremidades, é fechado (1), e
ai de setembro de 1959
• caracterizados pelo fato, de cor
nessa região há um furo (2), no qual
preenderem uma caixa, dispopis.
Requerente: Petronio Marcai de é passar a haste (3) com cabo (4).
Requerente; General • Eletric ComGarcia Ramos — Estado da Que- na qual, externamente; há um pino pany — Estados Unidos (da Amé- vos do contrôle de escoament
dentro da -referida caixa, mosnabara.
' (3), que limita o curso da dita lias- rica),
Título: Novo acendedor instante- te; na outra extremidade da haste,
Titulo: Aperfeicoamento .ein co- mentávéis por entre , posições C
neo de aquecedores a gás para ba- situada no interior do ubo tem in- mutador e método de manufatura contrôle; dispositivos para a mr
vimentação dos referi-los disposit
nheiros. Privilégio de invenção.
corporado um embolo (6), fixo is (tale -- Privilégio de Invenção.
vos de alavanca cooperantes cor
mesma,
por
urna
peça
(7)
de
fisca1.
Um
método
para
fazer
um
col.°
Acendedor instantâneo de
os referidos dispositivos do mos,'
mutador
eilindnico
tendo
uma
pluraaquecedores a gás para banheiros. çãc); noutra extremidade do tubo
lidade de segmentos condutores de mentação para a atuação dos me,
caracterizado pelo fato de consistir em (B), tem recravado , um disco (8), corrente
separados alongados exten- mos; dispositivos complacente
um corpo paralelepipédico com unia em cujo centro há uma abertura na dendo-se axialmente, espaçados eir- com os referidos dispositivos e
porção terminal apresentando uns tem fixada um bico cilíndrico eunferencialmente, ilolados o al-ual alavanca para solicitar os in-sme
rebaixo ate cerca da metade da alturas (B1), perfurado, sabre o qual é an- é caracterizado pelas etapas de; for- sempre que numa Meça da °nen'
desse corpo, e apresentando e outra breposto, de modo livro, porém com mar um membro metálico de parada ção fôr , exercida - sôbre os reter'
superiormente urna canaleta longitu- relativa pressão, urna tampinha (TS), delgada tendo umsr forma substana dos disp ositivos de movimentar:sã('•
dinal transfixante de fundo semi-cir- p referentemente de material plástico, altamente- cilindrica mas tendo uma p rovocando o movimento dos rr
cular para adaptação ao tubo pil a° qu e se constitui no projetil do Lean• pluralidade de lombadas extenden- feridos eppositivos de contrôle
do-se para fora axial e radialmente escoamento
do gás, estando à referida porção quedo.
para uma posieão e•
oireunferencialinente espaçadas, caTotal
de
2
pontos.
rebaixada articulada em um entalhe
da das quais está alinhadas radial. contrôle e dispositivos termosens'
terminal uma alavanca motejada, em
mente 'com um canal extendenda Ireis Jigados, op erativamente. cor
forma de U invertido, que cobre ettaxialm ente faceando radialmente os referidos dispositivos do ala
TERMO N° 113.150
periormente uma roda lima conjugada
para 'dentro, e tendo uma pluralida- vanca, e que exercem uma fôrçr
de de canduras espaçadas • eircunfe- sôbre os mesmos, contra a tteã1
a uma roda de catraca, estando em-;
c2 de setembro de 1959
rencialmente extendendo-se axial e dos referidos dispositivos compla
bas essas rodas dispostas, livremente
Requerente: Cornélio
giráveis,. no . pino de articulação da
Leite - da rrdia Imante para dente(); moldar um contes, para que os referidos dis
corpo de material plástico Isolante positivos de contrôle de escolmen
referida alavanca o qual ao mesmo Cunha — São Paulo.
Titu:o: Fechadura -e Dobradiças elétrico "thermosetting" dentro e In- to sejam movimentados para umr
tempo lhes serve de eixo, e apresenlegralmen'e ligado ao dito membro
tando e mencionada alavanca na sua destinadas a malas de volume variá- de tal formo que o material plásti- outra posição de contrõle. — To
— Privilégio de Invenção,
tal de 9 pontos.
extremidade livre, segura a uns pino vel1°)
"Fechadura e Dobradiças des- co está disposto dentro dos ditos catransfixante, uma corrente de aciona tinadas a nulas de - volume variá- nais; e usinar a periferia do dito
mento manual para fazer abaixar em vel", caracterizadas pelo fato de que, membro para remover as ditas lomum pequeno ambito a alavanca que, nus bordas anteriores se posteriores badas junto com unia espessura peTERMO: 113.564
ao cessar a tração da corrente, por do corpo da mala, são aplicadas riférica relativamente pequena do diefeito do seu molejamento torna a placas sdotadas de cremalheira; for- to membro,. por esse meio formando
um
pluralidade
de
segmentos
me2.5 de Setembro de 1959
entrar em alinhamento com e citado naadas por dentes centrais com saseonrad-liências voltadas para baixo, p.i.eas
•
corpo do acendedor.
delido-se
rkialmente,
espaçados
atro
essas dotadas de abas laterais svolRequerente: N.V. Philips'Cloet
Total de 4 pontos
ennferencialmente
e
expondo
Uma
tadas para cima e para o centro e
lampenfabriken — Holanda.
:que se prestam de guias spara cur- 'pluralidade de partes isolantes separadas
alongadas
extendendo-se
Titulo: A p erfeiçoamento em os
sores, no caso dos conjuntos postee • T :-.RMO: 113.436
. esai- axialmente espaçados eircunferen- Relativos A, Dispositivos de Circut
riores, formados por pequenas
xas dotadas de sapatas laterales, que ciai:noite do dito corpo o qual /Se- to para a Produção de Sinais De
Depositada m 22 de setembro de se deslocam nas mencionadas guias, para os ditos segmentos. — Total de g uiadores Privilégio de Invenção.
1959 — Privilegio de invençãocaixas essas dotadass, internamente, 5 pontos.
10 — Dispositivo de Circuito des
•
do corpo triangular, solicitado por
tinado a p roduzir um sinal ragu
Requerente.; Giordano Bru. no sie mola, que expõe, continuamente, lai'ritmo N° 113.537
co, que atua na mencionada crema'Jade como função da diferenaa cif
marca — São Paulo.
lheira, estando as referidas caixas,
fase entre um ,sinal de contrôle r
21
de
setembro
de
1959
Pontos característicos de: "Frota articuladas por eixo, ligadas a plauni sinal do referência, compreen
tor do segurança para bujões de gás", cas fixadas às bordas correspondenRequerente: Ariston Schuhfabrik dendo pelo menos dois retificado.
1." "Protetor de segurança para tes da tampa da mala. Total de 3
GMBH — Alemanha.
res com os respectivos elemento/
bujões de gás", caracteriza-se pe. ser P" s•
associados de circuito, em que
Titule):
Calçado
especialmente
saconstituído de uma camisa de plástico
pato para senhoras, com salto alto. solta dos dois sinais é fornecida
a
flex:vel, borracha
(1) ou material
— Privilégio de Invenção.
um borne de entrada de um retiTERMO N° 119.466
similar, ,cuja abertura inferior (2)
1 ° . &i ç ado, especialmente sapato ficador, sendo os dois bornes de -.saenvolve a periferia da região mediana
para senhoras Com .salto alto, caracdos retificadores acoplados
22 de' Setembro de 1959
terizado pelo fato que êle tem uma ída
do bujão (B) ou recipiente similar,
um con densador de saída, caractede gás; a parte superior desta camisa Requerente: Comercial Bottinants Sola pulverizada de calcanhar (1)
firme, mantensto o feitael, Obre a rizado pelo fato de que os elemenafunila-se e termina em diâmetro te . ' — Utilidades Domésticas Ltda.
do circuito cemp reendisn peie;
duzido (2). que envolve firmemente Titulo: Uma chapa para churra sta. qual fica esticado o cano (6)' que é tos
rziellds um conde
prêso
por
colagem
no
lado
Inferior
Modelo
de
Utilidade.
nsador de bloqueie
a tubo convencional (') que conecda sola. Total de 9 pontos.
que, j untamente com a combinatado ao bujão (B) alimentar o quei- 1° — Urna chapa para churrasco,
'abertura caracterizada por disco granitado de
ção paralela ap arente -de duas 'temador do ' fogão; tanto a
3 d um lado e doVado de quatro garras
sistências con hecidas
também por.i
inferior (2) corne a superior ( ) ea- ou descanços em melas-canas neto
AVISO AS REPARTIÇÕES
tencentes aos elementos do circui
tu camisa, podem ser envolvidas por outro.
PÚBLICAS
,
to
e
um cinto ou anel - (5) para melhor _
nectadas em série entre os dois
retir.;badores, constitui uma récle
aperto e hermeticidade; pelo fato da
O Departamento de ImTERMO N 113.530
prensa Nacional avisa às
de captura p ossuidora de uma
parte superior desta camisa envolvei
co nstante de tempo
Repartições PúblicaS em ge.) bujão, no região da respectiva vai24 de setembro de 1959
que é maio'
1 5 ou io vézes maior por
ral que deverão 'providenaula (6) ou registro; nesta camisa
Requerente: General EletrIc Comexemp lo,
ciar a reforma das assina-.
que
um
.em conectado um tabulo de descarga
do
p
I
eríodo do sinal de con
Estados Unidos -(da Améturas dos órgãos oficiais
trôle, ao pa sso
do, o pa n Y —a (7), de aomprimento adequa
q ue também é praaté o dia 29 de fevereiro
dual é comunicante com o espaço rica).
Titulo: Aperfeiçoamento em Sistacorrente,
a
fim
de
evitar
o
porciOnada urna fonte auxiliar e,
nterior da camisa; a outra ponta Ma e Método de Resfriamento para
! voltagem de valor e polaridade tais
cancelamento da remessa a
teste tilbulo situa-se fora das depen. Aparelhos 'Elétricos. — Privitégloss
partir
daquela
'data.
'que
os dois retificadores são-des.lendas do edific io, e expe Ie o vaza- d e Invenção.
ligados
quando o sinal do. contrôUm
equipamento
elétrico
ca--1 0 —
alento do gás.
•
desap arece.
•
‘ raderizado por um • dispositi vo eléTotal de .2 pontos.
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• Fev,ereiro de 1964,

(Seç:ãoi UI)
.

cro em ambos os flancos da orelha; dendo um gerador le faixa lateral
controlado peles sinais tie voz
e pelo fato de apresentar a aba
uma limifronteira à que se acha provida de a serem transmitidos, eselo
15 de Setembro de 19õk
).,
gerador
conectado à salda
orelha uma linha de enfraqueci- tador
de faixa lateral única a, uma ampliRequerente: Luiz nenês Redolar mento externa do flanco da orelha tude
substancialmente onstante, no
e ao bordo da porteira na posição qual um
— São Paulo.
gerador pilôto local é, além
de
fechamento
da
respectiva
aba.
Titulo; Novo Modéle de Fechodisto,- conectado a salda do limita'Aisa para bolsas Modêlo de Utilidor a fim de produzir urna voltagem
dade.
pilôto que varia com a intensidade
TERMO: 113.386
instantanea dos sinais de voz, en10 — Novo modêlo de fecho-alça
quanto que a faixa de freqüência de
28 de Setembro de 1959
para bolsas, caracterizado por ser
voz transmitida é franqueada, em
enstoitind de urna peça com forRequerente; Companhia Anonyma freqüência, pela voltagem _ pdóto
ima de sino, ôca, tendo na parte Venezolana
' transmitida, sistema éste caracteri— Venezuela.
mais 'Cilada, dois furos circulares
Vertedor
Aplicável
Invózado pelo fato da freqüência pilôto
e ligados e na boca, junto à borda, lucros em geral — Privilégio fie In- produzida
pelo gerador pilêto local
uma flange para reforçar dita bor- venção. .
ser localizada ! pelo menos a urna
da, e ser, dita peça, atravessada no
distância correspondente à. faixa de
seus furos duas • vêzes por um tu- . 1°. Vertedor aplicável a tris ólu- freqüência
de voz adjacente- ao sinal
bo de material plástico ou equiva- cros em geral, caracterizado pelo
voz de faixa lateral única
lente, tubo ésSe com as extremida- fato de ser constituído por uma pla- de
cicio ao limitador, dito sistema de
des unidas por um nó do próprio ca dobrada na turma de U, cem ttansmissão
compreendendo também
braços
laterais
e
base
planos
0
pru- um estágio de
tubo no lado da bóca da dita peça
mudança de ireqüên.
'e podendo deslizar através dos di- vida, na sua base, de elementos de. cia que, mediante
mudança de ire.
fixação da respectiva face iaterna
tos furos,

.
TERMO N.° 113.644

TÊRMO: 113 .5134

30 Ide setembro de 1939
Requerente: — N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken e-, Holanda.

Tkplo — Aperfeiçoamentos em ou

relativos a c:rcuitos destinados a aplicar uma voltagem de sinal a um conjunto de dispositivos consumidores
Privilégio de Invenção.
Pontos Característicos

1. Aperfeiçoamento em ou relat•va
a circuitos destinados a aplicar um
voltagem em sinal a um conjunto d
dispositivos consumidores, destinados
emprègo em s:stemas de sinalização u
leksnico, sendo que êsse conjunto d
dispositivos consumidores pode ser 1
gado, independentemente um do °uni
em paralelo como um circuito de sinal
caracter:zado pelo fato do sinal ser se
prido a um eletrodo de contrôle (grad,
base) de um elemento amplificadc
ao material lanolar do involucro; e qüência, leva a voltagem pilôto deri. (válvula transistor), sendo o circuie
pelo . fato de que um dos bordos de vada da saída do limitador, bem do sinal incluído no circuito daquel
cada braço tem a forma de um como a faixa de freqüência de voz,. eletrodo do elemento amplif.cador (et
TERMO: 113.577
arco de' circunlerência tujo centro para urna posição de freqüência con- todo, ernissor) que acompanha a voi
.tagent do eletrodo de contrale e pel
28 de Setembro de 1959
coincide, substancialmente, com o tígua. — Total de 6 pontos.
fato de um resistor individual. pontea
encontro do bordo, com a linha de
'do por um capacitor, Ler ligado em
Requerente: Pirelli Società, Per dobradura do braço, ficando os borrie com os disposit.vos consumidore
Arizone — Itália.
dos circulares de ambos os braços
TERMO: 113.590
tendo o resistor individual um valor ti
Titulo Aperfeiçoamentos na fronteiros um ao outro e e .1;r:titulado
que, com a comutação de um aparells
emenda de Cabos Telefônicos Pri- os braços cio vertedor 'os elementos
.28 - de Setembro de- 1959
consumidor no circuito do sinal !, ver:1
de penetração através de ran par de
vi:égio de Invenção.
' rannuras praticadas no invólucro e Requerente: N. V. Philips'Groei. ca-se uma variação da corrente cone
Reivindicações
nua através do circuifo do 'sinal, qs
que, com um corte de ligação entre lanspenlabriken — Holanda,
é igual ou ligeiramente ma•or que a
1 — Luva de material !Filante
os extremos das referidas ranhuras,
sução reta, de forma quanter, delimitam uma porção de material Titulo:. Aperfeiçoaineu.os• em, ou ilação resultente na amplitude da co
stinada a proteger as emendas adaptável à cortformapãa de um relativos a, Transformadores ee rente de sinal nesse circuito.
'4, condutores isolados de Cabos te- plano central do reefrido vertedor. Energia, — Privilégio de Invenção. Total de 3 pontos.
fónicos, caracterizada pelo fato — Total de 6 pontos.
j 1 9 . Um transformador feito com
„51e, s,, r dotada de um número de
! material piezo-magnético ou piezoTERMO N.° 113.650
furos passantes igual ao número
elétrico, em lua o gerador que pro.
dos condutores constintuintes dos
- T1:-.:111‘10: n3.387
porciona a freqüência ultra-sônica
30 de setembro de 1959
grupos elementares do cabo,
controlado per meio de unia vol28 de Setembro de .1959
tagem de alimentação de retórno,
— J. M. Voith G.m
' originada em um dispositivo que Requerente:
— Alemanha.
TERMO: 113.585
Requerente; N. V. Phinps'Groei- compreende uma placa de material
Vertedor de Barragem ara.
larnpenfabriken — Holanda.
,acoplada ao transfer- I Titulo —
provido de válvula super:r 28 de Setembro de 1959 - ' Titulo: Aperfeiçoamentos em ou- piezo-elétrico
mador, e caracterizado pelo fato de culado
curta e plana. — Privilégio de Invea
E. q ui!rente: Companhia Anôni- relativos a lanas Permanentes e Pro- que a placa de material piezo-elé. •ção.
Ina Toddy Venezolana — Venezu- cessos de produzi-los. — Privilégio trico é fixada ao transformador num
de Invenção,
ponto tal que se encontra :Oto vana 1 — Vertedor de barragem do ti;
ela.
:titulo: Envólucro com Vertedor I i w. Um imã permanente, caracte- esfôrço de tensão. — Total de 3 articulado, provido de um elemento si
perior curto e plano e de
Integral, Lamelar Semelhante .... rizado pelo lato de constituinte prin. pontos.
elemeni
cipal ser uma fase que contém pelo
inferior curvo que determina, pelo s.
Privilégio de Invenção.
1 menos 50%, preferentamente pelo
ramo curvo, a altura da barragem, ci
Pontos Característicos
menos 60', em pêso de Mn e que
racter:zado pelo fato de apresentar um
' tem urna estrutura cristalina tetra.
TLRMO: 113.591
curvatura do perfil da barragem inf,
— Inálucro com vertedor in- gonal com uma relação de eixos C/a
rior tendo o seu ponto de altura nu
tegral, fabricável em cartolina ou maior do que 1 e Menor do que V-2..,
28 de SereAv de 1959
xima ou vértice, no caso da barrage,
Out:o material lamear equivalen- 1 cuojma ar e rgieagoi d ,t,:, de xisexitêsnto. iaci éa in
tegral
d
Inteiramente, arriada, próximo do poi
constituído por um corpo prisRequerente:
13.
V.
Phdips'Groeia fase
to de rotação do elemento for, ,má tico de secção, substancialmen- com uma relação de !Uomos Mn :Al lampenfabriken — Holanda,
Total de 2 pontos.
..
te, retangular fechado na sua par- de cerca
de 5:4, que ocorre tia liga Titulo: Aperfeiçoamentos em, ou
superior
pela
dobradura
de
abasi
te
binária Mn.AI; esta fase sendo con- relativos a, Dispositivos de Circuito
rebativeis em correspondência com I siderada,
de acõrdo com os diagra- para Detector, Privilégio de In34

vi

•

U131

TERMO N.° 113.652
cada um dos lados do perinzetro mas de ralo X ou de neutron, como
poligonal do tampo, cerecterizado tendo uma e.strtutura de cristal te- venção,
30 de setembro de 1955
pelo fato de que um das abar de trauma' com unia relação de eixos; 19 . Dispositivo de circunto para a
•
Sechamento se acha provida de C/a de cêrca de 1,3 e uma ocupação detecção de oscilações elétricas com
*uma' porteira lateral, adjacente à -.dos pontos de esqueleto O, O, O e' o auxílio da via do emissor base de Requerente — Mesfina S.A. . —,1/2, 1/2 com urna preferência del um transformador que é provido de Su:ça.
sua aresta de dobradura sôbre o i liz
Pr
• invólucro e obtida mediante -.-m átomos de Mn para um dêstes on- alimentação de retôrno para as os- Titulo — Máquina de Lavar.
cortequebrado e irregular pratica- tos. — Total de 18 pontos.
citações a serem detectadas, carate- vilégio de Invenção.
do na fôlha de materia3 do inno%rizado pelo fato de que o transfor. 1. Máquina de lavar, especia
cro e que determina a formação de
I mador e conectada c. ino um detector mente para lavar louça. compreendend
uma orelha lateral na aba ad jacen- 1
: de corrente máxima por meio de pelo menos uma cuba e pelo menos
TERMO: y13.588
te à referida porteira; pelo fato de
uma indutáncia conectada ettre o dispositivo de ejeção permitindo prodi
que a forma . da referida orelha e
' 28 de Setembro de 1959 • seu emissor e sua base, indutância zir na cuba pelo menos uni jato de águ
da ' referida porteira é, substanciessa que é grande na freqüência do sujeita a uma pressão de ar, caracter
almente, 'quadrada; e pelo fato, Requerente: N. V. Philtps'Groel- sinal detectado, e constitui uni enro- zando-se pelo fato de que êik
e dispoZ
ainda, do apresentar a aba provi- larnpenfabriken — Holanda.
lamento de um transformador de tivo compreende vários tubos de ejeçã
da 'de', orelha,um par de linhas sle i ,Titulo: Aperfeiçoamentos em ou alimentação de retorno cujo nutro de água na cuba, tendo cada um do 4.
Wraqueeimento dispostas, perete. 'ielativos a sistemas de. transtilseão. enrolamento 'está conectado ao cir. 'tubos uma seção que constitui' um 01
lamente, a respectiva linha de ,do4. 1 9, Um sistema de transmissão culto do coletor de transformador. trangulamento no velo da água respeo .• breava sabre o tampo do inváltie , para transmissão de voz, compreen- — Total de 2 pontos,
• Itivo antes de sua ejeção, uma camas
, •i 4 -. ,..,,a. :1,- ', -, ..- r ' • , ' t. ' '
' ‘ '.
1I1 •
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gomam disposta ã montante do grupo
de tubas, câmara essa na qual vem dee

hembocar de uma parte um tubo conelutor de entrada de água, e de outra
parte
i um tubo condutor de entrada de
r sob pressão, estando o contanto de
maneira disosto que a penetração
eltnultánea de ar e de água nessa atuara determina uma vibração Intermitente e subsequente da água através dos
tubos.
Total de 6 pontos.

•

=IMO N.9 113.672
De

1 de outubro de 1959

TERMO N. 113.875
De 1, de outubro de 1959

Fevereii*o de 1954
TZRMO N.9.113,875
Da 9 de outubro de 1959

Requerente: Jua,n Anged Mutto e Requerente: The Black-ClawsOn
Requerente: Fiuseppe Ruggierà —
Company — Estados ;Unidos da Amé- São Paulo,
Uruguai. e
Título: Máquina 'para fabricai
Título: Aperfeiçoamentos em equi- rica
Titulo: Maquinaria para papel — guarnições de plástico, borracha, pe.+
pamentos de refrigeração — privi- Privilégio
de Invenção.
papeleta emanto, amientitt
légio de invenção.
1.9 — Um retfindor rotativo do madeira e outros — Privilégio de Itt.
1.9 — Aperfeiçoamentos em equi- tipo descrito, para material em for- Veni.ç9ão._
"Máquina para f abrimu
pamentos de refrigeração que tra- ma de -lama líquida, oaracterizado
balham com o ciclo misto de amo- por compreender elementos que de- guarnições de plástico, borracha,
níaco e hidrogênio, aaracterizadas finem uma carcassa fixa; tendo cri- gel, papelão, amianto, arniantitee
pelo fato que a caldeira geradora fícios para a matréia prima nas madeira e outros", caracteriza-t1
.tem o seu recipiente principal cons- suas extremidades opostas; um ro- por ser constituída de unia txust
tituído por uma câmara ,atravessa- tor montado para girar em uma das (1) ou plataforma, horizontal, -relia.
da por um condutor de eixo ver- extremidades da carcassa e incluin- tivamente alongada, e numa dal
, TERMO N. 113.654
tical, com as suas extremidades do elementos que formam uma plu- suas extremidades tem montado, he.
abertas, por balio do qual, em coin- ralidade de passagens encerradas rizontalmente, um conjunto de ca
3o • de setembro de 1959
cidência com dito eixo, fica dispos- que se estendem de modo geral, beçote cortador (2); numa de suei
to tun queimador, preferivelmente axialmente através d'êle, e que pro- extremidades trabalha uma faca cit.
de combustíveis líquidos e de fácil porcionam uma pluralidade corres- cular (3), acionada através demi{
Requerente -- Staupper Chemical
operação, cujos gases quentes são pendente de bordas anulares de tra- junta de transmissão (4), por meit
estados Unidos da América.
conduzidos até o condutor mencio- balho que definem as extremidades de um volante (5), ou por meio do
Título ..-. Processo e Aparelho para nado, e sendo este condutor rodea- axialmente interiores das ditas pas- motor; neste cabeçote Inclue-se mi
eontrolar descargas elétricas. -- Pri- do por vráios condutores secundá- sa,gens, e assume a forma geral de meio abaixador ou elevador da face
rios de eixos verticais e extremida- uma colméia; elementos na dita car- circular, constituído dum volanti
erliégio de Invenção.
des abertas, em cujo interior se alo- cassa que formam uma superfície (6), o qual, atrevas durem junta (7)
com se conecte a um garfo (8), e nesti
•
1, — Processo de controlar uma des- jam porta-resistências elétricas, con-- de trabalho posta face a face
aarga elétrica entre um catodo quente verdentemente sustentadas, sendo as as ditas bordas de trabalho do re- tem centrada a referida face cir.
ligadas de modo a R e- ferido rotor e tendo neles passa- cular. — Total de 4 pontos.
• um enodo aquecido por bombardea- resistências
que permitem o escoamento da
Mento, em um vácuo no qual a matério drem ser energisadas em combina- gens
matéria prima através delas; eleg asosa desprendida pode foimar uni ções variáveis, podendo circular o ar I mentos ligando as . linhas de supriTERMO N.9 113.947
interior Oestes condutores por
plasma fónico, caracterizado por com- pelo
Um efeito de termo-sifão, ficando mento e de descarga da matéria
reender a alimentação de corrente do o conjunto fechado numa câmara prima aos ditos orifícios, para perDe 13 de outubro de 1959
uecimento ao dito catodo, supr:mento externa que determina por cimaH nutrem o escoamento da Matéria
Requerente: Compagnie de Saint,
de uma corrente continua substancial- deste gerador um espaço onde se prima entre os ditos orifícios por
mente constante à descarga entre o dito acumulam os gases gentes -prove- meio das referidas passagens exis- Gobain — França.
Título: Dispositivo para o bojaque em cada _tentes no reitor; e elementos para
eatodo e o dito enodo e ajustagem con- nientes do aquecimento
caso se usa, apresentando esta ca- a rotação do rotor na dita carcassa, mento de ftlhas de vidro .— Privilé•
tinua da dita corrente de aquecimento, rneira
na sua parte supe- enquanto a matéria prima passa en- gio de invenção.
assim mantendo uma voltagem média rior pororifícios
1.9 — Dispositivo para o bojamenonde escapam finalmente tre 'os mencionados orificios para
eubstancialmente constante entre os di- ditos gases para o exterior, e ficaft- causar uni trabalho contínuo da ma- to de fôlha de vidro, compreehdentos catodo e enodo.
do localizado no dito espaço supe- téria prima entre as ditas bordas de do um órgão conformador constituírior para com o gerador um reti- trabalho, dotadas de movimento rei. do por uma parte central fixa e por
Total de 17 pontos.
ficador dos vapores gerados consis- lativo, do rotor e da carcassa. — duas partes de extremidade podendo oscilar em relação à parte centente num condutor de diâmetro Total de 10 pontos.
tral, caracterizado por órgãos oresconveniente que percorrem estes vasores cooperando com as ditas parpores numa distância adequada, 11ter
de extremidade e exercendo sOlara
cando sempre o eixo deste condutor
TÉRMO NP 113.809
• TERMO .N.0 113.657
a relha uma pressão orientada, de
numa inclinação em relação a hoManeira a aplicar sem emperramene
rizontal para a frente e para cima,
De 7 de outubro de 195e
30 de setembro de 1959
to a dita fõlha &Mire uni compripreferivelmente com uma disposição mento apreciável das partes de exhelicoidal,
introduzindo-se
o
condu.
Requer
e
nte:
Societá
Applicazioni
Santa tor portador dos agentes ,refrigeran- Gomma Antivibrant "Saga" S.p.A. tremidade e aí mante-la até O seu
Requerente -- Hanz Lorene
Cetarina.
esfriamento — Total de 2 pontos
tes, logo depois da 'sua passagem — Itália.
por
uma
zona
provida
de•
radiado•
Titulo — Aperfeiçoamento em Má- res de aletas, num permutador de Título: Dispositivo para variar o
quina de Lavar Roupa. Privilégio calor em cujo interior êle fica dis- volume de ar no interior de câmaTERMO N. 113.959
de Invenção.
posto de maneira a realizar um ex- ras de .suspensão pneumáticas —
tenso percurso, preferivelmente numa Privilégio de invenção.
De 13 de outubro de 1951.
1. -- Aperfeiçoamento em máquina disposição
helicoidal, saindo logo
1.9
—
Dispositivo
para
variar
o
roupa
caracterizado
por
consfile lavar
para dirigir-se para a zona de re- volume de ar dentro• de câmaras
Requerente: João Perrousset dos
tituir-se de uma saliênc:a com o for- frigeração, ficando o permut,ador de
Santos — Estado da Guanabara.
fim,
suspensão
pneumáticas
a
fim
de
mato aproximado de um prisma trian- constituido por uma câmara hermé- manter constante o ideei
eeltulo: Higienizador para garganeular retângulo, dita saliência sendo so- tica, em cujo interior fica localiza- pensão ao variar da carga, da
do tipo ta _ Modelo de utilidade.
Em resumo reivindicam-se como
lidária a parede interna do reservatório do o produto descrito e para a qual em que a cremara (1) da suspenpontos característicos do presente
máquina de lavar, dita saliência sen- chegam os agentes de refrigeração são comunica com uma câmara pedido
de ,modêlo de utilidade, o sedepois de tarem passado ,pela pneumática tendo uma parede mót colocada nesse reservatório em po- logo
de refrigeração e se descom- vel (4) cuja posição é controlada guinte: 1.9 Higienizador para gareiçeo inclinada, como uma espiral, ou zona
primem totalmente no seu interior, por um comando hidráulico (5-13) ganta — caracterizado por possua'
eca posição paralela ao eixo do rotor recolhendo-se posteriormente para
acionado pelo valor do nível, ca- copa de matéria plástica com percentral, dita saliência podendo ou não ser reintegrados no gerador onde se racterizado
na parte inferior. — Total
fato que a câmara furação
ser uma peça única com o reservatório, Iniciou o ciclo e passando para ele pneumáticapelo
de 5 pontos.
.•
é constituída por um
por meio de um condutor que apre- fole (7-11) tendo uma cabeceira codita saliência tendo o comprimento apro- senta
de aletas radiadores. — municante com a câmara de susrimado do rotor e exist.ndo desde o Total séries
de 3 ponto,.
TERMO N.9 113.96/1
ens o e uma parede móvel (9)
Alindo do reservatório até o ponto onde
controlada
pelo
comando
hidráulico.
poderá haver roupa sendo lavada, dita
De 13 de outubro de 1969
— Total de 3 pontos .
¡alteada apresentado, na sua seção reta,
TERMO N.9 113.784
len ângulo reto, outro muito agudo e
Requerente: N. V. Philips'Gloee
lampenfabriej eken , — Holanda,
De 1 de outubro de 1959
último quase reto, dita saliência tendo
TÊTtMO eL9 113.823
O lado adjacente ao angulo reto e ao
Título: Aperfeiçoamentos em, eis
De 7 de outubro de 1959
angulo muito agudo, encostado na ;m- Requerente: Johann Glockshuber
relativos a fornos temeis com ire.
Paulo.
—
EM
queridas muito elevadas, para agua.
ede do reservatório, dita saliência
Requerente: Dr .Osmar Gomes — Gerem
substâncias, por exemplo proa
Apresentando a quina, que fica desen- Título: Nóvo aparelho para dar Estado
da
Guanabara.
dutos alimenticios
Privilégio de
tostada da parede, com um abaulamen- conformação á manteiga usada em
(couvert). — Modelo de Título: Conjunto de eleteeicOagu- Invenção.
to para não dan:ficar a roupa, dita sa- serviços
laçâo alimentado a bateria — Eneutilidade.
1.9 • Aperfeiçoamentos em ou reliência apresentando •suas superfícies,
vilégio de Invenção.
a fornos túneis com tre•
No5vo
e
aparelho
para
dar
1.9
—
uma perpendicular a parede lateral' do conformação a manteiga usada em 1.9 — "Conjunto de eletrocoagula- lativos
multo elevadas, para agua.
reservatório, outra inclinada em relação couvier; caracterizado pelo fato de' ção alimentado a bateria", constituí- fluências
cer substâncias, por exemplo, proe
a essa mesma parede e outra encostada ser constituído por um cabo, dotado do de um aparelho de diatermia e dutes alimentícios, nas quais o elle a ela, díta saliência ainda podendo ser de uma lâmina e informa de ponto caracterizado pela junção a este de metro interno das duetos de entra.
eonstruida de metal, plástico, • borracha, de interrogação, cuja parte superior uma fonte conversora de corrente da e salda excede o comprimento
,
etc....
- • >, •
curva é num •dos lados, na parte In- elétrica contínua em alternada, ali de onda do funcionamento, carao.
-mentadplcor iuade terizados pelo fato de que os dueto(
, . terna provida de sulcos, em forma
lejal de' 2 pontos.
t"
uma bateria. — Total de 4-pontos. de entrada e salda para a substan•
de dentes — Total de 2 'pontos
Angel Duz —

.s1
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terizadas pelo fato de que ao bocal .ender, em combinação', um par' de co*
- TERMO N. 113.919
'eia ier aquecida constituem blinda jarra se encontra disposta peça• tatos fixos, um -conjunto de contato
dagens para a amplitude d'e onda,
De
14
de
outubro
de
1954
e ao prover duas paredes opostas dos
em forma de anel, dotada de tra- móvel incluindo um par de contatos móduetos com uma pluralidade de, por .Requerente: Fábrica Nacional de vessa, que delimita aberturas de dl- 'veia
e meio elástico montando ditos coeexemplo, três para de /4 fechamen- Artefatos de Metais S.A. — São ferentes dimensões.
4e 2 i
i tatos
. móveis opostos aos ditos contapontos.
e tos .— oTtal de 5 pontos.
Pau/o.
i tos fixos, um cotovelo, uma alavanni
Titulo: Aperfeiçoamentos em. asi de operação, meio prendendo pivotadqpiradores — Privilégio de invenção.
mente dito cotovelo à dita alavanca de
lieR1110 N. 9 113.965
TàR.M
'
O N. 114.172
1.9 — Aperfeiçoamentos em as pi
!operação, e um pivot. adaptado para
-radoes,c trizadosp revum
acessório de finalidade múltipla de- .
De 23 de outubro de 195e
: De 13 de outubro de 19e9
¡rotação da dita alavanca pela qual a •
N,equerente: Harold Arthur Bis- vido a — Total de 2 pontes.
!rotação da dita alavanca . pode for.
. hop — Estados Unidos da América.
Requerente: Indústrias Plásticas e pr o dito cotovelo contra o dito cone; Titulo: Processo e máquina para
Eletro Mecânicas Panam Ltda. — junto de contato' móvel para trazer
lazer estrutura:, celulares- — Privi_TERMO N.9 113.980
São Paulo.
contatos móveis em encaixe com
légio de invenção.
Título: Nova tomada elétrica — ,ditos
os ditos contatos fixos. — Total de
De
14
de
outubro
de
1959
1.9 — Processo para fazer uma
Privilégio,
invenção.
estrutura celular no qual os eixos - Requerente: Distribuidora de Ar- . 1.9 — ova tomada elétrica, ca- 10 pontos.
das células são perpendiculares à tigos Elétricos Domésticos Citylux -- racterizada por compreender inicialsuperfície maior da estrutura e as São Paulo.
mente um suporte fixo, cilíndrico
TERMO N.° 115.907
coroas das tiras onduladas interTítulo: Aperfeiçoamentos em as- tubular, provido de aba extrema anemediárias se defrontam e suportam piradores — Privilégio de invenção. lar, com furos para fixação, suporde
29 de dezembro de 1959
umas às outras, caracterizado por
1.9 — Aperfeiçoamentos em aspi- te este ainda dotado de dois orifíRequerente: Sociedade Eletroniecacompreender as fases de virar as tiras radores, caracterizados por serem cios circulares em sua parede de
:chdeas de material sôbre as bordas, todos os acessórios e extensões do- fundo, cada um provido de um par nica "DanielsOn" Ltda.
Titulo: Aperfeiçoamento em maneiem posição lateralmente separada; tados em suas extremidades de en- de pequenos rasgos laterais opostos,
mover• as tiras longitudinalmente; caixe de esfera. — Total de 2 onde se encaixam, sendo posterior- metro fluido para medir a pressão de
aplicar um material adesivo' a áreas pontos.
mente rebatidos, as abas opostas la- câmaras de ar das rodas de veículos e
estreitas sepáradas correspondentes
terais de duas placas metálicas oir- fins análogos. — Privilégio de In•
'e Imostas de tiras alternadas, enoulare.s, dispostas cobrindo os cita- venção.
quanto elas se estão movendo londos orifícios de fundo, e providas,
TERMO N.9 113.981
1.0 — Aperfeiçoamento em manômei titúdinalmente; colar simultâneapor sua vez, de furos centrais para
fluído para medir a pressão de cã-De 14 de outubro de 1959
mente as ondulações nas ditas interaplicação de pinos terminais de con- tro
maltas
de ar das rodas de veiculos e
- I médiárias e colocar as coroas das
tato,
de
conexão
com
a
rede.
—
Requerente: Fábrica Nacional de
fins análogos caracterizados por uma
ondulações de- duas tiras em orei- Artefatos de Metais S.A. — São Total de 4- pontos.
caixa dotada 'de uma câmara de • ar
'''eõe,s correspondentes fronteiras em Paulo. com dois bicos externos, um de entra- -contato com as áreas tratadas com
Título: Aperfeiçoamentos em asesivo dos lados opostos de uma piradores — Privilégio de invenção.
da e outro de salda e uma mesa de
TERMO N.° 114.354
alternada; exercer pressão conválvulas na qual estão assentes duas
1.9 — Aperfeiçoamento em aspi“te'à as superfícies interiores das di- radores caracterizado, por ser cir•t válvulas. interligadas e articuladas mura
De 29 de outubro de 1959
•
' coroas fronteiras e comprimicular a escova especialmente desti!alavanca que se acha sob ação de u'a
)j las, uma na direção da outra, e con- nada à limpeza de cortinas e doRequerente: Merck & C.9 Inc. — mola. — Total de 3 pontos.
w tra' as ditas áreas tratadas com elle- tada de pêlos sbmente na sua peri- Estados Unidos da América.
"siVoá manter a dita pressão-até que feria formando a área livre de pêlos
Título: Processo de preparar vaas superfícies em contato das duas uma 'circunferência cujo diâmetro cina — Privilégio de invenção.
TSRMO N.° 115992
coroas das ondulações que se de- é aproximadamente 3/5 do diâmetro
..._ Em um processo de prepafrontam e a . tira -intermediária tra- total. — Total de 2 pontos.
rar um antigeno combinado de pode 5 de janeiro de 1960
tada com adesivo se tenham tornaliomielite - difteria-tétano-coqueluche,
do firmemente ligadas; e retirar
•
Requerenfe:
Companhia Industrial e
as 'fases caracterizadas por comgradualmente o elemento que exerce
Mercantil "Casa Fracalanza"
EstaTERMO N. 113.982
preenderem
a
misturação
de
vacina
pressão das tiras unidas, enquanto
! do da Guanabara.
de
poliomielite,
toxóide
de
difteria,
De
14
de
outubro
de
1939
• eras se estão. deslocando longitudie tom:4de de tétano, com alumen de T itulo: Um porta-facas imantado. —
nalmente. — Total de 18 pontos.
Requerente: Fábrica Nacional de potássio, incorporação de cloreto de , Modêlo de Utilidade.
Artefatos de Metais — São Paulo. benzetônio à mistura, adição de hi• Ponto característico
Titulo: Aperfeiçoamentos em- as- dróxido de metal alcalino para asI.° — Um porta-facas imantado caTERMO N. 113.376
piradores — Privilégio de Invenção, sim precipitar hidróxido de alu- Iracterizado
por uni painel retangular
1.9 — Aperfeiçoamentos em aspi- mínio e absorver nele a-poliomieliDe 18 de setembro de 1959
de um suporte longitudinal 41a
radores caracterizados por ser o cir- , te, difteria e o tétano; separada- dotado
Requerente: Adrianus Cornelis Ma- cuito de entrada de ar dotado de mente destoxificar H.pertussis com extremidade de um dos lados e acima
, clêste uma régua com sulco longitudinal
lia Sorners — São Paulo.
unia válvula de retenção que per- calor e incorporar o H.pertussis
Aperfeiçoamentos no pro- mite e entrada do pó e impede a toxificado por calor à mistura con- que aloja pequenos banas regularmente
• Cesso de moldagem em uma só peça sua saída sempre que o saco arma- tendo os ditos poliomielite, difteria 'distanciados. — Único ponto.
:Sem costura, de artigos ecos feitos zenador se achar cheio pois o pró- e tétano. — Total de 7 pontos
•
Com material termo-plástico ou ou- prio pó, • por compressão atua sõbre
',leo qualquer apropriado, especial- a válvula vedando-a completamente.
TÊRMO N.° 115.947
•
-inente cabeças de bonecas e bichos — Total de 2 pontos.
TÊRIVIO• N.° 114.904
•
, e respectivo aparelhamento — Pride 31 de dezembro de 1959
légio de invenção.
de 18 de novembro de 1959
Requerente: Marconi's Wireless Te12RMO N. 113.982
,e 1.9 Aperfeiçoamentos no prolegraph Company Lknited. — Inglacesso de moldagem em uma só peça
De 14 de outubro de 1959
E. 1. Dl/ Pont de Nem 'mira And terra.
sem costura, de artigos ocos feitos
Título: Aperfeiçoamentos em ou refeCompany Estados Unidos da AméRequerente:
Distribuidora
de
Arcom material termoplástico ou ourentes a misturadores de sinais. —
Elétricos Domésticos Citylux — rica.
tro qualquer apropriado, especial- tigos Paulo.
Título: Composições berbicidas e pro- Privilégio de Invenção.
mente cabeças de bonecas e blPiaos Seo
Titulo: Aperfeiçoamentos em as- :'esso de aplicação.
1.* — Um misturador de sinais, com
e respectivo aparelhamento", caracfaixa larga, para derivar sinais de saida
terizados pelo fato de serem colo- piradores — Privilégio de invenção. Pr,vilégio de Invenção.
1.° — Uma composição herhicida, com a acena ou diferença de treqüência
etados, antes da operação de molda- ! 1.9 — Aperfeiçoamentos em aspi.gem, no molde, dois pinos semi- radores, caracterizados por ser a tu- caracterizada por compreender, como in- de sinais de duas freqüências de ntraesféricos no lugar dos olhos, pinos bulação de saída dotada de aber- grediente herbicidamente ativo, um com- da; caracterizado pelo fato que incorêsses que se ajustem perfeitamente turas em thcla a parede e de um posto de ácido 2, 3, 6-tricloro-fenil-acé- pora a maioria dos dispositivos de válao contêm° interno dêsse molde. de segundo tubo obstruido internamennuma proporção, por peso, entre vula: no mínimo uma linha de filtros
maneira a deixar, apes o sopreoaen- . te ao centro e dotado na primeira fico,
de aberturas que coinoidem , 1% e 95% e o saldo para 100% de 'de entrada e uma linha de filtros de
to do ar comprimido, os orifícios metade
coadjuvante herbicida e, eu um vei- saída, sendo os braços de derivação
destinados à colocação dos olhos com as do prnneiro quando a êle co- um
culo.
das duas .linhas de filtros constituídas
; móóveis, perfeitamente acabados. — nectado. — Total ' de .2 pontos.
Seguem-se os ¡mitos 2 a 4.
no minkno por parte de capacidades de
•
e Total de 5 pontos.
elétrodos dos ditos dispositivos de válr TÉRmO N.9 113.384
vulas, que tem elétrodos de entrada li- TERMO N.0 115.874
TÉift.1110 N.9 113.978
gados com pontos diferentes ao longo
De 18 de setembro de 1959
da
linha de filtros de salda, sendo estes
1! . , • De .14 de outubro de 1959
Requerente; Atina Paulista S.A.
de 28 de dezetnbro de 1959
pontos últimamente meneonados esco•
Indústria
e
Comércio
—
São
Paulo.
Requerente: • Fábrica Nacional 'de , Titulo: Nova disposição construtilhidos de uma maneira, que o atraso de
-- São
Artefatos - de Metais • .
Requerente: General Electric Com- frase. com a soma ou diferença de fre,
va em jarras de água — Modelo pany
lestuloe
e-Estados Unidos da América. qüência de salda (conforme ' fôr o
utilidade.
.Titulo: ‘, Aperfeiçoanientos em as- de1.9
— "Nova disposição -constru- - Titulo: Aperfeiçoamento em meca- •caso) * entre elétiodos sucessivos de
pLIore
_Pf.1VilégiO de '
tiva em jarras de água", constituí- nismo de chave elétrica para torradeiras ,saída ao longo dalinha de filtros de
1.9 = APerfek0aMentOS em.
de corpo plástico inquebrável, ou semelhantes. Privilégio de Inven- •i'aida l 'é substancialmente igual a sorna
carecterizacee por' permitir das
o qual se estreita ligeira- ção.
f
'diferença respectivamente 'dos atraa Utilização como cabo suporta' 'de . bojudo,
para o alto, apresentando bico
I.° Um mecanismo de chave bi-pular sos da fase com as duas freqüências de
quaqltier das 'tubulações de exten- , mente
mais
elevado
e
alça
lateral,
Numeaperfeiçoado caracterizado por compre- 'entrada entre' os eletrodos de entrada
são. — Total de 2 ponto.
•
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dos dispositivos correspondentes das válvulas; dispositivos para aplicar sinais
de entrada a dita linha de filtros _de
entrada; e dispositivos para tomar salda da dita linha de filtros de salda.— Total de 7 pontos.
TERMO N.o 111.257

•
Depositado em . 22 de junho de
1959.
•

desta, há filetes (3) para roscagem ou outra manara de fixação;
de uma das paredes laterais medianas desta peça, expande-se um
tubulo (4) de relativo comprimento com urna boca de saída, no
Interior desta peça, há uma parede divisória (5), a qual divide
também o tubulo em dois canais
(6-7), sendo maior o inferior (7),
de salda do conteudo; esta paro
dedivisória, na região situada no
interior da peça, e um pouco afastada do respectivo centro, tem
uma passagem diminuta (8), para
adimssão do ar no interior do
frasco; a abertura do tubulo (4),
é dotada de uma tampinha (9)
coligada,
através de m filete,
com alça (10), o esta envolve e se
prende na garganta do referido
tubulo. — Total de 2 pontos.

Requerente: Domingos Coraça
— São Paulo,
- Pontos característicos de . "Novas disposições em caixas acondi.
cionadoras". — Privilégio de Invenção.
1.°) "Novas disposições em caixas acondicionadoras", caracterizam-se em essência pelo fato de
nas caixas ou invólucros acondicionadores de duas lâmpadas elétricas (fig. 3) comuns„ incorporar-se uma lâmina de papelão ou
outro material (1), com dois furos alternados (2), e esta lâmina,
que tem os contornos idêntico à
secção da caixas, dispõe-,se
parte transversal mediana .interna da referida caixa; de ambos os
lados contrapostos da lâmina, tem
incorporadas-duas linguetas (5-6)

forma substancialmente retangular, com dois cincos no sentido

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL
DIVULGAÇÃO ri 9 559
, (11° Edieão

tamanho pequeno)

Requerente: Nc nson Mucury, oro.
Cio — Estado da Guanabara:,
Titulo: Brinquedo Inutativo9 . e
Desportos Atléticos — privilé g io Cl'
ir t.e.nção.
Brinquedo ImItatívo de Despor •
tos Atléticos, caracterizado por te
urna mesa cuja tábua tem traçado
campo determinado pe:as entidad•
que regeria, os desportos, com as di
mansões Cio proporcionadas quaht
penível e conveniente pa"a esta lin'
taçO recreidi0. Total de 12 pon
Los.
• TÊRMo N Q 113.570
26 de setembro de 1959
Requerente: Brinquedo. Bandeirante S. A. — São Paulo.
Titulo: Novas disposições .consti'u
Uvas de veículos para crianças. Mo
dèlo de utilidade.
1 4- 1 "Novas disposições construtivas
em veículos para crianças" ; cara*. •n,
rizacias pelo -fato de compreenderem
e formação de chassis retangulat
mais estreito anteriormente, o qtía
se apresenta constituído preferivelmente por duas peças, de perfilados
metálicos de seção convenientes,„pe
ças essas em forma de. "U" com
ramos interligados, sendo (ire ta
chassis se apresenta suportando to
dos os elementos necessários, ao actonaniento do veículo enquanto 'OF.
por sapatas laterais* solidárias ,,tu,
chassis, é fixada, por parafusos. Au
•
res, a carroceria do veiculo
Total de 4 pontos.
TERMO N I? 113.632
30 de setembro de 1959
Requerente: Metalúrgica e Ra:dição, calçada Ltda .
: Título: • "Novo e original mod010
de patins". (Pat.
Modélo de utilidade
• Pontos característicos
1 0) "Novo e original modèlo ,de
patins" constituído por uma plataforma extensível para apoio dos pés

e meios de retê-lo, caracterizado es.

sencialmente por possuir nas eXti •e:v iciadas suportes em forma de "U"
invertido, retendo no espaço existente entre as duas hastes, uma es

, fera vasada por um orifício central e
' ali sustentada mediante um eixo

fixo nas duas extremidades, Total
de 2 pontos.

.TIiRMO N't 113.813
PREÇO: Cr$ 150,00

TÉRMO N.0 112.413
10 de gõsto de 1959
•
Requeretne: Senpo Enokitafa
— São Paulo.
Titulo: Original disposição em
tampa vertedora para frascos e
recipientes. em geral --- Modèlo
da Utilidade.'
1.°) "Oroginal disposição em
tampa vertendora para frascos e
recipientes em geral". caracteri_
za-se por a mesma, que pode ser
de material plástico ou outro,
apresentar a forma de segumento
tubular, ou com outra secção, fechada superiormente (1), e a parte inferior tem ampla' abertura,
eta cuja parede interna do.bordo

21 ac. baásto de 1939

Depositada em: 10 de agõsto de
1959.

do mesmo material, as quais deixam uni amplo vão interno (7).
para permitir o encosto do zulbo
da lâmpada no papel corrugado
(8) convencional; um dos pares
das linguetas; maiores, (5), é co7
locada nos cantos internos da caixa, ou então' fixados por outra
maneira qualquer e as linguetas
contrapostas menores (6) .sim.
piamente se encontam nos cantos contrapostos; pelo fato de as
lâmpadas, se) alojarem de modo
contraposto, e cada qual se rosca num dos furos (2) da lâmina
de papelão. — Total de 3 pontos,

71

TE:IMIO NO 112:724

IIRMO NP 112.414

Requerente: Padrão — Indústria Metalúrgica e Comércio 8.
A. — São Piaulo.
Pontos característicos de: "Original disposição na articulação
das portas nos armários e outros
móveis".
1.° "Original disposição na articulação das Lutas nos armários
e, outros móveis", caracteriza-se
peio tato de na face dianteira das
paredes (P) dos armários ou ouTÊR1V10 N.o 112.337
tros móveis terem particadas duas
ou mais aberturas (4) de forma5 de ageisto de 1959
to retangular e convenientemente
distanciadas entre si e no lado
Requerente: Gerhard Horst GeInterno de cada abertura tem fixada uma capa (5) com um en- ' org Paul Jacoby — Estado da
caixe fênica. — Total de '7 pon- Guanabara.
tos.
Título: Espelho esplorador com'
luz própria para dentistas. —
dele do Utilidade.
TERMO N.0 111.'774
1.0 ) Espelho com luz própria,
14 de julho de 1959
I portátil, destinado a esplomç'w
da cavidade bucal, caracterizado
Requerente: Wallace Sergio Pe- por constituir principalmente de
reira — São Paulo.
u mespelho 'refetor comum, ao.
Título: Um novo modêlo do cai- qual se adapta atraves de urna
xa para embalagem;
pega ntermediária um cabo onde
se
aloja a lâmpada, às pilhas
.:.°) Uni novo modêlo de cai- alimentadoras
e o interruptor. —
xa para einbalagem, obtida pelo
. dobramento de uma peça de car- Total de 3 pontas.tolina, papelão ou outro material
adequado qualquer, que tem a
longitudinal, junto as margens
quatro vincos no sentido tranversal, vincos estes que delimitam as
paredes laterais, anteriores, de
fundo, assim como o fundo e a
tampa da caixa caracterizado por
apresentar junte aos anguios formados pelos vincos que limitam as
paredes laterais das paradas anteriores, recortes em angulo agudo, provido de orelhas, pelos quais
e conseguida é armação da tais
laterais, pela introduçãi
em fendas praticadas de forma inclinadas nas extremidades 'In
aba das parede anteriores da
caixa. — Total de 3 pontos.

Feverero de 19e. 1.

D1ARIO OF:CJAL (Seção 111) -

7 de outubro de 1959

: Requerente: Orlando Pires — Instado da Guanabara.
, Titulo: "Uma escova de cabo. e
meios para molhar superfícies tratadas" — (MU.).
A VENDA:
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério -da Fazenda
—Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal
Em Brasilia
Na Sede do D.I.N.
Touring Club do Brasil: 39 Pavimento da Estação Rodoviária

Modélo de utilidade
10) "Uma escova provida de cabo

e meios par amolhar superfícies tratadas" — que compreende uma escova e um cabo ligado à mesma e
provido na extremidade posterior e
em posição contrária as cerdas da

escova uma lâmina dobrado em forma de rodo, caracterizada essencialmente por ser a base da escova, da
, qual parte as cardas constituídas por
um receptáculo oco, previsto para
conter soluções detergentes , que SÃO

expelidas por orifícios previstos inferiormente e superiormente é ligado à um tubo maleável, Internado
; no cabo que é oco e conug ado à unia

578 Sexta-feira 21

MÁRIO OFiCIAL (Seção III)

reverciro de 1964

' iitO do calcanhar ' temperies, consistindo em revestir a un-ia -série de saliêncies radiais
'seringa, pela qual é feita a nece,s- plano inclinado, axe
do calçado, caracterizado por, do pla- parede e proteger de um véu de li- equidistantes, ser dotado de um.
d doia. e conveniente pressão.
no inclinado, partirem em ramo três bras coerentes de fibras ailivrals, no- eixo central fixado era uma sade 2 pontos.
lâminas de pequena espessura e qual- tadamente de fibras de vidro, intei- liência extrema da caixa, na qual
quer configuração. com quinas vivas ramente envolvido num emb5ço pasou arredondadas, sendo que uma tes à base (de resina oeeâteca fil- é prevista uma janela, por meio de
rERMO N9 114.239
dessas lâminas se projeta do centro mógene e mais particularmente de uma bucha, fixa, eixo êste provida parte posterior do plano inclina- resina vinifica, esse embõço conten- do em sua extremidade opôsto, de
21 de maio de 1959
do e as nutras duas das proximida- do cargas minerais e eventualmente um pinhão acoplado a uma corôa
Requerente: Livraria Castor Ltda. des laterais do dito plano, formando cargas orgânicas. — Total de 2 dotada de alojamento disposto
as lâminas a figura de um "Y". — pre"-.
— São Pau/o,
nas bordas de seu orifício central,
Título: "Novas disposições cons- Total de 5 pontos.
sendo prevista no mesmo uma estrutivas em anéis ou presilhas para
fera apoiada sôbre urna mola,
TERMO:. 116.220
pastas de fõlhas soltas .", Modelo de
esfera esta que permite o moviTÉRmo N O 116.135
utilidade.
mento de uma bucha prevista em
14 de janeiro de '196e
19) "Novas dispesições construtiuma
placa de apôio, em um só senEm
12
de
janeiro
de
1960
vas em anéis ou presehas para pasGeneral Ele tric tido, placa esta também dotada
Requerente:
tas ed telhas soltas !' apresentando
Trol S. A.' — Indús- Company — Estados Unidos da próximo ao orifício que circunda
anéis de metal, matei:ial plástico ou tria. euerente:
Comércio — São Paulo.
a dita bucha, de urna esfera apoiasimilar, coloridos on não, em forma
América..
circular. clitica ou outra qualquer Titulo: Ntivo modelo de brinquedo
Ttulo: Aperfeiçoamento em, pro- da sôbre mola, a qual também
Modelo de Utiliapropriada. caracterizada pelo fato para carnaval
cesso
para produção de corpos re- exerce função de catraca. — Todade
de q ue tais anéis são isolados, po19
—
Nem
modelo
de
brinquedo
fratários
de lata densidade —Pri- tal de 3 pontos,
dendo ser competamente fechados
para'
carnaval,
caracterizado
por
ser
vilégio
de
Invenção.
ou então aberots, sendo que neste
caso poderão dispor de lima luva constituído por um corpo imitando
Um processo para produzir
1.
TERMO: 116.328
as urdas d3 uma vassoura, feito de um corpo sinterizado de alta denprotetora passível de seajustas
forma e recobrir a, abertura existen- !material flexível, sendo citado empo, sidade a partir de material em pó
19
de janeiro de 1960
te entre as extremidades do anel :provido de um curto pescoço :ncaixaincempleto, extremidades essas de do em um tubo que ter mina em unia de alto ponto de fusão; o qual com-* Requerente: Chermetron Corpotõpo recortado em qualquer forma tampa dotada de um ou meie orifí- preende a mistura homogênea do ration Estados Unidos da Amécios, formando em seu todo, o eabo material em pó com uma lubrifi- rica.
desejada. Total de 2 'pontos:
do conjunto. — Total de 2 pontos. cante ligante para formar uma
Titulo: Bocal para Extintor de
mistura uniforma de escoante li- Incêndio de Bióxido de Carbono —
Teamo N9 114.247
vre, formação de' um corpo não- Privilégio de Invenção.
Tfe.RIVIO No 116.158
sinterizado verde a partir de dita
1.° Um bocal extintor de incên26 de maio de 1959
Dm 31 de aiesto de 195e
mistura uniforme, e sinterização dio de Bióxido de carbono, tendo
Requerentes: Amado Martins e Requerente: César Guimarães Dias de dito corpo para produzir um uma, câmara de entrada fechada
produto de alta densidade, carac- em uma extremidade e aberta na
Silvio dos Santos — São Paulo.
• — São Paulo.
Titulo: :Novo tipo de macacão Titulo: Nova pasta _ou album elas- terizado pelo fato de que a relação outra extremidade e com uma pacom capuz removível". modelo de áficador para família. — Modelo de do número de partículas com ta- rede não perfurada ., periférica, esutilidade.
Utilidade.
manho de 0,1 a 0,8 microu para tendendo se entre as duas meneio--19) "Novo tipo de macacão", conso número de partieulas com 9,8 a nadas extremidades, -uma ponta
Re!vindicações
tituído por uma peça única, caracterizado pe:o fato da ter um capuz,' 19 — "Nova pasta ol álbum eeas- 2,5 micron tem um valor de pçlo que se estende na. mencionada cáprovido de uma abertura disposta sificador familiar', constituído de menos 3,0 e tendo menos que cêrca mara de entrada, através da reerontalmente, fechada com material' capas externas, rígidas ou flexíveis, de -4 por cento das partículas ferida extremidade fechada, ç tem
'transparente. Ponto &eco.
de material quaiqu. conveniente e maiores do que cêrca de 2,5 mi- ! uma pluralidade de orifícios locade Ma classificadoras de 'cartão ou crons em. dito material pulveri- lizados de modo a descarregar
cartolina, devidamente conjugadas zado de alto ponto de fusão.
u'a mistura de neve e vapores
Tele,M0 Ne 114.091
entre si por meio de parafusos ou Total de '7
pontos. de bióxido de carbono, de maneira
laços, caracterizada pelo fato das
19 de outubro de 1959
¡substancialmente radial, da menGrelhas ou índices ou linguetas das
Minas possuirem dizeres indicativos
cionada Câmara de entrada em dlTERMO: 116.275
Requerente: Benedito Celso dos de -sua utilizaçáo familiar. , e- Onieo
! reção à citada parede não perfuSantos — Estado da Guanabara.
ponto.
rada, para ser deflectado por esta
18 de 'janeiro de 1960
Título: Cilindro, metálico para limúltima em uni fluxo ôeo que se
peza das mãos". — Modelo de utilixeade.
' Requerente: Controla Company descarrega através da extremi e
'Mem°
N9
116.176
19) "Cilindro metálico para lias-'
of América — Estados Unidos da dacfe aberta, caracterizado pelo
Em 4 de setembro de 1955
_peza das mãos", caracterizado por
fato de incluir um chifre axialAmérica,
ser um ciindro com aspereza feita
•
malinhado
m
ente
com a extremie
Tit
lo:
A
per
rei
çoam
n
o
c
e
t
por rebaixos e relevos consecutivos
Requerente: Milton Gallo — São
Interruptor elétricos — Privilégio dade interna da citada câmara de
e regulares, que lhe dá uma espécie Paulo,
entrada e conectada a esta extrede lizo metálica. Total de ponTítulo: Novas disposições coustru-; de Invenção,
tos.
tívas em peneiras. —Modelo de leti-d 1.0 Um interruptor de ação de midade, de modo Er formar ung,
presssão, caracterizado por com-1 trajeto protegido de fluxo -para a
19 — "Novas disposições elenstruti-1 preen der um côrpo, três elementos corrente de bióxido de carbono
vas em peneiras", caracte-tizadres pelo ap/anadores terminais montados descarregada através da referida
TeRm0 N9-114.270
fato de ser constituída a peneira por no corpo num plano comum, o prj. extremidade aberta da câmara de
.Em 3 de junho de 1959
três ' anéis de madeira formados por meiro elemento terminal inclu- entrada, a extremidade interna do
lâmin as, cujos extremos respectivos
chifre tendo uma 4rea
Requerente: Paulo Szoche — São se confrontam, sendo mantidos em indo u mconjunto de lâminas ou mencionado
d seção transversal substancialposição por grampo ou grampos la- palhêtas, os segundos e terceiros de
Paulo.
Titulo: /Vivo tipo de fecho de se- terais, enquanto que a tela se apre- elementos terminais cada um In- incute igual a duas vezes a área da
'gurança para bôca de garrafa de senta formada por tecido de fio de cluindo um contato, uma lâmina s eção transversal da menciona dá
champanha. — Modelo de Utilidade. polietileno ou outro plástico conve- ou palhêta montada no primeiro extremidade aberta da citada cániente, sendo que as bordas do anel
13 — N670 tipo de fecho de se- mais interno, por entre as paredes elemento terminal e se estendendo mara de entreda. — Total de 12
gurança para bôca de garrarã, de derticata deste confrord antes com às entre os contatos nos segundos pontos.
chez:pulha, e.....eacterizade por ter um do anel mediano, recobrindo as bor- e terceiros elementos terminais
disce, centrei abaulado de onde saem das superiores destes e finalmente para formar contato com um ou
tiras aepepencticalares . à sua borda. penetrando paecialmente por entre as outro dos contatos. — Total de 8
TERMO: 116.50,
Nas extremidades das tiras apresen- paredes do anel mediano que con- pontos.
tam orifícios por onde passam os ara- frontam com as paredes Internas do
26 de janeiro de 1960
mes ou tira de fixação: Total de 2 anel mais externo do conjunto, —
-Requerent?:, Jack Vernon Welpontos.
Total de 2 pontos.
born — Estados Unidos da AméTERMO: 116.311
rica.
TReeve0 No 114.446
Título: um processo e aparelho
19 de janeiro -de 1960
Ilirtm0 No 116.2e0
para pré-tensionar concreto —
Ene
13
de
janerro
de
1960
Em 20 de junho de 1959
Requerente . (' " é rcio e Indús- Privilégio de Invenção.
Requerente: Compagnie de Saint tria Neva S. tx --- São Paulo.
1.0 Processo para a produção de
Requerente: José Gomes Perára — "Gobain — França.
Titulo: Ap
Jamento em uma armadura distendida para
36.43 Paulo.
Titulo: Processo para' a proteção de Contadores de GPrrafas — Privi- concreto pre-solicitado, caracteriTitulo: Salto de metal leve para eleneertos de 'construção. — Privilézado pelo fato de que a referida
légio de Invenção.
calçados de senhoras — Modelo cis g'o de Invenção.'
Utilidade.
per. processo para a proteção de 1.0 Aperfeiçoamento em conta-' armadura de tração é revestida
13 — Salto de metal leve, para cal- elementte de .• construa° e notada- dores de garrafas, caracterizados com um agente retardador de pega
çados de senhoras, constituído de Une time de superficiee expostas to
pe3o fato de um disso provido de de concreto. — Total d• 10 ~to&
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TÉRMO: 116.507
26 de janeiro de 1960

Requerente: S. p. A. Giuseppe
Ratti — Indústria Italiana Occhia/1 — Itália.
Titulo: Armação para óculos —
Privilégio de Invenção.
1. 0 Uma armação para óculos
de material relativamente rigido,
compreendendo •uma parte frontal
e membros laterais articulados em
charneira com aquela, caracterizada por ter uma ou mais porções
flexíveis formadas por urna cadeia
de elementos m(ituamente.t articulados ao longo de superfícies -ci.
lindricas e mentidas em conjunto
por um núcleo ou alma interna,
flexível que passa por elas, — Total de 8 pontos.

Fevereiro de 1964 579.,

finindo uma abertura inferior, um 1 armação para movimento girató- ou resin a278, combinados ou miadispositivo de controle alongado rio; meios para mover o mem- r turados a seco, nas proporções de
translucido ou -transparente de bro de operação de primeira para 71 por cento, 41,5% e 14,5%, res.
difusão de luz, disposto entre e se segunda posições predterminadas; pectIvamente, acrescento em seestendendo de modo substancial- unia mola excêntrica interligando guida para cada Parte, duas de
mente paralelo a ditas paredes la- o membro de operação e o cotove- álcool anidro em volume, sendo
terais, sendo dito dispositivo de lo e operante em resposta ao mo- que o dissoivimento da parte sólicontrôle de difusão da luz espa- vimento do membro de operação da na parte liquida é feito à ternçado de uma peqúena distância de sua primeira para a segunda peratura de 28 a 3C 0 C., e :inala
das paredes laterais para propor- posição para produzir no cotovelo mente pelo fato da compósição
cionar ventilação para o interior o movimento de salto intantâneo acima, destinada a moldes para
do conjunto luminoso e estando (esnap-action") de fechamento de peças do ferro, ser acrescida,
localizado sob os tubos de ilumi- chave; meios operantes durante a quando para peças de aço, de 3
nação alongados, mantidos em po- operação de fechamento e depois kilogramas (5,4%) de silica flour,
sição por ditos fixadores, pelo que dela para positivamente evitar o Total sie 3 pontos.
substancialmente tôda a luz emitida Pelo conjunto luminoso é luz
difusa transmitida através o dispositivo de contrôle de luz e a
emissão de qualquer lett direta
proveniente do conjunto luminoso
fica substancialmente evitada. —
Total de 7 pontos.

TÉRMO: 116.533

Unam; 116.618

27 de janeiro de 1960
s

de fevereiro de 1960.

movimento do movimento de ope-,
ração de sua segunda para sua
primeira posições; e maios sensíveis à operação de soltura de cotovelo para efetuar dito movimento de abertura de chave; ditaos
meios para evitar o movimento do
membro de operação sendo dispostos para permitir o movimentado membro de operação Para
sua primeira posição em resposta
à operação de abertura.
Total de 14 pontos.

TERMO N.o 116.678

Dep. em 23 de setembro de 195
Patente de invenção.
Titulo; Novo produto para re
vestimento ou pintura de machdi

para fundição.
Requerente: Juan Carlos Palá,
cios. — São Paulo.
1.°) Novo produ,0 para revesti.
mento ou pintura de machos-pare
fundição", caracterizada essencial
mente por uma combinação do
elementos de proporções defini.
das, compreendendo: 20 kilogra•
MOS de grafite cruzeiro escuro; 15
kilograenos de talco super extra;
5 kilogramos de zinca flour; 5 kt.
logramos de bentonite verde e 5kilogramos de mogul (derivado de
milho) elementos êsees, combinados nas proporções de 40, 30, 10,
10%, respectivamente, sendo fi
densidade de roais ou menos 310
EME e finalmente peio fato dos
referidos elementos serem misturados a seco, acrescendo-se em Seguida, água ate obter-se a densidade desejada. Total de 2 pontos,

Requerente: Refrigeração e ar
• condicionado Jais Ltda.
Requerente: Minnesota Minung'
TÉRMO N.0 116.664.
Titulo: Original Disposição e And Manufacturing Company —
Modelo de máquina para refrige- Estados Unidos ,da América.
2 de fevereiro de 1960
rar líquidos — Modelo de UtiliTitulo: Cabeça Magnética
Privilégio de Invenção.
• dado.
Requerente: Controls Company
1.°) "Original Disposição e Mo01 America.
Pontos Característicos
delo de Máquina para Refrigerar
Título: Dispositivo AperfeiçoaLíquidos", em que seu corpo ca- . 1.0 Uma cabeça magnética para do de ignição para construtores
racteriza-se por ser formado por aparêlho gravador-reprodutor de I de gás. Privilégio de invenção
uma carcaça inferior (1) do con- fita magnética, caracterizada pelo
1. Um dispostivo de igniçãe de
junto de refrigeração, sôbre a qual fato de incluir um par de núcleos chama ou centelha caracterizado
tem montada o •recipiente (2) magnéticos dispostos em ângulo por um circuito elétrico, um
transparente do líquido, que está um como outro e tendo entrefer transformador no circuito, um
em constante agitação; a carcaça ros adjacentes muito pouco espa- dispositivo de ignição de chama
inferior (1), tem formato de um' çados, respectivamente, e enrola.. ou centelha acionado pelo transpoliedro com os lados retangula-, mentos em relação indutiva com formador, uni operador de válvula
res, constituída duma chapa me-' os mencionados núcleos respecti- acionado eletricamente ligado ao
circuito em serie com o transfortática. ou outro material, cuias vos. — Total de 7 pontos.
mador, dispositivo limitado a vaarestas euperiores são abauladas;
TERMO N. o 116.858
zão da corrente para o operador
duas das paredes contrapostas da;
10 de fevereiro de 1960
de válvula para uma válvula iránTteRMO: 116.619
carcaça são constituídas por chaneiente Para acionar o operador
Requerente: D. and D. Compa
pas (3) de qualquer Material, per- i
de válvula na ausência de uma ny.— Estados Unidos da América
1 de fevereiro de • 1960
furadas e anodiza.das, e a'máquina
chama ou centelha no dispositivo
Titulo: Dispositivos Focalizado
ses assenta sôbre quatro pés (4);
Requerente: The Dow Cheraleal de Ignição, a ocorrência da chama res automáticos da Armação dal
numa das paredes da carcaça há
centelha no dispositivo de igni- Lentes para um Telescópio Bino,
urna bandeja retratil (6) para 'Company — Estados Unidos da ou
ção aumentando a vazão de cor- cu/ar. — Privilégio de invenção,
recolher o excedente do liquido; América.
Titulo: Prevenção da Corrosão. rente para- um valor suficiente
1. Num telescópio binoculai
&Mire uma abertura superior da
para acionar o perdedor de válvu- dotado de um par de sistemas do
carcaça, dispõe-se uma bandeja — Privilégio de Invenção.
la
e
dispositivo
que
responda
ao
1.0 Uma composição baibidora
lentes obPtivas oculares e dois in•
(7), na qual se assenta o recipida corrosão pelos hictrocarbone- calor de ignição para dismantiza- válucre's de lentes compactos ge
ente (3), esférico, encimado por tos
alifáticos policlorados, carac- ção do transformador, corrente li- ' ralmente retangulares. em formai
uma calota (8) semi-esférica proterizada por consistir de ou con-1 mitando o dispositivo permitindo de caixa, deslizavelmente apolacice
tetora de uma lâmina; no interior i ter
uma mistura de 5 a 95% em semente vazão de corrente para sôbre ,um elemento de apoio ceie
do recipiente dispõe-se uma ar- volume
de nitrometano e de 95 manter o operador de válvula trai ôco, os ditos sistemas de len
vore (9) de distribuição r"
a dita corrente limitando tes sendo montados em alinha
a
5%
em
volume , de 1,4-dioxano, aberto,
- Total de 3 pontos.
o dispositivo sendo imantizado' mento axial nos ditos invólucro(
respectivamente. — Total de- e quando
o dispositivo de resposta de lentes com uma das lentes elf
pontos.
ao calor disnnontiza o transfor- cada um dos ditos sistemas sence
TÉRMO: 116.589
mador. Total de 23 pontos.
ajustável sôbre seu eixo ótico pa
ra focalização, os ditos invólucrot
29 de janeiro de 1960
TÉRMO Ne' 116.629
sendo deslizáveis sôbre o dito su
TÉRMO N.0 116.677
\ porte central para proporcionar
Requerente: Westinghouse Ele-.
1.0 de fevereiro de 1960
acomodação da distância inter
tric Corporation — Estados Unidos
•Dep. em 23 de setembro de 1959 pupilar
quando os ditos invólucro
.
da América.
Requerente: Genral Electric
são mutuamente separados pari
Patente de invenção.
Titulo: Conjunto Luminoso — Company — Estados Unidos.
une Mecanismo de contrele dl
Titulo: Aperfeiçoamento em
Titulo: Novo produto para re-, uso,
Privilégio ede Invenção.
Invólucro de lente sustentado ni
Mecanismo de Operação a Inter- vestimento ou pintura de moldes interier
do dito binóculo nos dito:
1.0 Um conjunto luminoso tendo ruptor de Circuito Elétrico.
de fundição.
Invólucros
de lente e do dito ele
uma estrutura suporte alongada
1. Um interruptor de Lircuit,,,
Requerente : Juan Carlos Pala-;
levando fixadores de tubos lumi- caracterizado por compreender:: cios — São Paulo — Privilégio de mento de suporte central ôco,
dito mecanismo incluindo engre
nosces em cada extremidade do urna armação; um membro desle Invenção.
nagens de carreto e haste denta
mesmo, para receber tubos lumi- gador móvel suportado giratórianosos alongados entre as extre- mente pele armação; uni cotove-;- 1. 0 ) Novo produto para investi-! da sustentados interior dos dito:
midades opostas dos ditos fixado- lo tendo uma extremidade ligada' mento ou pintura de moldes de' invólucros e o dito suporte apro
res, caracterizado por ter uni par, ao membro desligador; meios de, fundição", caracterizado essen-, )arlado para acoplar os ditos invó.
de paredes laterais de modo subs- travamento por lingueta ou trava' fielmente para vina combinação, lucros em tbdas as posições do In.
tancial espaçadas lateralmente e para prender de modo destravável! de elementos de proporções defini- velucro. e batentes ou paradal
se estendendo para baixo, se es- a outra ponta do cotovelo em das, "compreendendo 25 kilo-' montadas no interior do dito ste
porte central para limitarem a
tendendo• ao longo do compri- uma posição travada; uni mem..' gramos de grafite 90, 8 kilograde talco super extra ou oxido extensão do Invólucro.- Total do
mento da estrutura suporte e de- bro do operação montado em dita mos
de ferro e 5 . knogramo,s de breu 5'pontos.'
•
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madeira, caracterizado por uma .eianal•caracteriza-se por estar alo-1

peça em formato de cabo alongado, com pino de manivela em um
,eqi.o . rente: D. and D. Compa- extremo, com o alto aberto em
NIAX.i.. Inc. — Estados Unidos da duas asas niveladas por cima, com
10 de fevereiro de 1960

t :u4Atnérica .

uma reentrância nesse nível ao
alto de linha- longitudinal do cabo, sendo uma das asas dotada
no extremo, de dispositivo para
parafuso-eixo e a asa oposta tendo próximo ao extremo furo passante de cima para baixo, e, sendo
ainda, o cabo dotado de im'i lâmina ou faca cortante, presa e gi-

• Titulo: Cobertura de Lentes Au'''oinaticas para uni Telescópio Biziocular. — Privilégio de inven, go.
•'
1-i Num - telescópio • binocular 1
..
i dotado de um par de sistemas de
.i.i,ilante objetiva-ocular e dois invó
-lucros de lente' compactas, geralente retangulares, em forma de rando sua parte inferior em para' il'; aixa doslisà.velmente apoiados sõ- fuso-eixo no lado à frente e abai
re um ,-temento de apoio central, xodo ereentráncia do alto, o corte
Aa ditos 'sistemas de lente sendo da lâmina voltado e atá acima da
;1"-iontad;35 nos ditos invólucros de mesma reentrância.
lente, coberturas protetoras das Total de 2 pontos.
,entes sustentadas 'para movimenO desMantes em guias dispostas
o inter:or dos ditos invólucros de
TeRNIO N.° 142.743
ente P21-a posicionar as ditas coDe 6 de setembro de 1962
erturas da leite contiguainente
-lss ditas féntes, cada uma das di as coh-rturas sendo apropriada ' Requerente: Alma Paulista S.A.
e Comércio — São Paulo,
Iara se estender sôbre a inteira Indústria
Titulo:" Modèlo de cabide de marea de uma lente na posição fe- terial
plástico — Modê.lo Industrial.
hada e a expor a mesma na po-N,
oberta e um mecanismo
•ção
.
para acionar as ditas coberturas
- de lente incluindo transmissões à
engrenagem apoiadas Ware os ditos invólucros- de lente e Ware a
dita ponte central para abrir deslistivelmente as ditas coberturas
40 verificar-se um ligeiro desloca'iento dos invólucros de lente sô4re os .d i tos elementos de apoio
,
durante a extensão dos ditos invólucros para proporcionar a acomo1.0) Slodèlo de cabide de material
dação da distancia interpupilar. plástico,
caracterizado por: um pes10
pontos.
,JL
Total
de
coço constituído por um corpo ôco.
.,„
formando, na frente, uma reentrân',I3,
cia arredondada, aproximadamente

'I

judo em calota, e em cuja parte, su- I
perior se dispiicm as pás do aparelho,
e, na parte inferior, uni cabeçote, com
convencionais interruptores; a • calota está conectada, através de cantoneiras radiais e de hastes, inteiliaadas, a urna segunda calota superior dependurada ao teto, mediante
suporte vertical convencional; sôbre
a . região de conexão das hastes e
cantoneiras, vai montada urna cantoneira cio feitio de amplo anel‘
Misto no plano horizontal; sob a colota superior, há alojamento parr
perfume e (lesodorizante, cuja abertu ra superior daquele é comandada
por botão; da calota comum, prèsa
ao teto, partem radialmente três tubetes, em cujas pontas há lâmpadas
protegidas com diminutas canopIas,
partindo também da dita calota outras três hastes, nas pontas das quais
- há dependuradas lâmpadas; na parte superior do con junto da calota, há
hastes estilizadas de trigo, servindo
algumas como antenas de televisão,
reguláveis. — Total de-2 pontos.
TÊIIMO ' N.° 142.780
De 6 de setembro de 1963

TRIIMO N.° 1I3.615
De 5 de outubro de 1962
Requerente: Lages Convit S.A. —
indústria e Comércio — São Pau/o.
-Titulo: Original 'configuração de
tijolo para lagcs Modèlo Industrial .

1.°) Original configuração de tijolo
para 'ages, caracterizado pelo fato
da sua seção .transversal apresentai.- -'
se no formato trapezoidal dividida
em seções simples ou duplas, sendo
a central e adjacentes retangulares
enquanto as seções extremas opostas têm as faces laterais inclinadas
e formadas inferiormente com uma
reentrância retangular para apôio
viga, r podendo, outrossim, a parte
superior ou tampa ser constituída
como uma peça autônoma, para encaixe na base, quando desejado. —.
Total de 2 pontos.

- Requerente: Chammas Limitada
São Paulo.
Titulo: Perfilado P l ástico Pa ra a •
decoração de pisos c paredes — Modêlo Industrial.

TP.,14M0 N.° 144.615
De . I3 de novembro de 1962

Requerente: António da Costa —
São Paulo.
Invenção: "Novo modólo de cofre", — Modèlo Industrial.

•

11

.41.111%,10 NP -116.870

ovalada, mais pronunciada na parte
superior e desaparecendo na parte
Inferior ao encontrar a linha inferior dos prolongamentos longitudinais do cabide laterais ao pescoço:
no verso, uma parede em curva suave
abrangendo os mesmos prolongamentos; alas do pescoço, que avançam e
margeia:o; no sentido vertical, a dita
reentrância, e são formados pelo encontro das paredes formadoras dos
'^,r •
ombros com ,as paredes da própria
reentrância, alas estas que, na parte inferior se abrem em curva para
os lados; prolongamêntos bilaterais
ao prescoço, formadores dos ombros,
os quais Se alargam nas respectivas
extremidades, arredondamente, dispostos êles, cada um, inferiormente,
4 ,. 4:latos de montagem para montar
•r, aâmpadas fluorescentes alongadas com uma pequena seção tubular desà fixação da haste do suporte
'•-•(:' tubstancialmente ao longo das tinada
para as calças. — Total de 2 pon• 'linhas focais das secções estriadas, tos.
Ã1. aracterizada pelo fato de que

10

'X. Y .•

10 de fevereiro de 1960

.
.a. Requerente: Wstinghouse Elec•'- trio Corporation — Estados Unif'.. dos da América.
Titulo: Desenho ótico de uma
,. luminária fluorescente.
Privilégio de Invenção.
•
1. Uma luminária tendo uni In•V
01; -vólucro alongado, um refletor
bir pluralidade de seções estriadas
alongadas, reunidas, de seção
1
rkli 5 ' alongado compreendendo uma
;,,",transversa substancialmente paraótica, disposta no invólucro. e

1.0 ) Perfilado plástico para a decoração de pisos e paredes, caracterizado pelo fato de serem formadas
varas coloridas de seção "I" ou seja
retangular com dois canais ou reentrâncias de fundo arredondado, que
se defrontam abaixo da linha mediana das paredes maiores. — Total
de 2 pontos.
TARNIO N.° 143•811
De 5 de 'outubro de 1962
Requerente: Lages Convit S.A.
Indústria e Comércio.
Titulo: "Original configuração de
viga"
(Modèlo Industrial),

Tà1t110 N.. 144.907
De 26 de novembro de 1982

;",,pelo menbs uma das ditas secções
5,Kk estriadas tem o eixo iSeométrIco
Târt MO N.. 142.781
t-) 1, 1 .10 suas seção tranversa parabóli4;1, Ca angularmente deslocado relatl.
De 6 de setembro de 1902
' 1-• :,Il liamente ao eixo geométrico da
Ptacção
ou secções estriadas restano
Requerente: Henrique Gustavo Gar, mediante o que a luz refletida gi — São Paulo.
`.-',',"
.
'' ela dita seca.° estriada é angu- . Titulo: Original feitio de ventilaamante deslocada relativamente dor para teto — Modêlo Industrial.
km refletida pela dita seção ou
qee6es, estrfadas restantes. Totaa
de 8. pontos.

•I•

TÊRMO N. 6 116.672
21 de setembro de 1959
Requerente: Nicolau Cury —
São Paulo..
1 Título:- Nôvo Ideclélo de Aparepara fazer esP iga s em hastes
de madeira. — Modélo ' de Mi,
dade.
1. - Novo modêlo de aparelho
1.') •"Orixtr.al feitio de ventilador
r"Ira face espigas em t‘astea de pa pa teso, ema que o motos- couven4 1

t 1

•

'

r.1:

.•
1, •
,••

•

••• 11+

R eivi nd i cações
1.0 ) Nóvo modèlo de cuim caracterizado por ter a configuração de
uma bota de montaria, sendo o cano
fechado superiormente por uma parede provida de fenda para a introdução de dinheiro. Total de 3
pontos.

Modêlo Industrial: "Nôvo modê.lo
de enfeite para árvore de natal e
outros".
Plastktko g Indústria e Comércio
Ltda., estabelecida na cidade de São
Paulo.

2. 0 ) Originai configuração de viga,

caracterizada pelo fato da sua seção

transversal, apresentar-se no formato de cone truncado duplo retilíneo
e p aralelo do base plana formada
1.0) Nóvo mod:., lo de ca ['cite para
com duas projeções laterais retan- árvore de Natal e outros, caracterig ulares em tôda a extensão. — To- zado por compreender Inicialmente
tal de 2 pontoo.
unaa base plana e retangular, tendo
.

;

t, 3-

....

••n •[.

DIARIO OFICIAL (Seção III)
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os laterais maiores anterior e posa
tcrior legeiramente mais altos que,
es demais, base esta de suporto para
unia cúpula transparente, tendo as
faces anterior e posterior planas,
verticais e com contam° superior
semi-circular, faces estas interligadas por larga faixa lateral acompanhando o contarno daquela, e provida ao alto de um botão central circular, prendedor de um fio ou alça
para suspensão; e no interior da referida cúpula transparente, estalido
disposta uma armação vertical, representativa de um estábulo, em 16vno da qual são previstos vários elementos ou figuras, compondo uma
cena do Presépio ou outra qualquer,
de preferência com motivo sacro; e
finalmente a face posterior da cúpula podendo ser revestida internas
Inentete com uma Ma colorida, representando o céu, na qual é aplicada
uma estréia de cauda; tudo substancialmente como descrito e- ilustrado
nos desenhos anexos.

;
) ...

contida. caracterizado por lombada
escura com as faces externas de capa
em ataca claras, tendo na borda frontal, conpando a metade inferior de
um das faces e a metade superior da
outra, um friso configurado por xadrês diagonal em caves ,contrastantes,
preferivelmente vermelho e azul, na
lombada figura de bandeiras cruzadas, numa das faces, brasões de
armas militares e na outra figuras
de aves e animais. — Total de 2
pontos.
•

URSS° N.° 145.236
le 4 de outubro de 1962

dita enxada ter uma parte cortante
moldada ligeiramente na configuração de meio disco, que se prolonga
lateralmente, formando Ângulos como
representados nos ns. 2 e 3, tais Angalos, vistos de cima tomam forma
suave de ângulos obtusos, que se estendem como representam os números 11 e 12, ficando entre ambos, uma
leve pirâmide vasada no topo, onde
é embutido o cabo. — Total de 2
pealos.
TR.21.110 N° 145.246

Fevereiro de 1954 581
tas a duas flores, dispostas
da central, totkies elas contornadas
uma cercadura de arabescos, DO • IV

são intercaladas duas . flores multi
talas, proveniente de um reme( cerk
tara intermediário; e completando It
desenho sendo previsto quatro rassio4
centrais e simétricos, cada qual •lo
mado por um agrupamento de t

arabesoos recurvachcii, de 013á0 ums

dos lados parte um galho com grane
flor de quatro Pétalas, e do lado opos.,
to, um galho com duas fOlhas rtrulW
pétalas, e mala um par de ramos com
falhas; tudo substancialmente ,conat
descrito nos desenhos anexos.

6 de dezembro de 1962

Desenho Industrial "Návo,desenho
Requerente: Josés Coatinha Garsi osnamental para colchas".
"Lar" — Cia. Têxtil, estabelecida
— São Pauto
em Santo André, Estado de São Paulo

TÊM° N° 146.244
6 de dezembro de 1942
Modelo Industrial "Nava modelO da

maquina para lavar veiculas", •
Mario José Dante Peruszier,
dente na cidade de Londrina. Ba-~

do Paraná(

TÈRSUO Na 145.230
De 3 de outubro de 1962
Requerente: Canos Alberto Moretti
— São Paulo.
Titulo: Navo tipo de imPermeablManiate — Martelo IncinetrIal.

la) NtSvo tipo de impermeabilisante, constituído pela combinação
de vários corp os fundtveis entre si,
caracterizado pelo fato de que o impermeabilizante tomar a configuração do local a Ser impermeabilizado
moldando-se a êste, constituído dessa forma uma ornamentação para
as construções. — Total de 2 muitos.
Ttrimo N. 0 14b.234

De 4 de outubro de 1962
Re q uerent e : Duourerto Almeida
Folco e Aldo Bianconi — São Paulo.
Titulo: Original decoraeão em capas avulsas para livros e similares
— Medèlo Industrial.

Titulo: Original ruodêlo de salda
de banho — Modelo Industrial.
1.°) "Original ~a t o de salda de
banho", caracterizado por uma peça
de tecido felpuda, com costas retangulares, linha de ombos ligeliamente
obliqua para baixo. com :arte de
gola em suave cama cdneova, projetando-se para a frente duas partes
que configuram a metade da parte
trazeira, com as bordas externa em
linha reta, e as internas em curva
convexa, de tal forma que, quando
aberta a peça, as linhas externas formam um Angulo eb'íquo, e quando
fechado, as bordas internas capiti gurazu um debote alongado, com as bordas contateantes; pelo fato de ter
aplicado fron t almente dois bolsos
em tecido contrastante, tendo ainda
vivo nas bordas da peça, da mesma
da dos bolsos; pelo fato de ter na
altura da cintura, uma série le fitasses, por onde é passante um cordão
que configura um cinto. — Total de
2 pontos.

1. Mias) desenho ornamental para
colchas, a ser tecido em leve relevo
sabre a mesma, caracterizado por
compreender inicialmente uma larga
faixa ou barrado periférico, inteiramente formado por" pequenos alvéolos substancialmente haragono in, adjacentes entre si, e Com pequenas saliancias cent rais, barrado este internamente ao qual é prevista • uma larga faixa, limitada por cercaduras interna e externa. ambas compostas por
um alinhamento de araToeScos 6tiaves
mente recurvados, com uma extremidade apaulada. e alternadamante
voltados para dentro e para fora, ditos arabescos acompanhando-se por
pequenas folhas esparsas. e estendendo-se pelos laterais da colcha, com
exceção dos cantos, onde são previstos arabescos em S, na cercadura externa, e em Cl, com um prolongamento recurvado para fora, na cercadura interna; e no interior da citada, faixa com cercaduras, cada canto tendo uma grande flor tripétala,
TÊRMO N.° 145.237 ladeada por pequenas Palhas, e cada
meio do Jatarei sendo dotado de granDe 4 de outubro de 1962,
de flor, com pétalas ponteagudas,
estas interligadas por um aliRequerente: Takeshi lishii -- São flores
nhamento
em zig-zag, composto por
•
Paulo,
recurvados, delimitando a
Titulo: Um nbvo tipo' de enxada arabescos
de espaços internos e exdestocadonra — Modèlo Industrial. formação
ternos, am cada uns dos quais localizando-se respectiatunente uma flor
tripétala, contornada por pequenas ftilhas, e um ramo com pequenas flores tripétalas e com falhas; e finalmente, na área central e retangular
Interna, os cantos sendo formados
Por um grupo de três grandes flores, uma central e duas l atarals, com
Os galhos reunidos em diagonal de
canto, e mais uma série de fblhas sol-

AVISO AS REPARTIÇÕES
PÚBLICAS
O Departamento de Im-

•
”
.. .1.°) "Otiginal decoraçao em 'rapas
P a ra . aras.itrclinrC5
- I -ivulsas
, sonstituído
por
a
rim capa configarad
luas faces de cartão eaeorpado inlerTigado por lombada também eu-

'
"
saa
1.°) Nava l titia' de :ermida: &atacadoura, constituída' de material' resistente.' asaina coima ferro especial, aço
e outros arlateriaii adequadds 'para
esta -finalidade, cuja 'enxada," poderá
ser fabricada em abres e tamanhos
desejados, caracterizado pelo fato da

prensa Nacional avisa às
Repartições Públicas em ge. :ral que deverão providenciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais
até o dia 29 ie fevereiro

corrente, a fim de evitar o
cancelamento da remessa -a
'partir daquelà data:'

1. Niivo inodélo de máquina para
lavar veiculas, caracterizado por com-

preender uma caixa externa, assentada sbbre um cavalete transversal _41
posterior de apoio, em formato ti(

quadra retanglar, e mais casai outros
laterais aineriares, triangulares e com
abas inferiores voltadas peza dentro,
caixa esta com 2.6 faces laterais maiores formadas em dois trechos retangulares, o posterior mata alto que O.
anterior, e em coireepondência, aot
trechos maiores das faces laterais,
dita caixa sendo provida de tampas
superior e posterior, lia p rimeira salientando-se o terminal da haste de
medição de bico, e a aeganda sendo
formada por superficie cilindrica,:cOM
abas extremas para fixação„ esta
sendo ainda provida, em seus laterais opostos, do disco saliente, fixado
por parafusos, e de um lado salientando-se um eixo portador de Volante extremo; e na parte correspondente aos trechos menores das faces laterais, a mesma caixa sendo dotada dê
duas orelhas laterais superiores, entre
as quais articula-se uma placa de sua-

tentação do motor, éste tendo o eixo

com polia extrema, conjugada por
correia ao volante citado, e mantida
em posição por tirante esticador da
correia; e na extremidade anterior
da caixa, sendo prevista nova tampa,
ladeada por dois suportes, prende..
dores di.3 dois praslon.eiros lateralea
entre os quais são dispostas três hos.
tes paralelas, salientas ortogonalmerla
te atra tr de orificicas da referida
tampa, cada qual sendo provida dl
um disco, e tadas das penetrantes nas
extremidades posteriores e abertas da
CU capas cilíndricas, aplicada., isa
lace posterior de um cabeçote extremo
ta-ansveraal, de formato substancial.
mente vrismático retangular, com
cantos e arestas arredondados, e atravessado pelos :doia prisioneiros laterais; e finalmente O referido cabeçote
sendo provido RO alto de quatrocur
proj eções :cilíndricas,. com Iam--tas
Põe; obilberaderies, um dos' quais' equi-

pado . Com manómetro e sendo_ ainda
dotado de dois orificlos posterlorea
um inf
,de. entrada de água, e
outros lor de„sakla, ambos com
CbinCtões para aeoplamento das CsPectivaS tubulações: tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos
desenhos anexos.

Fevereiro de .964
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das do, mesmos., por estreita faixa
externa, aceanpanaando-lhes a coniiguração, e formada por curtos fria:*
De 7 de dezembro de la62
salientes, rigorosamente oaientados na
adoclêlo Industrial "NU° mudeIo de direçao transversal; cudo substancialmenta corno descrito e ilustrado nos
aolado para calçados",
Fábricas G armada s . A ., ea La ame - oesenhos anexos.
cida na cidade de São Paulo.
TERMO N9 145.283

TERMO N9 145.285 •

o guia prismático reentrante no mencionado pedeatai, e saliente na citada
1 base, esta base que é dotada do para' /uso de cabeça quadrada que se pro; jata no plano vertical de sua face
posterior. Seguem mais 7 pontos característicos.
TERMO

145.361

é reto e faz ângulo agudo com o pri..
metro, sendo a secção transversal do
perfilado totalmente simétrico em ralação a unia linha perpendicular ao ceia.
tro do segmento (1). Total de pontos.

TÊRMO N9 145.409

11 de dezembro de 1962
10 de dezembro de 1962
.
,
Modelo lnaustriai "original modaRequerente: Liceu MatosO — SZto
Depositada em: 10 de dezembro de
l° de semactea'.
Paulo — Titulo: Modelo de Abridor,.
1962 (Modelo Industrial) —
r aaricua aaarniaue b. A., eaarameci- rente: Aitimax Indústria e .Comércio Sacarrolhas Conjugado (Modelo Induatrial) .
aa na emacie Lie. aao ratno. •
Paulo)

De 7 de' dezembro de 1962

19 — Mv° modêlo de solado para

alçados, caracterizado por-apresentar

inicialmente uma área extrema anterior na sola propriamente dita, e outra
extrema posterior no salto, ambas in.
teiramente dotadas de uma pluralida0 de delgados frizos transversais salientes, e limitadas internamente por
Unhas transversais quebradas, linhas
estas das quais partem, na sola, duas
delgadas faixas laterais -* lisas, e no
Salto, uma delgada faixa lisa contemtiante, delimitadoras de áraas interOs rebaixadas, com relêvo saliente
nivelado com o plano das mesmas; e
dito relêvo sendo formado, tanto na
Sola como no salto, a partir de um
grupo central quadrangular de pequetias saliências, alinhadas transversal e
longitudinalmente, do qual - partem
dois feixes centrais e opostos de frios transversais salientes, e mais dois
Outros também centrais e opostos de
arizos longitudinais salientes, ates
éxtendendo-se até próximo aos extremos das áreas respectivas, onde dobram-se em ramos transversais, direeionados para fora; e as quatro áreas
kxternas aos feixes de frizos longitudinais e transversais da sola e salto
aendo inteiramente dotadas de frisos
transversais salientes, extendidos até
- as faixas lisas laterais; e finalmente a
região do enfranque sendo lisa, ligairatnente rebaixada em relação ao piao da sola, e apenas provida de uma
rea central saliente, com contôrrio em
de ramos suavemente recurvados e
atendidos até as bordas laterais; tudo
substancialmente como descrito e ilustaado nos desenhos anexos.
•nnnn••n•

19 —Oriina1. modal° desolado,
caracterizado inicialmente por ter a
aola com unia linha contornante foratada por pequenos segmentos salientes, partindo da .região do enaranque e
acompanaando a sua configuração,
sempre a uma distância pequena e
constante da borda periférica, dita
linha delimitaudo, no lado externo,'
uma faixa lisa contornante, e no lado
interno, uma área central em superfície rugosa, extendtda por tôda a região da sola propriatneate dita, e com
contórno extremo ,,interno em V de
ramos bem abertos e recusados, ligairaménte avancado sôbre a arca lisa
do enfranque; e por sua vez, o salto,
apresentando um delgado frizo saliente, contornando-o inteiramente, a
quena distância das bordas laterais,
dito frizo delimitando uma, faixa externa lisa e periférica, bem como uma
área interna igualmente lisa, apenas
provida de um setor -extremo posterior cru superfície rugosa, com contarno interno formado por um trecho
central semi-circular, que se continua
por 'dois ramos laterais, retilíneos, simétricos e inclinados; tudo substancialmente como descrito e ilustrado
nos desenhos anexos.

Iv) 'Nova Gx.,nligura,,ão em Perfilado -, caracterizada por a secção transversal apresentar-se com um segmento
retilíneo (1), com quatro projeções
(2) nas .extremidades. formando um
"H" baixo, sendo as duas proa-Au,
de uma extremidade do segmento 1,1)
simétricas, com um lado (3) comum,
perpendicular ao segmento (1), na extremidade dêste, e os lados (4) apostos
sendo curvos, côncavos; os lados que
concorrem com éstes e com o lado (3)
comum, são retos e formam ângulos
agudos com o referido lado comum: as
projeções da outra extramidade do
segmento (1) são simétricas entre zi
e simétricas às anteriores segundo uma
linha perpendicular ao segmento ( I ) .
Total de 2 pontos.
TERMO N 9 145.363
Depositada em: 10 de dezembro de
1962 (Modêlo Industrial. — Requerente: Alumax Indústria e Comércio Ltda.
(São Paulo) . — Pontas Características de: "Nova Configuração em Perfilado".

TIRMO I1/419 145.284
De 7 de dezembro de 1962

TERMO N9 145.346 De 10 de dezembro de 1982

Modalo Industrial "Nôvo e original
' modélo de solado".
Moaèlo Induatrial "Original configu1 .Fábricas Germade S,A. estabele- ração a ser dada a contra-pontos de
tôrnos mecânicosi.
eido, na cidade de São Paulia,
Indústrias Romi S.A., sediada em
Santa Bárbara De Oeste, Éstado de
11 - Nova Conrguração em Perf.São Paulo.
lado", caracterizada por a secção transversal apresentar-se sob a forma de
um segmento (1) retilíneo, em . cuias
extremidades, de um mesmo lado, apresenta duas projeções (2) de área relativamente maipr, simétricas entre si, as
quais têm respectivamente um lado (4)
perpendicular à extremidade 'do seg— 19 — NU° e original modálo de aocaracterizado inicialmente por
-'do, caracterizado
mento (1): um lado (5) paralelo ao
or ter a sola e o salto providos de
segmento (1), um lado (6) voltado no
streitas faixas lisas periféricas, consentido do segmento (1), com um tretornando-os Inteiramente, e levemente
cho
curvo, côncavo, que concorre com
galantes com relaab às partes intero lado paralelo ao segmento (1) sea rebaixadas, nestas sendo previsto
gundo duas linhas quebradas (7), uma
relêvn saliente, nivelado com as
taxas lisas periféricas, e "formado,
10 - Original configuração tt ter delas ortogonal ao referido segmento
anto na região da sola própriamente dada a contra-pontos de Ulmos me- (1); no outro lado do segmento ceia,
Ha; corno 1 no salto, por uma área cânicos, caracterizada por um corpo tem duas derivações (3) simétr:cas en.
Central acom panhando . a configuração de formato aproximadamente pirami- tre si e localizadas próximo te extreexterna reaneetiva, e composta por dal, que está assentado em, e origi- midades respectivas do mesmosegmento
aaa Uma pluralidade de estreite* e alonna-te de, um pedestal, de_ formato
gados
frisos salientes, levemente incli- substancialmente bi-quadrangular, em (1), tendo cada uma das derivações
aa-a
em
relaeão
à
direçãe,
transvernados
vista superior, o mencionado pedestal (3) um lado (8) voltado para a extrehal, os da sala,norám em sentido con- também formando, superiormente, midade do segmento , (1), reto e per!rário aos ado laaltaa à , as ditas áreas
uma plataforma, e, Inferiormente, na pendicular a éste e uru lado (9) °pauto
aentrai semrelê sso,. , tanto da sola linha de junção entre o referido pe- ao anterior (8) curvo, côncavo; o lado
o
salto,
'sendo
das,
' como
e a base que o suporte havendo lig 9 10 ,cnco rre i20.01 os eaterior,es
"gs1c141 nó :ligetior 'dna - 04 3045,M". dastal

Modelo de abridorasacarrolha
conjugado, caracterizado por se cona.
atuir de uma peça alongada, de fomento aproximadamente elitico, feito
preferencialmente de plástico rígido,
õca em sua parte central onde se aloja
o sacarrolhas, sendo que na parte infe-

rior esta peça é disposta com uma
ai.gola e na parte superior tem fixadas
duas chapas de metal, uma de cada lado, fronteiras entre si, ambas os respectivos lados, uma delas mais alongada com sua extremide em ponta,
destinada a ser utilizada para furar as
Latas para extração e outra mais curta,
arredondada na parte superior, destinada a ser utilizada para a extração

das tampinhas de garrafas, sendo que
ditas chapas estão fixadas ao corpo
por meio de pinos passantes, dos quais
o inferior atravessando um rasgo em

continuação ao espaço &o já referido,
prende e nele se articula a cabeça do
sacarrolhas, sendo, ainda, que o sacarrolhas é disposto com um apêndice la-

teral em sua parte superior, apenclice
êste que parcialmente se exterlorlsa 58
parte trazeira da peça por uma abertura, alongada, -por meio de qual, sob

ligeira pressão digital, o sacarrolhas 4
impelido para fora da sua sede. Total

de 2 pontos.

TÉRMO N.° 118.881
1::e 26 de abril de 1960
Requerente; American Can Cmpeny — Estados Unidos da Amerloa.
' Titulo: Composição de revestiment

to de metal de resina vinilica.
Privilégio de invenção
1 — Composição de revestimento
de metal caracterizada por compreender, por peso: 89 a 93% de um co.
polímero de cloreto de viras-acetato
2 a 5% de unta resina de difenol-for.
maldeido condensados, alcalina; 2 a
5% de unia resina apoxi, tendo, altar.
nadamente, um radical glicerila este.
rificével e o radical hidrocarboneto
de um difenol ligados, numa cadeia,
atravas de átomos de oidgenio de kat
e .9 a 6% de uma resina de ~lamina

fonnaideido, •
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Tênno n° 614.506, de 25-10-1963
Companhia Petropolitan,
Estado da Guanabara

Termo n.° 614.549, de . 29-10-63
Construtora Sul Ltda.
Paraná

Termo n.• 614.554, de 29-10-63
Rodovalho Lira
Pernambuco

niaino u.° 614.558, de 29-10-C3
Selivio Herrmann
Rio Grande do Sul.

,

'..,TúRREFRI giria1110Mat c tirE'

CONSTRUTORA
SUL
104ERRNIMN

Classe 33
Titulo de estabelecimento

TUCaltOlif • TKOUARAC

Termo n.° 614.550, de 29-10-63
Taberna Espanhola Olé Ltda
Paraná

•

Classe 23
Artigos da classe
-Wrao n° 614..507, de 25-10-1963
Companhia Petropolitana
Estado da Guanabara

TABERNA
EMP A.NHOLA OLÉ

Classe 41

Classe' 48
Bridhantina
Termo n.o 614.555, de 29-10-63
Rodovalho Lira
Pernambuco

Classe 4
Madeiras

Termo n.• 614.551, de 29-10.63
Administração e Participações "Santa
Zita" S. A.
°'raná

Classe 23
Artigos da classe
Termo n.° 614.547, de 29-10-63
Sociedade Agrícola Pontal Ltda.
- Paraná

PONTAL
— Ind. Bras.
Classe 4
Madeiras brutas e beneficiadas

• Classe 33
Name comercial

Têrmo n.° 614.560, de 29-10.63

Emboaba Indtintria e Comércio Ltda.
São Paulo

Classe 48
Bridhantina
Termo n.° 614.556, de 29-10-63
Protendidos do Brasil Ltda.
Pernambuco

Tênia n.° 614.552, de 29-10-63
InA."•etria João Giraldi £.1 Filhos Ltda.
Paraná

EMEWABA
°ante 50
Para distinguir: Paaéis de cartas, en-

velopes. cretões comerciais e de visitas. faturas, duplicatas, recibos, letras
de cambio, notas promissoras. placas,
letreiros, luminosos memorandos, propagaodas e mrádlos, televisão e jornais
Térial0
COrnfirn -

P1202195R9s9,...m.ii.nal
Nome, comercial
Termo n.° 614.553. de 29-10-63
Rodovalho Lira, etc. Cia. Ltda.
Pernambuco

Termo n.' 614.548, de 29-10-63
Leopoldo Levek
Paraná

PROTEND1DOS DO BUSIL'ITD1.1
Av. Guatarapes, 210— Sala, 101

lei 44216
Nome comerciai
Termo n.• 614.557, de 29-10-63
Sociedade 5 de Março Ltda.
Goiás

FABRICA DE MÓVEIS
LEOPOLDO

•
Classe 40
Titulo de estabelecimanto.

FRIANAL
fIVD, BRASILEIRA

Classes: 41, 42, 43 e 44
Titulo de estabelecimento

•

Café
/ Termo n.° 614.559, de 29-10-61
Madeireira Franal tida.
São Paulo

Classe
•
sse 28
Produtos plásticos-1

Classe 32
'jornal

n.° 614,561, de 29-10-63
Comércio e Importação Lia.,
São Paulo

CONIFIM
IND. BRASILEIRA
Classe 8
Pilhas, baterias, lâmpadas, lios. rádio,
enceradeiras, Lquidificadores, geladeiras
telavisores, aspiradores de pó, loquetes
Interruptores, fusíveis, chaves de luz t
força
Termo n.° 614.562. de 29-10-63
Comercial de Visfaç Brasileiras Lttla
São Paulo
VISTAS BRASILEIRAS,
*,0. BRASILEIRA
'
gIt
CLisse '25
Para d'..vin,i.i.r: Arvores de natal 44.
belots; bwi}se .paar enfeites de árvores
de natal. ea:ta 'geográficas, c artões Postais,' çartazes, displays, desenhos artia-

1 ecoe; 'desenhos, .decalcomanis pára tecido:, " eitàtuai, ' estatuetas, 'estampas.

In34

5exta-feira

ralfur.as' frutas de ',Mn, figuras de
•1. matos, festões. fotografia s, trutas de
01:Pát, figuras para enfeites, bolos de
• ¡aniversários, batizados, casamentos e
Outras quaisquer comemorações, gravura% imagens, letreiros, manequins, mai:metes, obras artísticas, obras de piatura. painéis e cartazes para decorações
a para exposição, projetos, mostruários
jfje mercadorias diversas e para propaa
Vaiada, suportes artísticos para vitrines,
estatuetas para , adornos e para fins
rtísticos. taboletas
Têrmo ni 614.563, de 29-10-63
franificadgra Silva Teles Rio São Paulo
Ltda.
São Paulo

/SILV4,„PELE3
'SIO se° PAMA,
Ind. Brasileiro'

DIÁRIO OF;CIAL (Seção 113) •
••
de senhoras e de crianças, calções, calças, camiaas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominó% acharpes, fantasias, fardas para militares. colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gorros, jogos de (ingeria, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
Peugas, pouches; 'polainas, pijamas, punhos, perneiras; quimonos, regalos
robe de chambre, roupão sobretudos
suspensórios, saídas de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas. , stolas, sou
tiens, slacks, taler, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos
-Termo n.° 614.567, de 29-10-63
Furuaka Depósito de Materiais Para
'Construção Ltda,
São Paulo

Classe 41
Vara distinguir: Substâncias alimentícias
FURUAKA
panificadas, notadamente: pães, .biscoiInd.. Bra.sileirs
tos, bolachas, bõlos, roscas, massas ali-1
Incutidas,. farinhas raspas féculas graClsiase 16
hulos, flocos, amido fubá araruta, dOces Para distinguir:
Materna, Da,. oustrs.
e confeitos
gila
çao e decpração.- arciamsssas
areia. azulek.,s, bate . nakicsise•
Termo n,o 614.564, de 29-10-63
coa de cimento. biocos para •-savimenta...
.Açougue'São Simão Ltda.
çào, calhas cimento cal c.:•.-• _aarsa.
São
Paulo
.
a.
(tuna!
Isolantes caibros. ca: x aos
chapas para coberturas :a x oagua
-) SIO SIMIO
[Ind. Brasileiro,
caixas de descarga cara lixas edil ..a
ções premoidadas. estuque etia.,sis, de
base asfáltico estacas escaiacir,as forClasse 41
!as enru.
ros, frisos. gesso grades.
geral.
de
Para distinguir: Carnes em
ai
de junção 'ages. iageoras
bovinos, sumos e' aves
melas de cserai, ladrilhos. lambris Iuvas
nrmo n.0 614.565, de 29-10-63
rundiçâo Rio Preto Ltda.
São Paulo

rl;tObRageira
Classe 5
Ãço em bruto, aço preparaao. açe
doce, aço para tipos, aço fundido aço
Isarciaknente trabalhado, aço pálio, aço

refinado, bronze. bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganes, bronze em pó. laronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
em barra, ferro manganês, ferro velho,
aussi em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
/Usinas de metal, lata em Rilha, isião

ais falha, latão em chapas, tatá° em
vergalhões, liga metálica, limalha&
magnésio. manganês, metais no trabalhados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampadas,
metais para solda, níquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso cal çôlhas•
Termo n.. 614.566, de 29-10-63
Confecções Coral Ltda:
São Paulo

•

innioAr.

I In-Cl: 13771 si lei:ra
Classe it.

Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas. anaguaa, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas baba.
douros. bonés, capacetes, cartolas carapuças, casacão, coletes, capas, chatas,
cachecols, calçados, chaéups; cintos,
cintas, combinações corpinhos, calças
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botas, botinas,. blusões. boinas,- baba. ruiu, plumbagina em bruto, pó de
doures, bonés, capacetes, cartolas cara. moldagem para fundições, pedras bri.
puças. casacão, coletes, capas, chales - tadas, piche em bruto, pedra calcária
cachecols, calçados, chapeus, cintoS. cintas, combinações, corpinhos, caias de,
•senhoras e de crianças calções, calças
:camisolas, camisetas cuecas, ceroulas.
colarinhos, cueiros.- casacos. chinelos
dominas, echarpes. fantasias, tardas pa
ra militares e colegiais, traldas galochas. gravatas gorros, Jogos ae tingerie. -jaquetas legues, luvas, lig.ts. knços, • mantõss minas, maiôs, mantas, snan&ião. mantilhas, palatos, palas, /anho.
ar perigas. pulavas, pelerinas, ponches.
polainas p ijamas. punhos. perneiras,
1 asa/sonos. regalos. robe de chambre
roupão sobretudos. salsa. suspeusof
saicia de banho. andalias. sweatet cbor•
tes, sungas stotas. soutiens, slacks
• .ater lautas tu-banzes- ternos. nitormas
e vestk:JS
Cd( giaís, vesiidos

plantas medicinais, pedras em bruta
guebracho, raizes vegetais, resinas, te.
sinas naturais, residuos texteis, agida
seivas, talco em bruto, xisto, xisto
betuminoso e silicato
Tênno n.° 614.572, de 29-10-63
Casa da Esfiha Kowloon Lida,
São Paulo

Nyvi3O011
Ind. Brasileiro,
Classe 41
Para distinguir: Lanches rápidos. sanduiches. frios, pastéis, esfihas, kibes,
bolinhOs e pizzas
Termo n.° 614.573, de 29-10-63
Cace: seio de Bebidas Cobel Ltda.
• São Paulo

Ténuo ns 614.569, de 29-10-63
C. J. S. Pastsu'sss e Produtos Eleir A n i.(;05 Lida.
São Paiilo

COBU.,
Lnd. Brasileira

Classe 42
Para distinguir: Cervejas, vinhos,
Ind. Brasileirb
aguardentes, licores, aperitivos, fernetr
a hisky, kumel vennouth, congnac, brandy. Timm, bitter, vinho guinado pipers
Csa,se á
di,tt,:juir. Aparelhos de ar coa mint, gin, punch, genebra, aniz, nectar
e suco de frutas com alcool
d.: amacio e ar refrigerasa, acendedo.es
autoniaticos, aparelhoa desterilizadores.
Tênno n.° 614.574, de 29-10-63
alto falantss e amplificadores de som
Majo — Vestuários Ltda.
condicionado:as de ar automáticos de
-São Paulo
voltagem. _exaustores, conescsor solido
ds.
.corrente
tontinua
ou
alternada,
extente contra trio escator ai ia alua anis.
!ajo
gravadores de som e de Ima- .
sa para revesr .enenroS de ps:. ries rna. tintores
irradiadures
de
frio
ou
caldr
rend.
Brasileira
deiras pata construção. moaa i r a s "
nivela uniam ocra:imante s para ra sistência:R elétricas, relavs, reguladores
Classe 36 •
dutos • d base asláltsas. asoduros uai* ds • voltageni, transformadores de volta- 1
Paia
dist.nguir:
Artigos de vestuário.
gera,
termos.
T3
tOS,
barometros,
baterias
turas metálicas „sara corra , a;ries .a
asomuladores, bombas medidoras. e roupas feitas em geral: agasalhaa,
asgainsas
coesas tmpermeaas'zanres
sas de cimento e :ai hiaraai•ca p earagu- ; lisanba enjsto'as de esgótos sanitários a aventais alpercatas, anáguas, blusa3.
lho. produtos betuminosos impermeabin. ar comprimido, tsansformadores, valvu- botas, botinas. blusões. boinas, baba.
zantes, • agudos ou sob outras Formas las de descargaa, válvulas elétricas vál- doures, bonés, capacetes, cartolas, carapara revestimentos e ou ...os asos nas vulas de vacuo, amperinaetros. conden- puças. casacão coletes, capas chateie,
construçõee persianas p,acas para ai sadores, chavs!s elétricas, capacitares de cacheco ls. calcados, :impelis, s.intos.
bloundo e cpacitores eletrolitreos, laan• cintas, coenbinações corpinhos. calam
vimentação peças ornamentaa. le
de senhoras e de crianças. calções, cala-tas e fios
mento Ou gesso para tetos e paredes
ças, camisas, camisolas, camisetas, cuepapel para forrar casas, massas anti.
cas ceroulas. colarinhos. cueiros, saias,
Termos ris. 614.570 e 614.571, de
ruídos para uso nas consr,usões par
casacos chinelos dominós. achatou:
29-10-63
quetes. portas. portões; pisos soleiras
i.intasias. fardas para militarese cole.
Policolor Indústria e Comércio de
para portas, tijolos tubos de concreto
suis fraldas, galochas. gravatas, gorPlásticos Ltda
telhas, tacos. tubos de cone-to, tubos de
ro, .4pos de [inerte, jaquetas: legues:
São Paulo
vesailação. tanques. tanq tItS cie cl.
luvas. ligas, - lenços. man t os meta
vitrõs
venealento, vigas, vigamentos.
raaaas.
mantas, mandrião, crua:rilhas: pazianas
POLICOLOg
Têrmo Ia° 614.568, de 29-10.6'
Confecções Coral Ltda.
São Paulo

Ça,Jlee

letós palas. penhoar, pulover. pelednal,
peugas, pouches, polainas, pijamas: punhos, perneiras quirnonos, regala%
Casse 4
robe de chambre, roupão, sobretudo%
Substancias e produtos de Origem ani. suspensórios, saldas de banho, sandálias,
mal. vegetal ou mineral, em bruto 011 sweaters, shorts sungas, atolas. sous
parcialmente preparados: Abrasivos em letcs palas, penhoar. pulover. peler-inas.
• • vestidos
bruto, argila refratária, asfáltico em

Ind. tsrasileira

bruto, algodão em bruto, borracha em
bruto, bauxita, benjoim, breu, càntora
caolim, chifres ceras de plantas, ceras
vegetais de earnauba e aricuri. crina
de cavalo crina em geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinais, extratos oleosos, estopas,
enxofre, fólhas, çibras vegetais, flores
secas, grafites, goma em bruto, grauitc
em bruto, kleselgbut, liquidas de Wall
tas,' latex ern ' bruto ou parcialmente
preparados, minérios metálicos madeiras em bruto ou parcialmente trabaClasse 3ti
lhadas, em toras, serradas e aplainadas,
Para distinguir: Artigos de vestuarios mica, mármores em bruto, óxido de
e aoupas feitas em geral. Agasalhos, tnanganes, óleos de cascas vegetais.
aventais, alpercatas, anaguas, blusas óleos em bruto ou' parcialmente prepal
_

PREQ0 DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 5,00

I

Termo n.° 614.575, de 29-10-63
Canivari Automóveis Limitada
São Paulo

CAPIVARI
Ind., _brasileira
Classe 21
Automóveis
Tèrmo n.° 614.596, de 29-10-63
Euclides Quesino . da Crua
São Paulo
•

IIPER MERCADO
PEDRO

DOM

Classes: 41, 42 e 43
Titulo da Estabelecimento

