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ANO XX -- N." 5
CONSELHO DE RECURSOS DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL ;

INDUSTRIAL

Na %Lerei:iria d o til, pelo prazo do
toa(' tS:, dias a contar da data da
li tdinett e i; 0. C 4 111 aberta vista aos Ritere.imbas no seguinte pi•oce:.so.
ikr.oldo, de Souza l'Ittlos

corso, para confirmar o despaebo
corrido e CO needer a patente.
Sala de tiessiíes. 27 de deZeintrro
de 191.1l. — .1. C. I'Vitel ele Barros,
Pr i siderde.
Álvuro Nargeli FigueiFrancisco de Moura
I' nau55.ti9it — Privilégio de bo- ltreendive P.- — llttiu Alues de ArdeiNacgc,:i Figueira. -veoção. "Máquina para fabricar cai- jee.
rose:Anedias.
c.as e cartuchos ele. --- iZecorrenle: (Jel-afeio Vkir,e
indústria de Papel .1. Costa e RibeiPARECEtt
ro s.; . X. -- Recorridos: Estánisla is
t itã „trai .
liam y- e o UNIPI.
com
71.974 -- 7.Ot-- 72.333 e 73.065).
1. O presente pedido se refere a
Expdietite da Secretaria
:1 1 , v rf e l e oalneo1n em n einbaluoin de
alinharas cirúrgicas pie mereceu palatpo-Agricola, Cemer- rceeres fUVeraVel% CM todo O trans— Apre.-enta . trépli- curso do processo, assin? na primei(dal e
na segunda fase, malgrado
térme ra eo
r:plica no processo
ca
Juote.se. a oioosição e recurso formulados per
23,i.;11, marca "Tilan".
monela mesma interessada, todaspriweNsn.
tri Yorit S. A. cujos alegaçoes imo
tism s to I.iu Pa naná — Apresenta pe- voovenverano nem :t o !» técnicos; nein
I
:telada coeresionottleote ta. pa g a- o ioi..
tia taxa final referente hn terca ta -se, aqui, não
2.
Na eco
mo df....517, marco "Auto Proao Nlo-1 de um simples meio (to embalar mer...l i e.... • — •unte-se ao pr(Icesso.
cadoria. mas de um protteksiltien t
tico eapaZ ile gsferalit ir e Manter a
itra.C11StiS EXT1tAQ111)1N.titios
',vacila e duradoura esterilidade de
um pr6iitito mediednentoso,
Drive S.. A. Importação e I
3. Não lei?) assim, cabimento a
oméreio — Apresenta recurso es.-* oposição de Indústrias Yuri: S. A.,
isorordinárb o refereide à marca "Alui e r i gindo , sa, ino obstáculo h concessão
Jume-se nol da presente patente de privilégio de
:tato' •". térmo 411.91N
invenção, um simples modélo industrial, cuja esterilidade, nau está gafeeet, g ein indústria e Co-N
rantida.
macio Ltda. -- Apresenta recurso° 4. •• Nestas condiças, negamos pro—do aordio:dio referente te inárea vimento ao recurso para manter o
--.- despacho recorrido.
Cila I le KIM". térim 4111.437
Co~1110 de Recursos, 11 dc julho
.1fildo ms !elo itt't.CCS5.0
de 190. — A. C. Para de Barros,
Auditor Salostiluto.

Resoluções
P.I .:SOLUÇA° J. 11.kol
,loo N. 75.01g.
.

11 .4(1;.

IIELATól110
Johnson & Johnson. socied:ok voltstil nula iam conformidade com as leis
do Estado de Nova Jersey, Estados
Unidos da América do Norte, requereu em 31 de agústo de 1954 privilégio de invenção para "AperfeiçoaonentoS ein embalagens de Modulas
Cirúrgicas", epresentaltdo também e.
certificado de depósiio no pais de
erigem e documento de eessao.
2. Submetido o pedido a exume
téeuieo foi o assessor favorável no
deferimenlo do pedido, por Doo encontrar anterieridade ao ine51310.
3. Publicados os pontos eararteistieos em 23 de março de
concessão do preleildittO Inopós-se
Produtos etdústrias V. or!: 5. A.

.;eenerente: looldstrjas Voeis S. .A.
Prndatios Cirárgicos.
o...corridos: Johnson & Johnson e'
ia N.1'.I.
i . rivilégio de Invenção: "Aperfeic:otbalagebs de atado.
Illeiltaç
•
cirúrgicas - .
•
Vir.lco g . relatados e discutidos eistes
•ittos em que é neeorernto Indústrias
k S. A. — Produtos Cirúrgicos
.51 Recerridon Johnson & Johnson'
It. ,inenai.. 'iaIo 't*.chica
,
.•
li.N.P.1. que deferiu o pedido: jlilz,;( , 11 o mesmo não haver (alúmenResolvem os Membros do cx., onít- • ti na oposiciio. notificando seu tia-

• ',temente negar provimento. too re- rever anterior.

•

-

•

-

doas vêzes, — à conclinão que
pa:;áo a expo
O process t. 5.046 trata -- de
"aperfeiçoamentos em embalade ataduras, cirúrgicas". para
acondicionamento
de ataduras.
Fol assim li pedido defe n ido
por despacho do Sr. Diretor-Ciciai de Islêste caso. acho que a oposição
se equivicou, pois cm vez de apre19 de ialieiro
A t i de março de" 1956 rc4orre sentar quáltimir envótuero, ou caidiste despahe
c
Indástrias-Vorl: S. A. xa para atadura cirúrgica semerrodulo s Cirrgicos.
u
lhante h que se pretende patenImito to pedido novamente ho tear, limitou-se a apre. entar utu
OriáCto para exame das rozóes do re- conhecido curativo denominado
curso, pediu o mesmo que a recocri- corre 1 a men I c, de "band-aid", denda apresentasse ara amostra da
objeto dto po:ditto. tt !gon o t ro de uma embalagem em forma
N i:ateio CPI re as de envelope.
técnico Mio haver e...
Neste ea.so, portanto, voto pela
amostras apresentadas. a saber: e da
regeição do recurso e pela manuilecoreridt;
le da Recorrida.
ti. O Or. Auditoi- é pela tom•inin- louçã! cio llePaCh0 que deferiu
cão do de*Taelio reemrid *.
O pedido.
Quanto aos cinco outros proPA II
R
ce2sos de números 65.979/
Não damos provitneolo 1111 recurso,
75.045. 7t).974. 72.338 e 70.665, qu :
uma vez (me não foi apontada neto/mina anterioridade que in...olidas- tratam, lodos, de ataduras cura
tivos. muito embora variem de tiM2 to pedido. Ta Oh) a toptirã)
ta I? remorso se nos afiguram daque- tulo e ela número de reivindicali", merame:de 1,r01elatória3 da deei• ções, são pràticanunte a mesma
são final, sein possuir argunient.ná
coi3a.
que 110 .: kV(' a eonsiderã-los.
O lanai n.0 65.979 tem 4 reiConselho de Recursos, 12-9-itotti1.
- vindicações; o tênno 75.013 tent
Álvaro Neteg e Vi Figueira, II ela lar.
6 reivindicações; o termo 79.971
tem 8 reivindicações; o termo núDECLA11AÇA0 DE VOTO
mero 72.338 contém 7 reivindicaPedi vista dos presentes
ções e o de ti.° 70.065 tem 13 reicensos para melhor poder estuda- vindicações.
los e proferir meu voto com per- Pela cuittatWa leitura dos 5
feito conhecimento de causa.
processos acima citados e das 53
2. Examinei exaustivamente os reivindicações. cheguei à concluseis processos acima indicados que são de que os 5 pedidos incidem
considerados pelo Sr. Au- na proibição do Código da Pra'Oram considerados
ditor como conexos. Acho, entre- priedade Industrial. &cão II,
tanto. e o processo de número "Dás Invenções
privileRiá75.046, que trata de "Aperfeiçoa- .rei.;". art. 8.. parágrafo 2.0:
mento em embalagem de ittadu-! 2. 0 o as invenções que tiverem
ra cirúrgica", deve ser julgado
por objeto substãnelas Ou produparadamente, pois difere dos de- tos alimentícios e medicamentos
mi medicamentos, ao passo jue o de qualquer Onero.
mato que são relativos a curativos, No livro "Concorrência Desleal"
de n.o 75.016 se refere a uma cai- de autoria do ilustre atual Direxa. ou envólucro, ou embalagem to-Geral do DNNI encontram-s4
para gase gessatia:
os seguintes eonmentários:
3. Para melhor poder estudar
2. 0 ) as hivenções 'que tiverem
os processos em questão, fui duas poe objeto substüncias ou produvezes a S. Paulo, onde visitei de- tos alimenlicios e medicantn
eto
moradamente as fabricas dos In- de (malquer gènero.
tercesados, ouvindo atentamente
Esta proibição, se bem que adoas explielcões dos técnicós de am- tada em muitas leis estrangeiras,
bas as fábricas (Johnson & Johnagora (1045. figura no e.treito
sos e Indústrias York S.A.) e or- brasileiro.
ganizei um alentado quadro que
A matéria é delicada controfacilitasse a comptensão e com- vertida; em t3rno dela. as °pint.
paração das reivindicações dei c- ies dos autores sedieimsadmidel
cada processo. Cheguei, RU': im, lindo mis e condenando outros
e próprio
após cópias
d pun
hc to. pci 'Aleaiabilidade do
s produl
das as ravi..(licaçõe.s de todos o,.
t idos e medicamentos.
seis processos — o que fiz muito Parece que a razão csit's
1ada
de propósito, pois quem cop ia
dos que proíbem e a ext.» Mac:1

r.
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.sls Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
.deStinado à publicação nos
jornais, diáritunente, até .às
15 horas, exceto aos sábados,
quarido deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
— As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omiesões“leverão ser formuladas por escrito, à Seçãe, de Redação, das
9 ás 17,30 horas, no máximo
alé 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
— Os *originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, .que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
— As assinaturas vencidas
pode: rão ser SUS prn3a3 sem
aviso prévio.
•
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
•
no trato destas questões aos confirma plenamente a assertiva.
De foto, pela natureza e aplicação, as alimentos e 03 remédios
paraa uso humano, não podem
constituir monopólio de ninguém,
embira temporário. Seria isso altamente prejudicial aos interêsses
coletivos. A humanidade, na luta
continua peia sua subsistência,
não deve encontrar entraves que
lhe agravem, mais ainda, os males da vida. Está em jôgo a saúde
e tranqüilidade do homenm, e is
patente de invenção, no caso. outorgando direitos de exclusividade
a seus titulares, impediria, sem
dúvida, a livre ação das autoridades, sempre que a intervençãi
destas se fizesse mister contra os
charlatões e exploradores da Lncredulidade pública.
"Por isso as substâncias alimentinas e os mediianzentos foram
excluídos do instituto de propriedade industrial. (o grifo é nosso).
Cabe às leis sanitárias regularlhes o avo e aplicação, segundo
as conveniências do bem público,
e mediante perniareaste e severa
fiscalização".
O Dicionário Ulla Cniversal,
Volume, pág. 240 e 241, diz:
Medicamento — s.m. (lat. medicamentum) Substância aplicada ao organismo doente csmi o
fim de o curar: receitar um medicamento.
Encycl. Além da distinção entre medicamentos internos e externos. ,medicamentOss oficiais
(cuja fórmula está inscrita nas
pharmacopéia.e) e magistraes
(preparados segunreceita
ca) ; dividem-se ordinàriamente
hoje, os medicamentos, segundo a
ação que exercem, em: medicamentos de ação geral, que corri-
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ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e interior:
Capital e.lnterior:
Semestre . . . . Cr$
600,00 Semestre .
Cr$ 450,00
Ano
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$ - 900.00

Ano . .

Exterior:
. . . Cr$ 1.300,00 Ano .

parte supericr do enderéço vão
impressos o número tio talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar .:lução de

E xt erior :
Cr$ 1.000,00

continuidade no recebimento
dos jornais, devem 03 assinan - 1
tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.

endem os modificaderes de siste-1 substance ar mixture of substanmódicos, aiaesthésicas. excitante ces intended te be used ar the
ma nervoso (hypnoticos, antispas- cure, mitigation, ar prevention of
ou estimulantes), modificadores disease of either man er ether
das secreções (hypersecretários, animais".
hyposecretórios), modificadores da
Tradução:
nutrição (tônicos, alterantess, Droga substantivo, ( i- nglês mémodificadores de coração e dos dio drogge, de francês antigo
vaus (cardiacos e vaso-constric- drogue, do baixo alemão droge
toses, vaso-dilatadores) : modifica- vate cascos sêcos, artigo sembadores do aparelho genital (emma- ladas, em que droge dry era„ ernageges), modificadores da tem- tmeamente, tomado como uma deperatura (antithérmicos, hyper- signação do conteúdo. Ver seco)
thérniiCOS) ; tópicos, que com- • 1. Qualquer substância usada
preendem emolientes, adstrin- como um medicamento, ou no uso
gentes. cáusticos, irritantes: da de fazer medicamentos, para uso
pele: (rubefa cientes . vesilica.n- interno ou externo; também; antes) de tubo digestivo: (vorniti- tigamente, qualquer coisa usada
voe); pa.raziticidas; que compre- em operações de tintura ou de
endem ,os desinfectantes e os an- química. De acôrdo com o Ato de
tisépticos".
Alimentação Pura e Drogas, o
"Medicinal — adj. (de medi- têrmo "droga" inclui "todos os
cinalis) . Relativo à medicina. dos Estados Unidos e no FormuláQue serve de remédio: plantas rio Nacional para uses interno
medicinais. Fig. que remedeia externo, e qualquer substância ou
Qualquer mal moral".
mistura de substâncias determiO Dicionário Webster's New In- nadas para serem usadas para a
ternational, 2. a edição. completo. cura, melhora ou prevenção de
volume 1. 0 , A. G., diz:
doença, tanto no homem como
"Drug — n. (Me drogge, fr. Of. em quaisquer outros animais".
drogue, fr. LG. droge vate' dry A própria requerente, Johnson
caskf, gomis in packing cases, in Es Johnson, quando apresentou
which droge 'dry was wrongly ta. Oposição' ao t. 67.145, classificou
ken te be a designation of the os curativos adesivos corno reméconseants. Soe dry) .
dios (ver fotografias da oposição
1. Any substance used as a me- emanexo).
dicine (o grifo é nosso) er In ma- Em virtude do quê acobo de
king medicines. for internai or expor. voto -pelo provimento dos
externai use. ( o glifo é nosso); recursos aos térreos números ....
also, formerly, any stuff used
65.979, 75.045, 75.046, 79.974 ....
dyeing or `In chemical operatiosn. 72.358 e 76.065 e pela reforma
ACcordiong to the Pure Food and dos despachos que deferiram os
Drug Act the terra "drug" inclu- pedidos., visto como o que neles se
des "ali medicines and prepara- pretende patentear não constitui
tions recegnized in tire !Infle Sta- matéria patenteavel'no Brasil.
tes Pharmacopoeta una National Rio de Janeiro, 22 de dezembro
Formulary for internai ar exter- de 1961. Heraldo de sonza
na! use (o grifo é noeso) and eny Mattos, Conselheiro do CR.

-* Tanêirr-o- de 1.96*i:
— .4s. Repartições PúblicA
cingir-se-do às assinaturas,,
anuais renovadas até 28*40
fevereiro de cada ano e
iniciadas, • em qualquer época,'
pelos órgãos competentes. : t
— A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamà
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional. .
— Os suplementos às edições dós órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no aia' d« assinatura.
—.0'fluzeionário público federal, , para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condiçâo' no ato da assinatura.
• — O custo de cada e.lan piar.
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, .acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ /AO, por ano
decorrido.
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Expediente do Diretor Geral
Rio 3 de janeiro de 1961
Diversos:
Maria Munari Badzon No pemito o cancelamento -- Ezr o! ¡Cio,
da patente de número 3.699, nasalo de utilidade para — Uma
régua tée.nigrafa, de Antônio Angelo Feretto. — Arquive-se o pedido de cancelamento da patente. formulado às fls. 39, por Maria Munari Bazzon. Umente admito o cancelamento — E-officio,
conforme determina a lei, e ainda
assim em condições especialissSemas, quando a prova de falta de
novidade resulta evidente e inequívoca. Fora daí, as partes que
se dirijam aos tribunais oieitean-.
do a nulidade da patente.
Sérgio Manfredi — No pedido
de cancelamento — Ex-officio, da
Patente de número 54,8'79, privilégio de invenção para —Novo
Instrumento de desenho, de Maria Munari -Bazzin. — ArqUive-t.ce a .
petição de fie.. 12 em que foi requerido-por Sérgio Manfredi s
cancelamento desta patente. O
pedido é tanto mais absurdo
quanto é certo que foi formulado .
alguns meses após o término do
prazo assinado em lei. Só por isso
cumpria ser recusado
O interessado que se dirija ao roder Judiciário.
Térmo 72.303 — Jean ,Leon Justia Voltas. e Puig Loreneo esesliocu. privilégio de ias-e' Ein fuce das infc:es.-.s.i.sem efeito o des pache eee coa--

•
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Companhia Impot Mora, de Pro-1 3 23.327), rewierida imol Joaquim tuia
3d2.i• 13), requerida pela Comprol:segui. ;dotas .Ameriesnos ''Cipra". para o I O. Ottimar5e:!, para O efeit.)
panhia Calcado Clark, para > efeito
de. afinal, conceder o registro.
• o, VrI t 11:3C.0 no !efeito de. afinal, indeferir o nies..1
concedor o ngistro.
Lojas .1:alceie:mas S. A. — necc,r.
• oi e tt Dr. M c esis Vieira 'mo pedido. nos trinos do artia./: Indástrias bramtiloiras de Artire i td•11 sio deSPaCI10 M1C 111MCIWII1
: rs n. o 17. do Código.
gos Izetcatários S.A. limar --- No lé•rom: 31;5 .70t) marca: Ru:tilai:
. Locien 1,elong Perfomes S. A. • ecurso interptt.Y:m
itulelerl.1 * C1M11 C111 vista rt recurso bderposUr' •
• -- No tecoreo inierposto
!mie •:14into tio têr.no 343.9-13, rt'..ib.
• • a 10; a eott,tderando que a mama, tal
1:32,
recn •,.• •,•'. I .1%
' ferimento tio tatuo 324.771 mar- 11naliba;.- 5C.
como Si' a present a, é indiscutivelmentrnto•••
ca; • r, I1 Pela.
• • Tendo em vkia o met-to:st) inter- te. uma fantasia pela aplicação dos
(1..n Pretn"ecirde Indos. • Tendo era visla r. reet.rso
*do
II .01:-1o; C erando que a inc r- artigos a que se destina: resolvo, -te
;t4
•• mertirsos, e do
;
cansiderando que a iru-tr-1 eu registrauda no conjunto. mirto :telinto coto o art. 200. do Código da
I
rceonsiden.s
-Inc . % to at •a•sv tendo valido no- Cã re e. !streitda ;:e
no; oferece risco de coofusào; const- Propriedade Industrial,
l
110 'Diário 011niu.
o,
bein
cartieterú;ticia; derando que a rx (inerente já é ti- o depaclio puldicadu
11). de 13 de outu•
litettC10- eme: h : eram:10 tine, coai u eitintit-! tuirr das marcas "Ibal . " (número ciai ' • (Sec Çart
is. •1 1 n •
tiMi4
!iro de 061, que indeferiu o pedido
ttotata:ms cer a e.tte Deparpeti i. • ià constara registradaa: 172.410 e "Alie/ilibar" (rifai-tem:O da marca (tétano n." ... •
1ile in • t-teitlarein •• n mais de ema m.irca, em nome de' 229. -,77t; resolvo, de acôrdo com :a;,..sr.0), requerida Itor Lojas Amela, ?tte.uo
tayp final copee,..”, it
resoivo, deacórdo com o art. 200, do Código da Proprie- ricanas S. A., para o efcito de afina':
:nen;et .
tia; respect1- O art. 20, do Código da Proprie•- n dade industrial, reconsiderar o conceder o registro.
rit
(1, III
On pra'f..0 thalc reeonsiderar o I despacho publicado no Diário
(7:54 l' •
Cuddle non Knitti pg Mins, lume —
na fornir. do p..,- 'despacho poblirodo a 11 de abril °Picai (Seção 11.1). de 25 de julho no recurso interposto no indeferimento do Crino: 418.01 — marca:
21:t.;". •
. r:rtigo 134 de, Co- de Rad, que indeferiu o pedido de 19,31. que Indeferiu o pedido
Enit (1ian-Leit) Testralized.
digo e... t..xti-,it,aatie loonarad.
Oi trialca Petit" (Urino nú- da marca "Alutnibar-50", requeTendo em vista o recurso interi . ,41 innitclado regis: trar et:- r e m 3.4 .774 rt . querida por Lit.,- rida pelas Indústrias Brasileiras PostG; e eonsiderando tIttv a regue-cien Lelcog Perfumes S.A., paill de Artigos Refratários S.A. lbar. rente apresentem novos exemplares e
vali,- I.:
O o. felt0 de. afinl. er concedido para o eleito de. afinal, conceder tdirbé, déstc excluindo os elementos
• :56.526
ROtor, classe o registro.
o registro.
colideines, que. destarte, desaparece14. d t . i
Wa
Ifoffmcister.
Indústrias Brasileiras de Artigos ram: resolvo, de acôrdo com o art.
Cdoa Siciote Ate:royale -haI at,omo registrar o e- • tiengesel [sei ta — No ri- corso }hfra tárlos S.A. Ibar No re- 209, do Código da Propriedade
reconsida rer o despacho
guiale parido de frase d proon- 11110t-pOs1 At; dere rju te niodo têr. curso interposto ao incieferlinen. at:siri:d.
mo 331.f:01 marca; vioatex. de to do têm° 318.950, marca; :11u- Idietedt, 11,, "V.e 'n (Meia!, (Scoc50
gandt.:
111). de 7 de outubro de I g es0 que
A . bidO s Q abai- mibar-60..
W!,
• N.o :Vitt, fe,t)
111C1r 1C.7 a 1e/&o : J. ;
Tendo em vi s ta o recurso inter- indeferiu o pedido da Marca "Ctaddle
cos.
NA). t'itisf • 33, dc. Navegação
(tértn) it." 448.591), reqmriposto: e considerando que a dentftTendo ein \tinta o recurso inter- minação adotada "Altunibar - 60", do por Cuddle 1011 IZatining
rca 1ee.-11tira
-- Em face .do
posto pelai, Cba Societé Anonyme; coito:iterada no seu conjunto, não Inc., para o efeito de afinal conceCocilo.
o rt i v,t
considerando que a mama re g is- me presta à confusão coam aquela der o registro, consoante os CNC11,1)e4ii-licia de proe-zssso;
tx:ntda 'Viti'" constitue unia havida como impeditiva: conside- plat•es de Its. 20-22, cujo clielu : deverá ser novamente publicado C0100
Sela-dein) — Declara a imitaeão 3,erigosa da marca
rando, demais disso, que a reque%te, is rélleia
"1/1. 1'1 1(1Z egistro rente é titular da marca "lbar". simples retific.acão.
wdido,tic til:1dr° recorren i e
d. 1•1.4 , ast: lititte.x, tênia) 245.832. 11. 0 133.731, ; resolvo, de neard0 classe 16. n.o 172.41(i) e Altunihar,
.Nnote-se a desistência e arqui- com o art. 200 do Código da Pro- (classe 13. n. o 229.777); resolvo,
.DiViSilo do Privilégio
ve_s
proe w:so.
301cciatie Industrial. reconsiderar de neônio com o art. 200. do Códe invenção
o despacho publicado a 6 de julho
da Propriedade Industrial,
Dl v rst
do 1961. que mandou registrar a digo
rermda
(tênan número reconsidera e o despacho publicado
Shit 11.'Jállo Cluintarries ;veto
de janeiro de Ete,t
lila
no Diário Oficial (Seção III). de
No isg•(fido d, transfurência do ttr- :e1.501), reaotcrida por Rosana 25 de julho de 11131, que ludefeExit...tència3:
, — Nada há que (te• ladástrias Químicas, para o riu a • ularea. "A/itinibar-60" (tèrino
fez !r q mulo a transferência do efeito de ttrouti. Ind••ferir o citado n.o 545.930.. requerido pelas InN.o 43.1 1 14 — lleory ctereb-0
petOtio, ama voz que êste teve o pedido. nos têm-moa do art. 95. 11t'. dústrias Brno4leita3uc ArtigoS Re- Marin) — Satisfaça exigência.
.5(11 wareSs0 arquivado. cui face nient 17 do código.
Leão do
N. o 71.679 —
S.A. Ibur, para o efeito
que tramitou em jul- Temil Paulista S.A. — No re- fratários
— Salhfaca exi:zência,
de.
afinal.
conceder
o
registro.
gad(),
etttso interno:4 0 ou indeferimento
Carneiro ( *rareia — Recor.N. 0 76.023 — José ArtiAnio
'relata,
372 — }ornando de do termo 351.792, marca: Luar.
rendo do despacho que iie.i feriu o reira de Souza e Ooberto rardp4
0 11‘ eira MalaArtiuive-oe O
Tendo em vista o recurso irt...mr- ! • ito 258.1156 marca: Sabitu Piteira. *Satisfw::t exigência.
prot•es!.;o.
Tendo etti vista o recurso int.rpos.
posto; e considerando roia a marN o '77 sln — no San Tubber
e considerando que a dnannina3 -""
krettlicn Iii •• registranda. no conjunto dos to;
— Satisfaça exigência.
br,c,
cão
registrantàa,
no
coojouto
ilibaria e Comércio S.A•
Agtmr• seus viciar/mios ccmtpanente::, não
Presidio Carlos
N.o 78.799
dt • - w e l •amitteio dO l•tu t o 30,'173. o rence rim•° de coil fasão (. n/ a oferece risco de engano CO,,, a ararea Nrailjs, — Satisfaça exigência.
iam ida 0 . 100 impeditiva; consideranmarca havida como impeditiva, do que a requerente já foi tilutar do
No:f it . aa. ão
Soenneeken —
K o 79.793 —
da
qual pode ser distingttida sem registto n." C•7.1110. concernente à S.al.Maen pxigèueia.
dae.o
• eonvi ústria
Ind
de :Mó- exame
marca "Sabão Piteira" (classe 451
ou confrontação;
N.o 82.851 — 'Walter Weilaibt
S. A. a comparecer a - acordo coma o art. 200. molvo,
do Co- Mio prorrogada em tempo; considcSa fi fura exha‘neia.
f• ste Departamento a fim de efe- de
rondo
que
a
marca
M n 011(41:la conto
da Propilecladc Industrial re'lhe Ktnz • Wai•lliftg
.°•91.1 1k;
tuar o pagamento da taxa 'devida, digo
itnoediiit:• foi admitida na tigaeia
considerar
o
des:paeho
publicado
utloa e ande”; coesistian; pa- 31 , teitine Co. Litni f .ed -2- 5alis.faça
a filtt de que o assunto de sua a 28 de dez:A :abro ou IStl, tine In- • ta• St
peticito possa ser reaxaminado e deferiu o pedido da marca "Luar" 4..)11e:tine uitt, prova bastante de que
. 420 — .Stiry Antea
constdondo, têm()
803, titulo t êrmo n. o 131.792) . requerida nãoi ii :Ci:1111 CO11(0550: resolvo, de
neônio com o art. 200. do Código da i.- taci; exighcia
cio Móvel; Líder.
Indát
pela Textil Pauli4a, Ltda.. para Propriedade Industrial, reconiderar
N. o 92.053 —
imcatid CorItÉCONSiDERAÇA0 DE VESPA.- o efeito do. afinal. conceder O • e- o despache publicado ato Iti:trio (111. rêa e Alberico Seiling -- Satisfaça
aOst,,
ciai
(Secçâo
111),
de
1.'
de
glstro.
cnoq
1; 1 111. que indeferiu o pedido da
Joaquim C. Onimariles -- No di
N. o 03.182 — Angelo rieina —
marca "Sabilo Piteira" (ténue%
'Precinto.: Quitalcos Ciba S.A. — recurso interposto ao indeferi. N50.1150, requerida por Antonio Car- *Sa i is i'atsa
1:et: ui : rendo do despacho que de- yocoto do tramo 323.327, marca: neiro Garcia. pura o efeito de, afi.Nal.
N. o 93.212 --Pattli.:21:1
Serio o termo 326.454 ii.arca: Cl- p en — S Pcbrix.
conceder o registro.
Artefato,: 31etalorgieck S. A. -pra Ce Cia. inoaselatiora
ProCalçado. Clarim -- Recorrendo S disfaça
Tendo em vista o recurso inter- • Cia.
dto .. Americanos Cipra.
despaclio ene indeferiu it ti•rum; I • N.o 93. f. g9
1'rattekt•0 ezirttnposto; c considerando que a mor- do
marca: linho Mut:.
nem
rendo em vista o recurso inter- ca .registranda, no conjunto. se 19.013
vai — Sai i ttfa„-a
fendo
em
vista
o
recurso
iaterpco•
lioAto iter Produtos Químicos Caba apresenta bem caracterizada: coa•N,0
—
In; e considerando mie a marca reconsiderando que a marca siderando que a resença do ele- gistr. — tio seu conjunto Mio t e 1AI-ti-b ifa()
ov1regislrand.a Cipta constiue uma ento "uen" nao modifica essa ca- se presta Ze confusão CUM 3 ,111( li ou
unir:teu perigosa da marca da racterização. porquanto existem tra kvida como imptditiva; rott..iItoit •Ite C urtis PI.
recorrenle. de notoriedade ineon- existem registrados cm nome do derando que, 110 prt*Pprizi chme
trio Ind.
Joalif:iça
iuêntestava — Cit,ct — (Registros nó ; terceiros numeras outras marcas existem numerosas OMVCOS, COM o
lacro, 166.977 o , 167.665); resolvo, com aquéle mesmo elemento; re- mesmo nome de indio ou figura, :CM
N o11
—
de ocprt l o com o art. 200, do C6- solvo, cie acôrdo com o art. 200 que dai resulte risco de engano; re- Sati
s faça exig•'-neia.
200.
art.
da
solve,
de
aeórdo
com
o
tit!:o da ' P ropriedade InduslrIal do Código da Propriedade Lidos- Código da Prcmiedade Industrial, re- I N. o 96.9i5 — A0g.oh-t
reecn..uterar o despacho publicado ciai reconsiderar o despacho pu- ronsideror o despacho nublieult»to I — Sali+faCa eX/uOtle!!1.
de 1961, que man- hiicado a 13 de julho de 1561, que Mário Oficial (Sce,çry , III), de 22 de 4 N.°
Itopec.:,1
(-1 (P u r--:1Aror a referida marca imideferiti o pedido da marca setembro da 1961, que indeferiu o 1 ndtlsfria 1,i p tit ot —
(l>tno n. 0, :I:!6.451) requerida nei-t
• "Pcn -,Ç - FebrIx", o(tértno nitme r 0editt e da marca "fatlio Mor" Oiti.- !eS•iat".1.111-,ia.
do pren CCS50.
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: do ciorol° .lita 8. X. - Propr siga--le
.on,
.
1.1
N.o
F.'évin)
Krol
N.c.
.50 2 _ Ti)-.'
3-0,.'. A , sad Au-,
:tovo-: 0%emplaces
exig0ncia.
I'orPID In Iodados .(e rcrir lb?'
tóni.) Nazar e C,Idarin Carvalho'
N o '51.574 - Indústria
CoForni - Cruz -- 1-...11.1.--".11ea e tal.-11.* ia.
N." 100.605 S.Cgt1)11[0:: pCrlidO, r14? hisi/0 .1.,
mércio de Maleriai gPPs ali4aça exigência.
estabelecimento:
sematic Ltda. - Agnarde-c.
N.o 101.431 - etencrai AmeriNP 3412.775 - Minueto -- TiNP 35.2.269 - De Conto !lesse
can Transpor1.4t!on C4 wp - SatisDivisao de Marcas
Joalho;
eir - De Conto IIc%e Joa- leunUi0 S. A. indósiria de itá•Pos
faço es:011C.itt.
Tflevi,:io.
Aguarde-se.
Arlheiros Ltda. - Cla z se 13
::.° 1 0 ! .6:39 - ,10
Ruiz MarEXPEDIENTE
DO DIRKiOR tigo 117
.N.° 632.871 - Farmácia N.oi.°
Ido
código.
i
tiaez - :s atisfaça
exighcia.
SUI:S•:TITE"TO
NP 371.647 - Pop i - (Melte ganipon Ltda. - Aguarde-se,
N.o 101.810
Raymond Walter
N.o 373.360
Nebratex
Reardi o- Classes 12, 17, 3e. 28,
IsPrgirtivi e. William FrederickDia 3 de jaaoh.) d 1062
iria e Comércio Importaerto e E.
1
do
cdArt.
117
n.o
18
e
40
Satis.faça
exigência
Lodding
Notificação:
portaçfio Ltda. - Agnardc-so.
digo e excluindo a c.lasso 4.9.
SaN.o 101.020 - Dela Solli
NP 373.128 - A Lconeza •le
Uma
vez
decorrido
o
prazo
ite
N.°
374.501
Associaçâo
!M.or1i4nea oxigència.
Lei- recurso previsto pio are. 132 do nacional de Relações Humanas.- 0».•:servas: S. A. - Aguarde-sO.
NP 102.157 - Waldir Rosa LeiN.° 379.633 - Dante Semeraro
Código da Propriedade Industriai, Sewrino Pereira Fortes - Clasi•e
li'Praça
- Satisfaça exigência.
li'
C0
111 O ar:. 11'7 Sobrinho - Ariviike-,,c o proe mais 10 dia:
e para ventuais jun- n. o :33 - De a;N",r4lo
N.o 102.161 - Continental Can todas de recursos, o do mesmo não 0•° 1•
e,ess.o.
Satisfça
a exigênCompany Inc.
se tendo valido nenhum interessa•
PrOrrogricjto de marcas':
cia.
Forem indeferida:4. 43:: seguindo, ficam notificados os requerenNP 10.4 .025:.- Daniel Gonçalves tes abaixo mencionados a coava- tes pedidos de marcas:
379•37 - Conquista - Cia.
•
N.0
das Noves Junior - Satisraça éXir
moerem ii M.e Departamento a NP 328.607 - Ronson - : Al- Deasileirst de Charotos Dannerin
Onda.' •
••
9
(.1a9•40 44 o pagamento da bert Wexler
n••11111 7eg er
- 103 . 207 - A,herto Milano .firn ife efetuarem
gf. t
Coneernente,
a
expr,,11.
iinat
taxa
Licor:dif. --:•-•8atjsfaca)gènina.
•
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N.° "-(05.37f; - Niagara - Food N.° 355.896 - Bernardo Schou,
Mtichinory And Cliemical Corp - mana.
N.o 356.123
Oswaldo LopeÉ,.
Cias:se - Prorrogue-Se o regiaN.° 357.2 13 - Olivi (5: brehn.
Iro
N. o .357.986 - Quimioterápica
.\ • . (itt:voeuto de processos
Bra s ileira Ltda
:::•;3.017 - Maroso &, irmão
Samuel Pressner
:‘." 282.283
Farmácia e Dro- Ltda.
.° 304.011
Pbilomeno Beis
N.n 358.072
•
Sin a-s.! e Lt da.
N.° 32,1..028 - Ropal S. A. Ia-. Vaz.
. Soares.
N.o 36o.17; - II.
6u,tria e Comérc lo.
2c)0.:;11 - Tran;: f ouuazioni
N. o 323.677 - Tecelagem ItamTessili.
S. .A •
Eletrotecnica
N.° 360.931
N.° 332.317 - Panificação In.klmi Ltda.
do; Ila Ltda.
NO 361.696
Sopatel SociedaFarmácia DroN.o 317.11)5 de Paulista de Telliado zg Ltda,
.,:ary Ltda. N.° 363.493
Casa Marconi
NP 50.039 - Campos (5: Silimportadora Li da.
▪c-trini 1 Ida.
N.° 367.539 - EmprCsa Gráfica
2:-p?.928 --- ela. Nacional Ne
p Cruzeiro S. A .
Papel. o Celnlo.,,e.
N. 0 367.570
Emprêsa Gráfica
0 357.189 - Indústria e Co•
mércio de Produtos Plásticos Pias- O Cizowiro- S. A.
N.° 368.103 - Fruiavil Ltda.
tipIao Lida.
N. o 371:001 - Denalba ImporN." 358.565 - Metalúrgica Carbcn., Indúsir n a e Comércio Ltda. facão e CorOr cio Ltda.
N." 372.380 - Diogo Rangel S:
° 359.811 - Joaquim C. SamCia . Ltda.
▪ ri
N.o 352.092 - Café e Bar CherConstantino
N.0 3É;0.211
bania Ltda.
N.° 373.560 - Bolbras -Se. Bo36.1 .215 -- Bernardo Kosters
-- 362.272 - Francisco Lo- liviana Brasileira de Comércio Importação O Exportação Ltda.
sito.
N. o 371.365 - London AdminisGeraldo
Dias
de
N.° :362.92õ
tração do Bens Publicidade Ltda.
N. o 374.413 - 'Alva Mar RouN.° 363 .85? - . Porcelana D.
pas Feitas Ltda.
Pedro II S. A.
N.° 374.422, - Humberto de
N.° 363.sti",i8 - Porcelana 1). PcOliveira Rodrigues Bastos.
¡Iro 11 S. A.
N. o 371.425 - Humberto de
\:.0 563.869 - Porcelana D. Pc.
Oliveira liodrigues Bastos.
tiro 11 S. A.
N.° 374.438 - Julio Veg..so.
NP :309.082
Benedicto Jair
N.° 371.561 -- Ind. .totriara LiIa Silva Marins
.
N. o 316.439 - José Maria Rol- mitada.
N.° 374.626 -- Produções Heria-.
.
.5.° 328.385 - Ileve Colabora- bort Ricliers.
NP 374.639
Concrear Arquido .a de Construções Ltda.
e Construções Ltda.
N.° 311.370 - Vera Fiorella tetura
N.°
- Comercial JrnrOnSlanzi.
Girolt0 Ltda.
- Valeria Vasta. portadOra
N. o 374.660 - Percroine S! . A.
N.o 343.539 - Casa Reinoldo
1es,,órins para Automóveis e Ma- Comércio de Papeis.
t erial ElMrico Ltda.
EXPEDIENTE DA SEÇ7t0
N.o- Cirep,ório Ruben
DE PRORROGAÇA0
Tabuyo.
1.2:x1w:f2das
•. o 313.732. - Jorge Mein
Vranea.
N , 420.029 - Luiz Leoni - ManN.° ;11.501 - Indústria e Co- tenho a exigéncia.
o de Auto Peças Jalex Ltda.
N° 438.486 - Rapicio Rodoviário
N. 0 3;1.711
Nieola Lamac.
Ruas S.A. - Preste esclarecimentos.
NP 311 .732 - Bar Rolandia
NO 416.074 - Maneia C, Pilho Ltda.
LI la.
- Apresente procuração.
NP 341.893
Prosper Imóveis
N? 461.347
Aleksander Storch Mantenho a exigência.
N. o 315.911 - Miroel Silveira.
N? 461.348 - Posto de LubrificaN. o 318.287
Astrid Theodora ções São Pedro Ltda. --Mantenho a
É; iça "da Do (-IML
exigência.
N.° 348.901 - João Pedro Bara
N o 192.619 - Einco Empreiteira de
N . 318.Q59 - Predial Santo Construções S.A. - Mantenho a exiCristi, Ltda. .
gência.
N° 497.249 - Schub; ô Cia. Ltda.
N.° 350.311 - Indústria Estea- Pague a multa.
rica N. S. das Graças Ltda.
N° 499.299 - Dr. Antônio Soares
N.° 350.757 -- Arte Gráfica do
Marialva - Preste esclarecimentos e
Brasil S. A.
N.o 350.763 - Organização de apresente procuração.
No 499.300 - Dr. Antônio Soares
vendas Mira Ltda.
NP 350.898 - Mercearia e Bar Marialva - Preste esclarecimentos e
apresente procuração.
C;iifornia Ltda.
N° 499.301 - Dr. Antônio Soares
N.° 351.010 - Indústrias e CoMarialva - Preste esclarecimentos
wércio diS Calçados To! Ltda.
ao nome e apresente procuraN.o 351.189 - Myriam Ladeira quanto
ção.
N.0 . 351.542 - Fervet Ind. e
N" 199.417
Perfumaria Ramos
Cono(cio Ltda.
Ltda. - Apresente procuração.
N. 352.988 - Organização TécN" 499.433 - Wolf Kappel S.A.
nica Brasileira Brasmoo Ltda.
Comercial Exportadora e Importadora
N.° 353.018 - Luis Grinstein - Preste esclarecimenlos.
taber. •
N? 499.498 -- Soei& Anownne des
N.o 353.151 - O Leão Fábrica Laboratóires Robert f:5 Carrieri Apre~m.
de Móveis Ltda.

I\1? 499.72-1 - Casa Fonseca Duarte (Cereais) Limimcla - Preste eselarscimentos.
N° 503..340
Matheus, Torres C,
Ltda. - Pfesi-e escLrecimentos.
Ni 503.341 - Nlatheus. Torres
Cia. Ltda. - Preste esclarecimentos.
N? 503.570 - Sojoia Ltda. - Apresente nroctiro.ção.
503.589 - Indústria de Artefatos
cle Alumínio Brilhante Ltda. - Apresente procuração.
1\1` 503.600 - Novo Mundo Investimentos Ltda. •- Apresente procuração.
N v 503.601 - Lipoquimica Ltda.
Apresente prociração.
503.(;06 - Sintese Jornal União
d a Imprensa Brasileira Ltda. - Apresente procuração.
N' 503.613 - Vinicola Jarinú Lida.
Apreseilte procuração.
N" 503.636 - Consiglio C- Cia. Apresente procuração.
N ? 503.732 - Emygdio . Gouveia
.Apresenite procuração.
Cia. Ltda.
1,1" 504.134 -- Aços Villares S.A.
-- Apresente procuração.
N° 504.135 - Aços Villares S.A.
-- Apresente procuração.
N" 504.715 - Cia. Química- Industrial - Preste esclarecimentos.
N" 506.093 -- Indústrias Gessy Lever S.A. -- Preste esclarecimentos e
apresente procuração. No 506.09-1 -- Indústrias Gess), Lever S.A. -- Anterior registrada sem
direito ao uso das cores preta e branca e está em , nome de Companhia Gcssy Industrial - Apresente procuração
e preste esJi.recimentos quanto uo
nome.
No 506.099 -- Industrias Cessy Lever S.A. -- Apresente procuração e
preste esclarecimentos quanto ao nome.
Moinho Nlarcelinense
N y 506.355
S.A. -- Apresente procuração.
N? 506.370 - Amaral, Machado
Cia . Ltda. - Apresente eticiuetas
identicas as do registro anterior, em
novos excriplares.
Foram mandadas pro l-n.11a,- w,
Seguintes Marcas

N? 288.601 - Ypiranga - classe 23
de Fiação. Tecelagem e Estamparia
Ypiranga fjafet.
N? 298.431 -- Vitamina Lorenzini classe 3 de Ibia Instituto Bioquimico
Inter-Americano S.A. - Com vigéncia até 3-12-67.
..N° 329.650 - Adamado - classe 42
de Brasileira de Vinhos S.A. Indústria
e Comércio.
N? 329.651 -- Andes - classe 42
de Brasileira de Vinhos S.A. Indústria e Comércio.
N° 383.175 - Chie classe 48 de
Gaylorcl Products, Incorporated na
classe 48.
N? 391.689 - Tefacol - classe 3
de Recordati Laboratório Parmacologico S.p.A.
IV' 391.802 - Faisca -- classe 46
de Abrasivos Bom Bril S.A. - Retificando-se a data para 29-1-49.
No 405.808 - Normoc-ytol - classe
3 de Laboratório Yatropan
N5 418.524 - Maraafatura Araken
de Cigarros S.A. oblk 'fosse 44 para
Galicia.
N° 433.679 - 1\1.)°3(ví. - classe 11
de Laminação Nacional de Metais
S.A.
N° 444.112 - Padaria c Confeitaria Simpatia - classe 41 de Packria
e Confeitaria Simpatia Ltda.
No 444.605 - Keite de Kolny classe 48 de Stúdart S.A. Indústria e
Comércio.
classe 44
N? 445.509 - Colbak
de Alfredo Vandui.

Janeiro dei 19(32
N° 46.721 -- Propac classe 14 de
Companhia Propac (Comércio e Indústria) .
No 451.262 -- Tonsunal - casso
3 de Laboratório Rio-Quiinica Ltda.
N, 155.01S - Situtral classe 7 de
Sintral Sociedade Importadora de Máquinas Tratores e Acessorios Ltd,,.
N? 455.848 -- Aliança - 11.1: . .e 8
de 1‘1,1 ,: Lowenstein S.A. Fabrica
Aliança de Artefatos de
N, 455.849 -- Aliança - 40
de Max. Lowenstein S. A . 1alais:1 cl"
A.tefatos
N" 455.850 -- Aliança --- da-se 12
de Max. Lowenstein S.A. Fábri,,i c1,7,
Aliança de Artefatos de Metais.
N.° 455s851 - Aliança - Classe
17 -- De Mas Lowenstein S.A. Fábrica Aliança de Artefatos de Metais
neõrdo ceia a Portaria n.° 87-61.
N.° 455.852 - .'`diaaça - Classe
11 - De Max Lcr.ve.iistein S.A. rábrica Aliança de Artefatos de Meteis
- De actird'o com a Portaria ri.° 87-61.
N.° 455.853 - Aliança - Classe
49 - De Max Lowenstein S.A. Fábrica de Artefatos .de Metais .
N.° 452.734 - F.A. - Classe 11
- De Max Lowenstein S.A. Fábrica
de Artefatos de Metais - De ricôrdo
com a Portaria n.° 87-61.
N.° 458.481 - Hollandia - Hum
De Koninklijice
- Clases 41
Fabrieken Vats Melkprodukten
En Voedinp,sniiddelen N . V .
N.° 460.135 - M.L. - Classe 49
- De Max Lowenstein S.A. Fábrica
Aliança de Artefatos do Metais Como inicialmente requerido.
N.° 460.136 - M.L. - Classe 12
- Da Max Lowenstein S.A. Fábrica
Alianca de Artefatos de Metais.
N.° 460.137 - M.L. - Classe 8
- De Max Lowenstein S.A. Fábrica
de Artefatos de Metais -- De aciirdo
com a Portaria n.° 87-61.
N.° 460.138 - M.L. - Classe 6
- De Max Lowensteio S . A. Fábrica
Aliança de Metais.
N.° 460.140 - M.L. - Classe 11
- De Max Lowenstein S.A. Fábrica
Aliança de Metais - Exceto para aifariges.
N.° 462.297 - FaFvor Adamastor
- Classe 1 - De Viúva Ventura A.
Maia 8s Cia.
N.° 466.012 - Sarnicura - Classe
3 - De Farmácia São Joaquim Ltda.
N.° 478.739 - Dinitmico - Classe
9 - De Irmãos Del VeccItio Ltda.
N.° 482.810 - Capuzzo - Classe
42 - De Olavo Capuzzo - Retificando-se a data para 31-12-51.
N.° 487.275 - Super - Classe 36
- De Malharia Santa Izabel Ltde. Retificando-se a data para 5-5-51.
N.° 490.587 - Fripl - Classe 41
- De Frigorifico Piracicaba S.A. Como requerido.
N.° 494.834 - Nova America Classe 32 - De Novo América Despachos Marítimas Ltda.
N.° 496.809 - Fábrica de Bebidas
Fluininense - Classe 42 - De União
Industrial de Bebidas Igtiassú Ltda.
N.° 497.555 - Sociedade Defleti.
cante dos Chauffeurs do Estado de São
Paulo - Classe 33 - De Sociedade
Beneficente dos Chauffeurs do Estado
de São Paulo - Retificando-se a data
para 10-6-52.
N.° 498.163 - De Lavai - Classe
5 - De The De Laval Separator Company - Na classe 6.
N.° 498.337 - Atlantidá Cinematográfica S.A. - Classes - 33 De Atlàntida Cinematográfica S.A.
N.° 499.139 - Verlbost - Classe
- De Frigorífico Arateur do Braell
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Janeiro

de-1962

lel" 503.590 - Pac lacob - classe 2
N.° 505.406 - A Voz de S. /UlNoirge - Classe 8
N. 501.087
S.A. --- Retificando-se a data paeis
- de Walter Balsirnelli.
tima° - classe 32, de Editora Vo- De Borg Warner Corporation.
155-3-50.
N" 503.591 - Tigre - classe 1 - zes Limitada.
N.° 501.088 - Norgloss - Classe
Classe
N.° 499.608 - Harella
46 - De Borg Warner Corporation. de. Salvador Peluso Basilc.
N. o 505.459 - Lancellotti 36 -- De L. Harris (Harella)
N"' 503.592 - Cap - classe 1 - classe 40, de Miguel Lancellotti,
N.° 501.469 - Strycin - Classe 3
N. o 505.962 - Enelone - classe
N. 499.612 - Rugaline - Classe - De Olin Mathieson Chemical Cor- de Tetracap Indústria e Comércio So1 - De S.A. Composições "Interna- poration - Averbando-se o contrato de ciedade Anônima.
3, de Casimir Funk Laboratorles
N 5 503.593 -- Alpha - classe 41. Inc.
tional" do Brasil.
eleploração a favor de E. R. Squibb
N.° 499.613 - Benemid - Classe te Sons, S.A. Produtos Químicus Far- -- de Coor.ziatiya de Laticínios de
N.° 506.331 - P - clase 17. de
3 -- De Merck 8s C.° Inc. - Com macêuticos e Biológicos per despacho Patrocínio do Sapticai Limitada.
Pire/11 S.A. Companhia IndustriN , 503.599 - Acaotoe - classe 2 al Brasileiro.
averbação de contrato de exploraceão a de 7-7-54.
favot de: Merck Sharp e Dohrne S.A.
N.° 506.367 - Calma - classe
N 9 501 .508 -- P KopI • classe 28 - 'de Anderson Clayton e Cia. LirniIndústrias Fnrmacêuticas por despacho - de Fábrica cie Correias Pôrto Ale- Led a .
2, de Amaral Machado & Compaclasse
41
N"
503.602
Fantasia
de 28-3-58.
grense S.A.
nhia Limitada.
N.° 499.694 - Filma' - Classe I
N.' 501.600 - Tayge,.ina A. P. - de Anderson, Cleyton Cia. Limi- , N. o 506.895 - Vinho da Casa
- De Rohm aia Haas Company.
- classe 43 -- de Aladino Fornaciari. tad., - com exclusão cie doces e simi- - clase 42, de Cooperativa Vinílares.
N.° 499.7C6
Priatan - Classe 3
cola Garibaldi Limitada.
N° 501.910 - Agricobraz classe
N" 503.603 Bate Papo - classe
N. o 507.037 - Quincilina De Knoll A.C. - com averbação n° 15 -c de Agricnbraz Sociedade de
n"
41
de
Pan
Produtos
Alimenti'da contrato de exploração ei favor de Expansão ,Agricola e Comercial Limiclasse
3, de Laboratórios Silva
Cios Nacionais S.A.
Knoll S rA. Produtos Químicos si For- tada - menos para estatuetas.
Araujo Rousse' S.A.
N"
503.604
Três
Leões
clasmacauticor, despacho 30-5-60.
N" 502.189 - Eli Dupla classe
N. o 507.100 - Hering classe
N.° 499.707 - Soventol - Classe n" 43 - de Kibun S.A. Indústrias se 16 de Trés Leões Companhia 49, de Fábrica de Gaitas Alfredo
Comercial Construtora e de Adminis3 -- De Knoll A.A. - com averba- Alimentícias.
Hering S.A. Comércio e Indústração.
ção de contrato de exploração a favor
N 5 502.260 -- Emblemática - clasN" 503.605 - Tahauna - classe 41 tria.
de limai S.A. Produtos Químicos e se 8 -- cie Todantérice Música Limi- - de Cooperativa de Laticínios de PaFermacauticos despacho 30-5-60.
Foi mandada prorrogar
tada.
trocinio d Sapucai Limitada.
N.° 499.721,- Dexion - Classe
a seguinte insígnia
N'
503.609
Moaesin
Monarca
502.330
classe
23
N9
Do Dexion Limited.
49
classe 36 - de Companhia Calçado
de
Lanifício
Fileppo
S.A.
Fábrica
de
457.686
- Emblemática o
N.
N.° 499.72:3 -- F. M. - Classe
Clerk - Sem direito ao uso exclusivo classes 22 - 23 - 24 - 25 .2- 26
Tecidos Belém.
21 - De Fairbanks Morsa & C.°.
N" 502.693 -- Sbai -- classe 41 - da palavra elVfoe-casine.
- 27 - 28 - 29 - 30 - 31 --N.° 499.792 - Gueiba - Classe 4 de Gelados Skai Limitada.
N9 503.610 - Otto Brauingart - 32 - 33 de Comércio de Tecidos
- De Menezes Hoerlle ea Cia. Ltda.
classe
1
de
Otto
Beumgart
indúsN" 502.726 - Sorbetio - classe 41
R. Monteiro S.A.
Classe 43 - de National Biscut Company.
N.° 499.947 - Urreta
tria c Comércio S.A.
- De Urreta S.A.
Foram prorrogar os seguintes
1\1° 503.611 - Otto Bauingert N 9 502.752 - 22-22 - Quatro PaN.° 500.043 -- Orquima - Classe tos
títulos
- classe 7 -- de Blireco S.A. classe 16 - de Otso Wenn-Igen Indús3 - De Orquima Indústrias Quisialcas
tria e Comércio S.A.
'
Importadora e Exportadora.
N.°
306.025
- Representação de
Reunidas S.A.
N" 503.612 - Marujo - classe 48 Jornais e Emissoras Limitada, de
N 9. 502.762 -- Nicho'son -- classe
N.° 5500.318 Edicol - Classe
11 - de Nicholson File Com pany. - de Andereon Cleyien et Cia. Limi- Representações de Jornais e Emis41 - De Imperial Chemical IndusN' 502.777 Peixe - classe 41 - tada.
soras Limitada - classe 32 - 33,
tries Limited.
N° 503.729,- B.) tal - classe 36 com inclusão de classe 33.
de Indústrias Alimenticias Carlos DeN.° 500.319 - Embremática - brido S.A. Fábrica ,Peixe.
- de A. N. Szylit
N.° 46.906 - Artes Gráficas
Classe 28 - De Minnesota Mining and
lal" 503.956 --- Cynar
classe 42 Americana - classe 33, de Artes
N" 502.778 - Peixe - classe 41 Manufacturing Company-.
de
Angelo
Delle
Molle.
na
N.° 500.320 - Scotch - Classe 8 de Indústrias Alnuenticias Carlos de.
N" 504.990 -- Emblemática - clas- Gráficas American aS.A. -- De Minnesotta Minirtg and Manu- Brido. S.A. Fábricas Peixe - feitas se 17 - De Móveis de Aço Fiei So- clases 33.
as retificações indicadas pela seçi'iti de
N.° 460.434 - Agência Comerfacturing, Cdrnpany.
ciedade Anõn;ma.
cial de Transportes de Frederico
N.° 500.531 -- Creofen - Classe pesquiSas.
N
9
504.586
-W.S.
Wein
Shiell
N" 503.011 - C E - classe 6 2 -- De Produtos Químicos Fontoura
Soa
classe 23
de Ween Jarque Pal á cios -- classe 33, de
de Combustion Engineering Inc.
Zacharias Napoinuceno Filho.
S.A.
Shiell
Es
Sou
Limited.
N" 503.236 - Micutan - classe 3
N.° 500.619 - Aurora - Classe 46
N. o 499.264 - Sociedade Scien's N" 504.700 - Fa Cil Pan - Cil
de
Distilaria
de
Alcóoi
de
Cereais
- De Cia. de Produtos Químicos "Fá- classe 1 - de Cr'.
i
Química In- tifica Supermentalista (A) Sociedade
Anónima
Distac.
brica Belém".
dustrial
- &ai direito ao uso classe 33. de Sociedade ScientifiN" 503.403 - Brazão
classe 43 exclusívo da exp:-.-ssão fácil.
N.° 500.623 - C.R. -- Classe 42
ca Supermentalista Tattwa NirCooperativa
Vinícola
Attrora
Lide
- De Charles Of The Ritz Inc.
IV" 5C-4.720 -- Fa Cd Uso - Cil manakaia - retificando-se a data
N.° 500.658 -- Vigramina - Clas- mitada.
tli1SSO 1 --- de Ci... Quirnica In- para 8 de março de 1952.
N" 503.571 - Fornasa
c.1asse 7 dutiial‹-C11› - Sem direito ao urn
Ciba Sociéte Anonyme.
se 1
- De Forjas Nacionais S.A. Forne- e::dir--rivo
EXPEDIENTE DO DIRETOR
esr,i--.sf.0 fácil.
N.° 500.661 - Antis tinetas - Cias.
N" 504.728 - F, Cd h Cd se 3 - De Produtos Químicos Cites sa .
N" 503.572 - Fornasa -- classe 6 (lasse '1 -- de Cia. Qternica Industrie'
Dia 3 de janeiro de 1902
S.A.
- de Forjas Nacionais S.A. Forriesa
N.° 500.663 - Viasept - Classe 3 - menos para hascu!a e a-id de bir- eCiIe -- Sem direito ao uso exclusivo Transferência e alteração de nome
da expressao fáci'.
- De Farbwerke Hoechst Aktienge- los.
de Titular de PrOcesos
sellschaft Vormals Meister Lucius
N9 503.573 -- Fornasa - classe 21
No tificações:
Bruning
Retificando-se e data para - de Forjas NaJonai SÃ. FornaDiviago Jurídica
28-12-51.
São convidados os requerentes
sa.
N.° 500.654 - 'loa:opor/ - Classe
N" 503.574 -- Fornasa - classe 11
N.° 504.738 - Copa do Mundo abaixo mencionados a compare1 - De Farbwerke Hoechst Atienge. - de i'orjas nw.10:1;1:s S.A. Pontas?.
classe 43 de Sociedade Manti- cerem a este Departamento a fim
sellsehaft Vormals Meister Lucius
N° 503.575 - Pornasa
clazse. 5
efetuarem o pagamento da
Bruning - Retificando-se a data par.. - de Forjas Nacionais S.A. Fornasa. queira Limitada Indústria de Vi- de
taxa de transferência e alteração
dros e Bebidas.
28-12-51.
Ne 503.576
Fornasa - classe 16 N. o 504.984 - Tonhormon - de nome dos mencionados proN.° 500,665 - Spirotrypan Cias - de Forjas Nazionnis S.A. Famosa.
clase 3, de Byk - Gulden Lom- cessos:
se 3 - De Farbwerke Hoechst Aktien•
NI 503.577 - Medianeira - classe berg Chemischefabrik GMBH.
gesellschaft Vormals Meister Luclue &
Indústria de Ferramentas AgriiN. o 504.985 - Vulnoseptyl - colas Foice S.A. (pede para ser
Bruning - Retifieendo-se a data para n" 91 - de. Moinho do Centro,-;S.A.
1
-N"
503.578
-SAC
clas.
clase 3, de Byk Glden Lomberg anotada nas marcas Foice n.o ..
29-12-51.
Sunbeam do Brasil Ansi-Corrosivos Chemische Fabrik GMBH.
N.° 500.740 - Fungison Sonabril -- de
32.819 - Foice n o 159.757 - tiSociedade Anónima. •
N.° 501.936 - Coblac - classe tulo Ind. Ferramentas Agrícolas
Classe 2 - De Sonabril Sociedade Na503.579 --. Villa - (k.sse R - 1, - de Columbian Carbon Company.
cional Fabril Ltda. - Averbando-se deN'
Foice IFAF n.o 202.108 - marca
Nilo Villa.
N. o 504.99 4- Weetabix o contrato de exploração a favor da
N" 503.580
13...1.. -cl..a,se 21 !-:e 41, de Weetabix Limited. elas- Algemas tèrmo n.o 378.833 as alQuirnbrasil Química Industrial Brasi- - de Três Leões Compailia de Coterações de nome) - Anotem-se
leira S.A. por despacho de 11-9-52 mércio- Indústria e Represen t-açõ?s N. o 505.009 Kermesse - cias- as alterações.
N.° 500.834 - Marilu - Classe 36 considerando -sc não agricola os trato- se líS, de Cotanifício Cândido RiCondomínio do &lindo Pilar
- De Arakelian 8s Irmãos,
Leiro Limitada.
(transferência para o 1:eu nome do
res.
N.° 505.160- Breon - classe 1, i titulo Edifício Pilar n.o 84.653) -N.° 500.841 - Cometa - Classe 1 N" 503.581 - Pionrer
eksse 8
12 - De Indústrias Reunidas Carbex - de Pioneer Ri-dio S.A. Im'ástria e de British Geon Limited.
Anote-se a transferência.
i N.° 505.377 - Cashrnere Bou-.
COIllére i0 .
Inrústrias Raphael Ialusetti S.A.
N.° 500.844 - ASH Classe at;
N" 503.585 - feete - el.. ,....• 41 !mee i:- classe 43. de Colgate Fal- -:ransferência. pa.ra o seu nome
- De The Anialgamated Dental Com- - de Indústrias de - Cl :: -)1.ite L.--..ta 1 raolive Comp,iny.
marca Epecla
iS3.C2a) -pany Limited.
So,iedade Anou:m...
N.° 505.405 - Eco Seratico - a tran.srern nela.
N.° $00.851
Seradix - Classe
N° 503.588 - Clark:
c i a,se -16 - -- t -cauf,:se 32, de Editora V07PS Limi- • Spofa Sdruzeni Podniku Pro
1 de C:omnarhia Ca/eado Clarck
2 - De May & Baker Limam
: ta .
Zdravotnlekoj Vyrobu ktransfe-
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anela, para o seu nome das marcas Bellaspo.n n. 0116.649 - Pe/entan n.o 119.618 - Spofa n.o
119,802 - Adhersor n. o 119.965
- Tellurit n.° 120.435 - Superfilling n.o 120.436 - Aristos n.o
Psychoton n.° 120.994
120,71E
- Sornbrachol n.° 120.995 Opajol n.o 120.996 - Kalkuit n.o
120.997 - Spironovan n.° 121.119
Fluocld no 121.288 - Pedrolon
rto 121.351 - Axuris no 121.352 Guazoeid n.° 121.556 - Ligacid
n.° 121.813 - Neokathesin - n.°
121.814 - Aristo no 122.530 Aristo no 122)531 - Klimolysin
n.o 122.727 - Calthioma n.o ..
124.959 - Pityol n.° 124.960 Myon n.° 130.992 - Spofa n.o ..
131.262) - Anotem-se astransferências.
Perfumaria Guedes Sobrinho Ltda.
(transferência para o seu nome da marca Floresta n.o 129.987) - Anote-se
‘). transferência.
Radio Excelsior S.A. (pede para ser
anotada na insignia Ecos da Broadway
n.o 131.536 a alteração de nome) Anote-se a alteração.
Francisco Leal 6 Cia. Ltda. (transferência para o seu nome do titulo
Francisco Leal Es Cia. n.° 134.384)
Anotc-se a transferancia.
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo
(transferência para o seu nome da marta Palha Bancária n." 134.803) Anote-se a transferência.
Lanifleio Santo Amaro S.A. (pede
para ser anotada na Marca Santo Amaro n.a 135.253 a alteração de nome) Anote-se a alteração.
Comércio de Tecidos Nazarian S.A.
(pede para ser anotada nas marcas
Pigale na 136.587 - Nazarian número 138.833 - Barão 139.052 N. Nazarlan n. 173.616 - Nazarian
n.o 174.780 - Nazarian a.° 174.829
Nazariau na 177.565 - N. Nazarian n.o 182.898 as alterações de nome). - Anotem-se as alterações de
nome.
Carlos Kappcs 6 Filho (transferência para o seu nome da marca Oeste
n.° 141.298-A) - Anote-se a transferancia .
rirSos Gchring S.A. Industria e
Comércio (pede para ser anotada na
marca EMA n.• 141.560-A) a alteraao de nome) - Anote-se a alteração.
Kibon S.A. Industrias Alimentícias
(pede para ser anotada nas marcas
Chica Boa n.o 146.099 - -Ki Dupla
n.° 146.115 - Ki Mana n.o 150.030-A
- lai.Mana na 153.168 - Ki Sopa
n.° 155.664 - Ki Sonho n. o 155.665 Ton Boa n. 161.146 - E Bon número 162.798 - C.hica Boa número
176.388 Eski Bon n.o 220.695 as alterações de nome).
Anotem-se as alterações.
B.T. Babbitt Industria Química S.A.
(transferência para o seu nome da marca Ary número 146.477) - Anote-se
a transferência.
Fides Maquinas e Accessórios Texleis Ltda. (transferência para o seu
nome da marca Fidas número 170.411)
- Anote-se a transferência.
Plástico Mora S.A. Industria e Comércio (transferência para o seu nome
da marca Plásticos Mata n.° 237.659)
- Anote-se a transferência.
Cia. Importadora de Produtos Americanos Cipra (pede para ser anotada
nas marcas Cipra número 173.483 Cipra número 232.250 as alterações de
nome - Anotem-se as alterações.
Lanifício Capricornio S.A. (pede
para ser anotada na marca Capricorfio número 176.900 as alterações de
Dome} - Anotem-se as alterações.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
N. 290.299 - Ind. Elc irônica Pra/1par Ltda. -- Satisfaça exigência.
N. 390.475 - Luiz França da Silva
- Satisfaça as exigências.
N. 390.482- Al Ind. Ltda. -Satisfaça as exiganciaa.
N. 390.565 - Comercial de Ferro
e Metais Cofer Ltda. - Satisfaça as
exigências.
N. 390.567 '-- Emp. de Laticinios
Inconfidência Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 390.616 - 390.617 - 390.618
- Banco F. Munhoz S.A. - Satisfaça exigência.
N. 390.646 - Ceramica São Caetano S.A. - Satisfaça exigência e prossiga-se com exclusão de uflas classe 8.
N. 390.655 - Oswaldo Chrispira
- Satisfaça exigência.
N. 390.656 - Trevo Industria e Comércio de Peças para Bicicletas Ltda.
- Satisfaça as duas exigências.
N. 390.657 - Oswaldo Chrispim
Exi9.3ncias
- Satisfaça exigência.
N. 390.658 - Estudio Gráfico Ga.
• N. 424.630 - Elizabeth Ebergenyl
rimar S.A. - Satisfaça as exigên- Satisfaça exigência.
N. 474.645 - S.A. Industrias Reu- cias.
N. 390.659 - Estuclio Gráfico Ganidas F. Matarazzo Satiafaça exi- rimar S.A. -' Satisfaça as exigêngência.
N. 388.440 - Arturo Kann Marx - cias.
N. 390.660 - 390.661 - 390.662
Satisfaça a exigência.
N. 359.345 - Seabra Ci. de Te- - Estudio Gráfico Garirnar S.A. Satisfaça as exigências.
cidos S.A. - Satisfaça ex gência.
N. 390.674 - Kielman Honigbaum
N. 389.386 - H. Hauptnar - Sa6 Cia. Ltda. - Satisfaça exigêntisfaça exigência.
N. 389.454 - LaborquaniCa Farma- cia.
N. 390.675 - 390.676 - A. Naucêutica Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 389.727 - Dipauto Distribuidora man e Kielman Honigbaurn ta Cia. Lide Peças c Acessorios Ltda. - Satis- mitada - Satialaça exigência.
N. 390.677 - 390.678 - Aço Enfaça exigência.
N. 339.753 Racex Comercial e genharia Ltda. - Satisfaça exigênImportadora Ltda. - Satisfaça as duas cia.
N. 390.755 - Joaquim Bras Ribeiro
exigências.
N. 359.761 - Padaria e Confeita- Edith Reis Woodrow Rodrigues c
Woodrosv Rodrigues - Satisfaça
ria Valinhense Ltda. - Satisfaça exi- •
exigência e prossraa .se com o padido
gência.
na classe 33.
N. 389.898 - Irmãos Dryswiacki também
Alba S.A. Adesivos c Laticinios Bra- Satisfaça as duas . exigências.
sil America (no pedido de averbação
N. 389.915 - Editora Maxima S.A.
- Satisfaça exigência e prossiga-se com na marca Cascamite na 177.047) Apresente clichê.
o pedido também na classe 25.
Cilag A.G. (no pcdido de caduciN. 339.917 - Editora Corrente S.A.
dade da marca Bio Amida n. 91.208)
- Satisfaça exigência.
Satisfaça exigência.
N. 389.940 - Rachmil Roaynko - - Isofol
Fios e Materiais Isolantes LiSatisfaça exigência.
(no pedido de caducidade da
N. 389.941 - Instituto de Idiomas mitada
Yazigi Ltda. - Satisfaça exigência. marca Isofios a. 152.885) - Satisfaça
exigência.
N. 389.943 - Instituto de Idiomas
Instituto Soro Horrnoterápico NadoYazigi Ltda. - Satisfaça exigência e nal S.A. Ison (no pedido de caducidade
prossiga-se com exclusão de mata bor- na marca Dilacor n.o 207.590) - Sarão classe 17.
tisfaça exigência.
N. 389.944 - Instituto de Idiomas
Laboratorios Farmacêuticos Vicente
Yazigi Ltda. - Satisfaça exigência e Amato Llsafarrna (no pedido de transprossiga-se coas exclusão de ; suportes ferência da marca Dentex na 80.114)
artísticos para vitrines classificados pela - Satiafaça exigência.
matéria prima.
LLaboratõrios Dueto $.A. Indústria
N. 389.945 - 389.946 - Instituto Farmacêutica (no pedido de transferênde Idiomas Yazigi Ltda. - Satisfaça cia da marca Stenofer n.° 139.715) exigência.
Satisfaça exigência.
N. 390.218 - Isauro Figueiredo Cia. Industrial e Agricola São Paulo
Satisfaça exigência.
Paaaná (no pedido de alteração de
N. 390.274 - lbema Industlaa Bane- nome na insígnia Cia. Imobiliária e
ficiadora de Matarias Primas ti. Leite Agrícola São Paulo Paraná número
de Carvalho - Apresente os exigên- 198.088) - Satisfaça exigência.
cias.
José Olavo de Barros (no pedido de
N. 390.275 - Construtora . e Admi- transferência da marca Negrito tètmo
nistradora Solha Ltda. Satisfaça 364.290) - Satisfaça exigência.
exigência.
W.A. Sheaffer Pen Co (no pedido
N. 390.286 - Irmãos VLsani - de uso autorizado da marca Sheaffers's
Satisfaça exigência.
número 248.676) - Satisfaça exigênN. 390.288 - Harvey Quiroica Far- cia.
macêutica Ltda. - Satisfaça exige/ida , Editora Outubro Ltda. (no pedido
de transferência da marca Capitão Sete
das seções.
N. 390.290 - Distribuidora Honra têrmo 378.382) - Satisfaça exigênde Tecidos Ltda. - Satisfaça as exi- cia.
Manoel Acrisio de Goes Bezerra (no
gências.
N. 390.298 - Comércio da Couros pedido de transferência do tênno número 110.808 priv. invenção) - SaLtda. - Satisfaça as exigências.
N. 390.298 - Comércio de Couros tisfaça exigência.
Balke i Schaaf (no pedido de transGlordano Ltda. - Satisfaça as exiferência da marca internacional número
ganclas.
Modas jalouscie - Ltda. (transferência para o seu nome da marca Jaiousie
número 187.285) - Anote-se a transferência.
Indústrias Tanicas Carazza Ltda.
(pede para ser anotada na ,mrc Quebrch Mimosa D.D. número '195.717 a
alteração de nome) - Anoe-se a alteração de nome.
Myrta S.A. Industria e Comércio
(pede para ser anotada nas marcas
Triplex número 208.697 Alvinir número 247.673 - as alterações de nome) - Anotem-se as alterações.
Laboratório Wesp Ltda. (psde para
ser anotada na maSca SamOl número
222.207 a alteração de nome) - Anote-se a alteração de nome.
Laboratorio Inkas Ltda. (transferência para o seu nome da marca Po Eupetico para o Gado Eka n.°:239.515)
- Anote-se a transferência éompletando a taxa.

61.453 processo 143-59) - Satisfaça
exigência.
Standard Brands Incorporated (no
pedido de transferência da marca nómero 135.414) - Satisfaça exígua
cia.
Eteplia A.G. (no pedido de transfea
rência da marca n.o 241,868) tisfaça exigência.
Diversos
Laboratorios Farmacêutico . Exactua
S.A. (rio pedido de transferência na
marca n.° 421.840) - Arquive o pedido de fls. 10 por falta da cumprimento de exigência e guarde-se cv praC USO .

N. 389.395 - Francisco Sinioni
Prossigase com exclusão do; artigos
grifados.
N. 389.468 - Bailey Meter Contpany. - Prossiga-se côn., .exclus6.0
cie gráficos.
N. 389.740 - Napoleão Araujo
Costa. - Prossiga-se substituindo-se
a classe 24 pela 31.
N. 390.645 - Cerâmica São Cae..
tano S.A. - Prossiga-se com exclusão de muflas
classe 8.
N. 390.635 - Carlos Alberto Ramos de Carvalho. - Prossiga-se com
exclusão de vistas para lanternas
mágicas - classe 25 e máquinas
para lavar e torcer ronpa - classe 6..
N. 390.689 - Carlos Alberto Ramos de Carvalho. - Prossiga-se COM:
exclusão de vistas para lanternas
mágicas - classe 25 e máquinas para
lavar e torcer ronoas
clas.se 6.
N. 390.624 - Carlos Alberto Rmos de Car Prossiga-se
com exclusão de vistas para lanternas mágicas - classe 25 e máquinas
para lavar e torcer ronpa g - classe a

NOTICIÁRIO
Retificaçties

Tèrmos:
N. 90.184 - priv. de invençãO
para : "Processo para a preparação
de novos compostos de quinoleizina"
de P. Hoffmann La Rocha & Cie.
S.A. - pontos publicada; em 18
de dezembro de 1961, retifico u fitai
do 1 9 ponto: por meio de tratamento com agentes desidratan''s
se necessário se hidrogena o produto
de ciclisação e ou se trata com ácidos minerais as bases obtidas.
N. 80.698 - Priv. de Invenção
para: Derivaclnres HidantOina de
Cutter Laboratório - pontos pl.:bit..
cados em 18-12-61, depositado em
25-5-55.
N. 105.778 - Priv. de invençãO
para : "A p erfelcoamento em unidades de a q uecedores elétrico e métodos de fabricação das mesmas" de
General Electric Co. Pontos
p ublicados em 12-12-61, estabelecido
nos Estados Unidos da América do
Norte.
N. 105.455 - Priv, de invenção
para: "Muralho para a obtenção de
cópias electrelfticas" de Minnesota
Mining And Manufacturing Co. pontos publicados em 18-12-61 - reiindicações num total de 5, mais a
prioridade.
N. 105.011 - Priv de invenção
para "AnerfeicoamentOs em aspirador de pó a vácuo portátil com alojamento de cordão elétrico" de General Electric Co.. nontos publicados
em 18-12-61. eR tabelecido nos Estados Unidos da América.
N. 102.895 - Priv. de invenção
para: "Máquina de fabricar tubos e
canos" de Wendel & Cie.. Pontoo
publicados em 18-12-61 - as reivindicações num total ele 4 nontca mais
a reivindicação e depositado em
de junho de 1958.
N. 102.806 - Priv. de invenção
para "Processo de preparação de
uolibutadienos" de Union 0-iinikItIO
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telue S. pontos. publicados em
18-12 . 61, as reivindicstfies num total.
de 16 mais a prioridade.
N. 102.641 - Priv de invenção
para : Suspensão pneumática de
Gene- al Motors Corporation, ponto.;
PubisesOos em 18-12-61, as reivindlcaçoes man total de 9 pontos mais a

pric

N.

! ,. 1.917 - PriV. de inocnço

para: -Dispositivo de ajustagem
con di eido por uma porca e tura
ce: finado em especial às Pea'is
de 1m:tonem de laminadores" da
Moelter aa Naumann Gon.1341., pontos pa is'desidas em 18-12-61.
N. 104.787 Modelo de utilidade
para -Novo e original disco imermet.io para fechamento de frascos por lampas metálicas" de Angelo
Rabia, pratos publicados em 18 de
deur/Oro de 1961, reivindica sèmente 1 ponto.
N. 104.167 - Priv. de invenção
para: "Aperfeiçoamentos em OU relativos a processos e dispositivos para
fundir =tatos em corpos semicondutores" de N. V. Philips'Glortlampein'aimitken, pontos publicados
em 18-12-61, as reivindicações num
tot ,. 1 (e 3 pontos mais a prioridade
e depositado em 31-7-58.
N. 103.984 - Priv. de invenção
paro: "Aperfeiçoamentos em mo relative.: a lâmpadas de lanternas elétricas de mão" de N. V. Philips'
Gloeitampenfabrieken, pontos pubiicados em 18-12-61 depositado em
N. 81.484 - Priv. de invenção
para "Aperfeiçoamento em marteleTez portateis e máquinas portáteis
perfuradoras de rocha" de José Gurgel Dantas, pontos publicados era
18-12-61, retifico o final do P ponto:
... um movimento helicoidal a ferramenta mie fica com contato com
o solo sendo que esta ferramenta
tem a forma de um helicolde plamficável e normalmente a superfície
do helicoide são colocados facas com
o corte em dois sentidos.
N° 104.005 - Priv. invenção 'para
«Processo , para estabilizar bebidas que
contem malte» de _Baxter Laboratories
Inc. pontos publicados em 18-12-61.
N° 100.309 - Pric. invenção para
«Aperfeiçoamentos em tomadas elétricas de pinos» de Francesco Corti pontos publicados em 18-12-61.
N° 97.587 - Modelo de utilidade
para «N.:avó Modelo de Caixa oú embalagem para comprimidos drágeas e
pilulasa de Indústria Farmacêutica En-

slochimica S.A. pontos publicados em
18-12-61.
N° 95.155 - Modêlo de utilidade.
para «Ntivo Aparelho anunciador luminoso» de Elias Segura Pascoal e Ri-

cardo Segura Parra e Roberto José
Luiz Peres pontos publicados em 18
de dezembro de 1961.
N° 104.950 - Priv. invenção para
((Aperfeiçoamento em Lâmpada Elétrica revestida e método de fabricação»
de General Electric Co pontos publicados em 18-12-61 estabelecido nos Estados Unidos da América.
N 9. 104.581 - Priv. invenção para
«Aparelho para tratamento de águas
e líquidos de qualquer natureza» de
Etablissements Emile Degremont Soc.
Anonima pontos publicados em 18 de
dezembro de 1961 as reivindicações
num . total de 8 pontos.,
N9 102.737 - Priv. invenção para
«Aperfeiçoamentos eia transformador
com bobinas reentrantes» de General
Electric Co pontos publicados em 18
de dezembro de 1961 estabelecido nos
Estados Unidos da América.
N 9 102.621 - Priv. invenção para.
Aperfeiçoamento em sistema de ventilação para motor de aparelho doméstico*, de General Electric Co -pontos
publicados em 18-12-61 estabelecido aso
da América.

tEXARIO OFICIAL • (Seção

III)

N' 100.130 Modelo de utilidade Giuseppe Cerrati e Benjamin Barazani
para «Cordão Elástico para ferros dc pontos publicados em 18-12-61.
engomar de Oito Abortar pontos puN 9 106.369 -Pri.i1etio le Ivenção
blicados cai 18-12-61.
para «Aperfeiçoamentos eal elementos
N 97.955 -- Priv. iavanç:in para de conortisaro de Ezio Bertoli pontos
Original Disposição em aparelhos pos- publicados i 18-12-61, estabelecido
tátal pare. sob! , duro 'I'rrnica de piás- cor S. , Pania e depositado em 4-11-58.
tic s. ou cmio de Yoshio Yorierasva
N° 105.908
priv. invenção para
ao.00s publicados em 18-12-61. •
..AperfeiçosulieMos C111 estrutura eva95.0 , 10 -- Paio. inoeaçáo para poradusa ci., degelo automático; de Geí'Ir alação aara a fabricação cle canos neral W.::tfit: Co. ponte:: publicados cai
soldados de um feixe plano dc Vilela 18-12-61
eadbelecido nos E.U.
Eckhardt pontos publicado em 1S-12-61 America e depdsitado eia 17-10-58.
eiaabalecicio na Alemanha.
N' 102.639 prie. invenção para
1\i' 94.12o -- Priv. iro:maço para «Instalação no.adarnente para .1 realizaa iNavo procesas para revestimeato de ção dc erudoirire, de Jacques Leoa Alemateriais estruturais caia plásticos ier- xandra See pontos publicados em 18 de
produto> dezembro da 1961, depositado em 23
moendurecente e respectivo
de Mareoplas Cia. Indústria de Plás- de inato de 1958.
ticos pontos publicados em 18-12-61
N° 97.731 -1- modal ° cle utilidade
is reivindiezaass num Mal de 2 pon- para <Novo modelo de inhalaclora de
tos.
Francisco Rodrigues Mattoso pontos
N'' 92.527 - Priv. lin-ano° para publicados em 18-12-61.
«Garrafa Po frigeraniea de Josias cie
N i" 102.756 priv. invenção para
Andrade Pereira, pontos publicados em sVálvula para Bomba» de Dresser In18-12-61 depositado em 16-1-5/.
dustries Inc. pontos publicados eia 18
N5 104.021 Priv. invenção para de dezembro de 1961.
,sAcessorio para inecAnicas de Koeh,
N' 104.011 priv. invenção- para
ring Co pontos publicados em 18-12-61 aNenso Comprassora de Josef Cedi, Riestabelecido nos E.U. da América.
cardo Waldemar Bloise, João GonçalN" 103.056 - Modelo de utilidade ves Noria
para «Noves dispositivos Construtiva
N'' 97.928 modêlo dc utilidade para
em suporte para grades' de discos ,: de «Uma Calça Suporte Catamenial» de
Ozi Colussi S.A. pontos publicados PPedro Marchese pontes publicados em
.
18-12-61.
era 18-12-61.
N" 104.773 - Modelo de utilidade
N" 91.578 priO. invenção para
para •s.Novas disposições introduzidas aAperfeiçoameotos cor caixinhos para a
em rodas de Renato Ma,nfredi pontos moatagem de placas de vidro» de Sara
Herbert Vuncannoa pontos publicados
publicados mu 18-12-61. .
N' 101.107 -- Priv. invenção para era 18-12-61.
N° 88.365 priv. invenção para
«Aperfeiçoamentos eai fogões possibilitando o aquecimento a gas ou eletrici- «Processo para a'separação de niobio e
dade» de Douglas Calixto pontos pu- tanta/o de Materiais contendo os mesblicado em 18-12-61 estabelecido eia mos» de Ciba Société Anonyine 'pontos
publicados em 18-12-61. retifico o fiGotas.
N 9 , 95.797 Priv. invenção para nal do 1° pontos: tal que precipite preaFecho de garrafa em forma de cápsula ferencialmente , um composto de niobio
encaixando sobre o bordo da garrafa e depois o pracipitado ser separado da
e feito de material plástico» de Hardy solução.
E,oher pontos publicados em 18-12-61.
N° 121.722 modelo industrial para
N° 93.055 - Priv. invenção para-- um nõvo modelo de cabeçote pari ba«Aperfeiçoamentos em fichas ou toma- tedeiras. cle E.pel S.A. Indústria e Codas elétrica> de Jaime Pavlotzky e mércio e Comércio de Aparelhos ElétriArye Lean Pavlotzky pontos publica- cos» pontos publicados em 18-12-61.
N° 121.851 wodalo industrial para
dos em 18-12-61 estabelecido na Ar«Novo e original desenho . ornamental
gentina.
N5 90.940 - Priv. invenção para para tecidos» de S.A. lodústrias Reu«Nóva torneira de" bom» de Manufa- nidas P. Matarazzo pontos publicados
tura de artigos 'hidráulicos guri Lida» em 18-12-61 depositado cai 9 de ogõspontos publicados em 18-12-61 eatabe- to de 1960.
Ni 103.593 modelo de utilidade para
lecido em S. Paulo.
N° 90.766 - Priv. Invenção para «Dobradiça para móveis» de Virgílio
«Processo de produzir Sulfonados dos Marques portasio pontos publicados em
ácidos do fósforo» de Farbenfabriye N 18-12-61.
N° 102.930 modélo de utilidade para
Bayer Aktinngesellschaft, pontos publicados em 18-12-61, reivindica somente «Novo tipo de fechadura» de Giovanni
Andrebli pontos publicados em 18-12-61
1 ponto.
depositado em 6-6-58..

N° 80.554 - Priv. invenção para
N° 102.896 modêlo de utilidade para
«Processo de Curtimento» de Bohme sDispositivo
de segurança para trava
Fettchemie G.M.b.H. pontos publide trincos varões de cremonas e outros»
cados em 18-12-61 as reivindicações
de Orildes Medeiros pontos publicados
num total de 4 mais a prioridade.
em 18-12-61, retifico o final do 10 ponN9 71.928 - Priv. invenção para to: varão de marcam êste dotado de
aDispositivo para transporte de dinhei- orifício ao qual corresponde pino disro em lojas e semelhantes» de João posto no topo interno de cilindro porGarrido de Leça e Aires Martins pon- tador de mecanismo de fechadura e
tos publicados em 18-12-61, estabele- provido de movimento limitado ao loncido em S. Paulo.
go de peça tubular fixada perpendicuN° 65.675 - Modelo de utilidade larmente a citada base.
brinquedo» de Tsutomu Yasuda ponN° 102.822 priv. invenção para
tos publicados em 18-12-61, estabeleci- «Nevo mecanismo de Manivela para
do em S. Paulo.
persianas» cle Honre Fittings do Brasil
N° 63.919 - Priv. Invenção para S.A. pontos publicado em 18-12-61.
«Processo e aparelho para a secagem
N° 95.143 modelo de utilidade para
e moenda simultaneas de produtos ve- «NU° tipo de aparelho para extermigetais e animais» de Carlos S. F. nar formicas da espécie sauva através
Diez de Sollano pontos publicados em do cloro em gás ou liquido» de José
18-12-61, as reivindicações num total Germano da Silva pontos publicados
de 62 pontos.
eia 18-12-61. "
N° 110.830 - Modêlo de utilidade
N° 86.563 modas-) de utilidade para
para alloy a disposição um tipo de es- «Mv° modelo de seuarador de fios
cova para cleates:è de Rutènes Pet ganti parstacelagem manual» de Sajima
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vai .pontos publicados em 18-12-61, r-e•
tifico o inicio do 1 Q ponto: New° mo-

délo de saparador cle fios para tecelagem manual. caracterizado por duas
paralelos transversaia cujos rassaa:,
etc...
N 9 105.335 priv
i1IV:a1C;;n 0 para
eSeções d etrihos: , de Lock Joint Pipaco. pontos publicack:a em 1d
N'' 121.058 modalo industrial para
«Original modelo de viveiro para pocderas: de AVeteX lneiusr i.t ds Artefatos Avicola s Liaiit di J oumio 5 publicados cai 18-12-61. retifOr, osliche
qu 2 saia easairaçada pelo t:irrno !Minero
121.056.
N° 121.056 modal,; O:duais:ai para
«Original modal° de viveiro para .Originai Modal° de vis eivo para pc,edisirass, de Avetex Indústria de Artefatos
Avicolas Ltdri. pontes publicados ela
18-12-61, retifico o (fiche ou eszaa encabeçado pelo termo 121 .058.
N" 104 .813 modal° industrial para
«Novo modelo de estojo para frasco de
perfume» de Perfumes Mobrsoil S . A.
pontos publicados cru' 18-12-61. asinha
lecido nesta Capital.
N5 101.656 modelo industrial peru
«Novo modelo de coluna para lavatórios e siznilares: de Ideal Standard S.A.
Indústria e Comércio pontos publicados
em 18-12-61.
«Naiivo e orioanal flodele de puxador»
de Metalurgic a Paulista S.A. pontos
publicados ma 18-12-61 retifico o Is
ponto: NOvo c original . modelo de puxador» caracterizado por ser constituodo por dila:: barras redondas retilineas
paralelas entre si que são concordadas
com a alça ou puxndor propriamente
na forma de uma semi helice.
N° 97.375 modal° industrial para
aNiavo original mochlo de puxadors de
Metalurgica Paulista S.A: piarias

blicados em 18-12-61.
N." L1.955 - Privileaio de invenção para «Válvula de gaveta.> de Eric "Olof
Thornros pontos publicados era 19-12-61,
as reivindicações num total de 2 pontos.
.N.0 79.177 -- Privilégio de invenção
para «Lápis mecânico> de Selik Bdchraeli
pontos publicados em 19-12-61 estabelecido na Argentina.
N.° 85.347 - Paivilégio de aratinç:a,
para «Prensa-, de Erank Augusta Brandes pontos publicados em 19-12-61.
N." 85.728 - Privilesio de invençOo
para «Braçadeira para secções circulares) de Luis Alberto Acciari laantes-

pontos publicados em. 19-12-61, retifico
circulares, caracterizada por uma placa
pondentes as scas,ões terminais e alojaintermediária, com canais em cruz corresmentos para os terminais moldados das
metades e as cabeças estampadas dos
parafusos.
•N.0 Privilégio de invenção
para «Unia máquina de embaralhar cartas de jogara de Mandei Kelman pontos
publicados ma 19-12-61 estabelecido
nesta Capital e as reis-indicações num
total de 5 pontos.
N. 93.523 - Privilégio de ias-caça°
para «Processo para evitar ri adesão e
o crescimento de crustá'ecoss, de E. I. •
Du Pont de Nemours And Co pontes
publicados em 19-12-61. retifico o final
do 1." ponto: caractedizado pelo
fato de se revestir estas últimas folhar
imperrneaveis profeta-nadas de pelitetrafluoretileno.
N. 93.747 - - Pri-ihnsio de inveaaa
para «Novo processo de hicirofugaçao
de niateriLs porosas ça i fibro,,,:t:_;; de
Union Chim:que Belga S. A. poaoss
publicados em 19-12-61 as eco:indicas-, s.
num total de ti ;amue. mais a ptiosa,saia.
asaaao
N.o 95.822 - - Pri e ileaio d,.
a•
era
para eMetos laidsauln
movimento das oseS,o-.
CorrCd ponte- ntl

St..g. unda-feira

DlAR40

dere:raiada cm 18-2-57 este:h:h:eido nesta
Capaal
la.0.213 Prieileeio de invenção
para aarentilacior de bolsas de Fernando
Garcia Goochi pontos publicados (In
19-12-61 as reivindicações num total de
3 potitos.
Ne 101.214 - Privilégio de invenção
pare le:a:iam° para suprir e cortar
tiros de. Scandia Patlaging Machinery
Company estebeleeido nos E. U. da
America e depositado em 26-3-58.
N. 101.792 - Privilégio de invenção
para eAperfeiçoamentos eia aaeis dc maquinas texteis de fiação em anel dapla
cação ou toro e T.M.M. (Research) Linated pontos publicados em
19-12-61.
1a2.545 Pris ilegio dc invençeu
para • liese de sustentação de obra para
maqaea de co(ura dc 1- he aiaaer
Manulasturina Co eolitos publicaaas
em 19-12.61.
N. 103.845 - Prii. dc invençai
para ... Nevo mamão pe A cerca: . de
Vet.io Aleira:o Maean poatas publicado.;
em 19-12-61. reafico o final do le
por.to: ct aioeitivos apa•ionadares
doa fios de a rame de sanei cie eneoltro
lai.76.3
e:;.;

Ao

Pia:ais:e) de luve•eão
cai ou rei.atis•on
...nade% a motor ladlrre-

de INZ„ V.
.
Philips eataeleaeeleabrieken poatos pia
'ai 1 1? - 12 - 51, r..dico o
do I.• reata: • Irei aval rara veeetio a
11.1:4 , • t "1 me le .ria-ao Nue se c.Pend...,
c
jii t'ae.,:o do c:xt) eZ1 1;:npr.d.1
y r; ',tais ele de blindag.:et
areal, etc....
feit.i
Privilegio de invençaa
N.' 101,17.1
para Cai,.1 sa •para
'a r iel eaaaielinearc soara
produ..; r. p.tivindo k um pis;
traiae-eistze• dc Eduard Keesters pontos
publie ..,105 em 1O-12 - 61, r:tifico o início
C.;...sa cic rerau.sência
Jo /."
c:,...enr.•
ra•readoria
móvel
para leshis provindo de uni
pre 1- ,L.r;into na qual a esteira de
ea: !aia, ate....
N." 10 . .191 -- Pra aegiode inven•;ão
para ..le.afeiço ee entos ela Ou relata o;
.1 ia res para tecer.. de British Cotten
111dest-e Res.e.a.en ,'\'s '.n peava"
publa loos em 1,-1.-b1.
Privii,;i0 da lave:veio
N.
de
rara <1.5 ,m) e:
le Vou Rol / A. G. rio;:tos puhlieados
23 de ega.ra
ein 1912 . 111 der:
Ig5M.
.556 . .
in N e, ea
N:
Vrd,e ‘ so
t'.•:..p.):.tivo rar ; o
trai:AI:eito de Leuelae
,.orraavo; e saalare: de TEcory,I..
Sophie Vermeiren rasai se palliaaaa. 1 ia
19-12.';1 as rea i,ci. ôes nula total
•

wa) :11 ,;0 tie ;:!Nu.{,Nearl.

11 po new.
N. 105.0&; Nra • Disposii, nn0

dom p,-.ra

Priv*b.Ádo de
'&1...dord re‘d;)::?a-

t'e rsfriliraçÍao,

Gra ie.• Corp.
tia
19-12 .61 aepaatiek. tal li) ca•
de 1958.
N." ;05.967 -- Pr iit3 dc jiiv?n,;:sto
para • Protease e aparelho para grarea
lar adiito d • Prod......a: Agro Pceuiaes
'Faurria s.
ponzos pablicados te»
cm 20-10-5S.
19 - 12 - 61 depor •
N9 135.993 - Modo de utilidade
para -Ara para ;ser usado como brinquedo passatempo ou para exereicies
fieico.s" c:e Luiz Fontana pontos pablicada: em 19-12-61, u.4abe:ecido e-n
Sito Paulo.
Na 105.460 - Privilegio de invenção
para -Fre:asso e eparelho para encurver tarais de iaro" do Libeba
Gwersa ;
pentos publicedoa •
:•1-:1-el, e.: reivindicações
Man Lota/ de 18 pentoe.
.5

• ; Ca

N9 105.773 - Privilégio de invenção
para •• Dispoeitivo para pressolicitar
continuamente artigos dri conereto"
do Grunbilf do Brasil Sociedade Construtora Industria e Comercial Ltda.
poatos publicados eia 19-12-61, as reivindicaçõee num total de 4 pinos.
• 3 i'5. &i9 -- Privilegio de inveneen
pena "Ap erfeiçoamento em metodo
revestimento de fio e aparelhamento
para aaee fim" de General Electric
Ceineany pontos publicados era 19 de
dezembro de 1931. as reivindicações
num total de 16 pontoe mais a prioridade,
N? 103.8C.7 - afodèlo de utilidade
para "Neno mocielo de maquina centrifuga de eectsr roupa" de Hoover Limite: pontoe publicedoe em 39-12-61,
as reivindicaçaes num total de 3 poisais maa; a prioridecte.
Ne 105.907 - Priellegio de Inveneao
ama, "Aperfeiçoamentos em partida
para lens/aula e circuito reator aper•,r, ri e" de Generalce ric Co
pontos piela:raios era 19-12-61, as reiNintileações num total de 6 pontos
mais a prioridade.
N9 103.463 cie invenção
para -Aperfeiçoamentos relativos, ao
c:arengue:mento de tuna luva do meta em torno de uns objeto de metal"
de E. a. Da Pont de Nemours And
Co pontes: publicados em 19-12-01.
103.970 Privilégio de invenção
pera"Aperf. eiçoamentos em ou relativos a • tarana.--; de acionamento ou
arrasto planejados para aparelhos de
ravacão pontos publicados cai 19 de
dezembro de 190, estabciecide na Holenda .
N9 106.047 - Privilealo de invenção
para -Piaci central para troca discos"
de N. V. Philips Gloeilampenfabrielcen
Pontos publicados em 19-12-61, estabelecido na Suecas.
N9 l(;6.761 - p rivilégio de invenção
para -Aperfeiçoamentos em ou relativos a prodaeão de compactar:te da
pós de metal ou outros Os" cie E. I.
Da Pont de Nemours: And Co pontos
publicados em 19-12-61, as reivindicações mun total. de 17 pontos mais a
NI 103.783 - Privilégio cie inveinate
para e elara dispositivo para * aumentar a pres-•ao de gáe nplicavel em fogõee." de Ernesto Kluthe pontos publicados em 19-12-51, as reivindicacaies nuns total de 3 pontos.
N 11i.911i - Privilegio de inveneão
para -Bate estacas portátil" de Otto
Koebno pintos publicado.; am 19 de
dezembro oe 11161. as reivindicações
nem total de (1 penai; e dep&ltado em
;7-C-192.).
Pre.iagio cie ineenea.3
2,7 ,?
para 'Navo mica o principalmente

para Peto:neveis" elo lainberto Dosatelit pontos publicados
al
- !:'rii1io cie inveniee
para • Cala de Saneue" de The Bnrdoa Co pontoe paieicades em 20 de
aezembra ae '931 ea‘patilede era 3 de
• .cubro de 1933.
ea1 99 eal - elucano de utilidade para ":'.;;:wo Inode!o de fediadura para
acatas cerreeieas" cie Mega•ren
iria e cervealo Ltda. pontos publicaaios em 2u-12-61.
• 101.6P1 - Plaileedo de inVeneão
para, •• 13enhos ealvánicos de cobre
; pf" rei:e:.os" da Dehyeng Dentsehe
Iledricaveraa Gmeh pontos publicada: ene 23-1?-6I, depesitado em 14 de
a tIri l de 1933.
• 1.75? invençáo
para •aaaleinal processo para obtenção de contrastes erafleas multico'orides na talo em superficie metálica O
test:cativo; produtos" de Imre Induziria Metatergica e Eletroquenica Limitada pontos publicados em 20 de
dezembro cie 1961, as reivindicações
nuns total de h pontos.
NP 103.874 - Privilégio de invenção
pata "UM cortador de azulejas %Milhos e rir:alegas" de Lupo Arnoviel
pontoe publicados rim 23-12-. 61, as reivindicaçõte num total de 2 pontos.
• leo 104.069 - •alodea ra de utilidade
liara "Diepreitiro das. seaurança irra
reeiPiento eeb pre64:o e 'Sob altas
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temperaturas" cle Metalútaica. Pau- ;café e outros
lista S. A. ponto publicada. em 20 Martina Zacca!ir de in(11"
de dezembro de 1931, retifico o 19 pon- ¡,
das em 20 1-1a-el. A. Pr»'
uni i"
to: Dispositivo de segurara» para re- raN,.024.1ó2v20.09,2po-ooltilios delo ind.ustrial Pupacipiente sob pressilo e sob altas temdo cianiNto
iidtieiido"
lt,l
peraturas, caracterisado por eer for- de Cia, Carioca
mado per duas partes euperpaaas se- tri:.:Is‘r:isT
pioL41.0t.o4srlmota
a :uébii xilcoad 50.:30 em 20-12-61.
paradas por um disco de material
Indu..tral 1,a.
pouco resistente.
o de telha" Ce Alvaro
N91e4.071 - Modelo de utilidade Vieira de Urito e Daniel Maria Ferreipara "Dispositivo de segurança para ra pontoe publicados an 20-12-IP. as
recipiente sob peessão e sob altas reivinclicaçõen nuns total de 2 prartoa.
temperaturas" de Metalúrgica Paulis- • Ny 124.904 - Modelo industrial rata S. A. pontos publicados em 20 de ra "New° modalo do bibelô" de Victor
deaembro de 1961, retifico o 19 ponto: !Rui? Pereira ponte:: putaleadee teu 21
Dapositivo di aeamança pare recipi- I cie ;sue:abro de 1931.
entes sob preseào e sob atas tempe- 1 Ne
- Medeio Incite:ria]
raturas', caracterisado por possuir um •ro, "NU° tipo de cepo para criança"
cano interno de escapa para egua em
t Jo"cf Daí t. ponto.; publicados eus
cuja extremidade inferior fica Iram 20-12-01.
uma de material fteavel. Ae reivindiNe 125.019 - lalodelo indu areal pacações isnin total de 3 pontua.
ra "Nem tipo da aparelho pieedor
Ne 104.329 - Privilegio de ieteneão cie ',animes" de Josef 13lIft ponto: pepara "Processo ao inineraçao leni- blicadoc em 20-12-e1.
r:ri ou por dkaolução" de Food
Ne 123.491 - Mocialo industrial paehinery And Citemical Corp pantoe ra -Modelo de lila) nara papeis" drs
publicados em 20-12-61.
Gesellschaft leur Technierbee RaleN9 104.532 - privil6io cie invenção chritt M. B. lf. pontas publicados
para "Aperfeiçoamento rin martelo de em 20-12-61, cáMbeaccido na A:amapreparação de material magnético de nha.
arão Orientado" de Gerara' Electele
Ne 123.837 - Modtela industrial paCO pontoe' publicado.; em 20-12-61,
re, •• Ilkivo filtro" da inao Patiroao de
reivindicações num total de 2 pontoe Lima Filho ponto: ntibliendras em 20
mais a prioridade e estabelecido no.' cie dezembro cle 1941, as reivinclicaE. V. cia ..,SraeriCa.
eõea num total de 3 pontoe.
al9 103.113 - Privilégio de invenção
para eAperfelçaaraento tas material
magnético" de Gexteral Electric Co
Privilégios de Invenção
pontos pule:lautos cm 20-1?-61, as reivindicações nuns total de 5 pontos
Taltai0 S 99.169
reais a reivinetletteao e astabeleciteo
nos E. ti. da América.
De 13 de dezembro de lee7
2J? 105.334 - Privilegio de invenção
para "Pie edliero de fretarem:1a ultra
Estados lInaar- da
Deas Sinkler
:levada com filtre de faixa formada América.
de circuitos de tanque lembra 2 por
exemplo para a recepção das feixes
Privilégio de Invenção par::: de rádio difusão 7V e V" de Telefun- Aperfeiçoamentos em válvalcie e paiken num Meei de O pontos mais a eceso para ema fabricação.
prioridade..
N9 105.392 - Privilégio de int carão
PONTOS CARA crEn tsncoR
par "Aparelho para controlar autoUma veavuta consistindo de um
maticamente a temperai:1,A da imatura cie dois liquidas a temperaturas ele:nento cie corpo e de um elemento
preeaões Cferentes" tio 1letr0 Steila vaivular Cada um sendo provida de
' cio vaio através os nuaDi Gittlio pontos pliáliNidos em 23 de laeasee eens
dezembro de 196I, e •aabelecido ar mee diepositivos montando o dito
! elemento valvular para dee/Uai:tento
Itá:la.
Na 106.002 - Privilégio de inverreo 1 rm relação ao dite elemento d o coapara "Diapositivo .: comutadora,: ela- i po. dispealtivos solidários com tua
; aos ditos clementes proporeamando
tro magnéticos" de Vlestillehense
Brake Co pontos publicada: era 2e de erres de preteão elevada e•reanclo
dezembro ou 1951, te; reivindieneees cempleia e contineemente aspa aatmeu total de 13 pontos mais a priori- • rns de versão de ambos o, ditos
elemento:e e áreas de pi'em'-.o :edildade.
N9 /013.075 - Priellégio d eive:ir:1e :a:da intermediária e completamente
para 'Aperfeiçoamentos ein chamluee 'crera:e:4 pelas dites áreas er
de extinção caa arco em reasre ihos in- preesão. (Seguem se mala :15 pariterruptores de elevada capecipade de : tos'.
ruptura" cio Compare
...sie taen era; e
D'Eleetricite pontos; publicados cai
de dezeenaro cie itan, astab-lecido na
TÉRIvio N." 106.592
'avança.
De
11 de novembro de 1958
No 10t3.232 7.7ociato u.e. 'ar.
para "tini flõvo 1110 rial rir lixa:ror cie
cunhas para merranas ferramentas Friedric:i Stuebbe - Alernefilia.
de cortar e se:enfiares" de 0,to FeIrs
Privirégio de invenção para - Re.
de La 1toca ponto.. publeaaas cai 21
*gistro de fechamento para p2ssaf,ene
dezembro dc 1361.
N•n 114.461 -- Modelo cie utilidade cem um corpo de vedação de material
paira "Aparelho pua a Produção er: ' comprimi...e], com elasticidade de herexlteioequerido cm vapor muido" racha.
de Dr. Alcincia Tavares Cordeiro Cano; 1. 1 - Registro de fechamento p..ra
ras pontos publicados em 20-12-51.
N9 116.781 - Privitérdo de invemeo s passagers com uni corpo do veda,:i• ,, de
para -Instrumento de medição cape- * material comprimível chistico Com dmta/imante reeditar de veloeitlette para reza de borracha mote, que a rn
veículos motorizados" dr: Dabulee tra para a pastr.zein
Benz .tkiztienezer.:;chaft pontos publi- em rwersalinente
cuja exteremicinde trazeira a Ice;re
aados em 23-12-61, depa ,itacle em ".
.de acionamento engata de numeee
Co fevereiro de 1960.
Ne 120.623 - Mo10 industrial pa- eue ala desloca o corpo de vedr.a.•i a.té
ra "Maio modelo de maleta" de Vil- a consecução da por.iciio ao arab:a:ela
mar Pinheiro pontos pualiceaos tais I tc. comprimindo-o mu seguida, c...N.4-N-12-61.
N9. 120.793 - Ikloãêlo de utilidad e ,1,1,`:uia
Tiza
peia suae
- ' 14/4 •
. .a vx:c;:aut (2?01
tipo de clesitpiortoidsorp,,.1%apdabs:.1, J.:posta
de um casquilho rme t. .do
de lesclano alacht
. LlIZ). corpo me vcclaciio e de um e:capino
eis
eiss
•N n.'21-2142.-6611c; - Privaegio de-ire:em:ao i de 'hes envolvenda a haste do ac;iticnspg,tat "Aperfeiçoamento em . ou .relati a -i meate ria tampai, cnixo. Segueni os
'vb.> a cilindros deecaecirdore.e de arroz, • pontos ns. 2 - 3 - e .
5
dz

N
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TERMO N" 99.359
Tfil23.10 N.° 88.467
De 19 de deeembrO de 1e57
Depreltado em 9 de agf;sto de 1956
Simmonds Aerocesseries Limited —
Inglaterra.
MODELO DE UTILIDADE
Privilégio de iia.eneáa para: —
Apeie eiçcamentos rm f emrameni as
Requerente: Companria Lithográfipare cortar e reseer.
1 , Urna rem acn ra pstdelrn °ai 1 ea Ypirance — São Paulo,
de corte eu eleremse e da espécie desPontos característicos de: 'Original
crita, earacterierrie por ter a sua
área de corte proseder Mede por ume ¡modelo de passatempo de salão.
tira ou chapa da espécie descrita,
1.°) 'Original modelo de passetemsendo a área cie cerne anuLar e &michea em plents, reme ou menos ra- po de salão'', caracterizado essencialdieis numa seles' eeeões de cede, mente per compreender um plano, em
cada um providc meando, digo, provi- cuja superfecie tem constante o desedenciado por ume perte de tira ou nho das costas de um pais ou continenMugem os gumes de corte de cada te, nas queis ezecuta-so uma corrida
uma dita seção feeeendo de tal maneira nae cortem penedo a ferra- de jangadas que obedece a um certo
mento ou clemente é girado num nICmero de rotas marítimas de acOrdo
com o número de portes, onde as janseritk'o. (Pnguen— 2 os pontos 2
4 — 5 -- 6 — 7 -- 8 -- 9
gadas fazem escala; pelo • fato ainda
19 —TI — 12 — 13 — 14 — 15
das várias rotas 'serem interceptadas
26.
16'— 17 — 18 — 19 —
por um certo número de semicírculos
e de pontoe relativos a posição das loleRMO N.° 78.714
calidades ao longo da costa, compreendendo cada semi-círculo divisões,
De 31 de mamo de 1955
sempre in'serior a oito, e que corresRequerente: Jaime Coloro Grau — pondem a alguns dos oitos quadrantes,
Teme a — Espanha .
que indicam as direçõee dos ventos,
Tisulo: Dispoeitivo para graduar a sendo' estes mesmos semi-círculos consinclimeneo das regime de persianas e tante nos vários portos que compreenpersk, na de eruoler formada de regues dem a regata, e, finalmente pelo fato
articuláveis e de macho e fêmea, pro- da deslocação das jangadas obedecer a
vida de tal diapositivo — privilegio certas convenções, determinadas por
de invenção.
urna roleta, indicadora da rosa dos
ventos e números. Segue o ponto 2.
Pontos CaracteristicOs
1 .° Dispeeitivo para graduar a
compreende uma pluralidade de réguias
inclinação de persianas do tipo que
vos entremos a um par de correntes
latereis extensíveis que permitam a
basculegem das referidas regidas, e
unidae, também, a, pe'o menos, um par
de correntes frontais extensíveis que
transmitem a teclas es demais regues
a inclinação da régua superior, car<ieterisado pelo fato de compreender um
pino articulado disposto na parte inferior do extremo lateral de régua superior. pino esse provido de dispositivos elásticos que lhe transmitem urna
fora da régua; urna ranhura de guia
limitada tendência a se deslocar para
junto a guia lateral da persiana, destinada a guiar o referido piso articulado, produzindo, assim, a inclinação da
referida régua superior; e um elemento
controlador da beca de entrada da referida ranhura, destinado a só torna:
possível a entrada do pino articulado
na referida ranhura da guia em função
de um determinado retrocesso no movimento ascendente da persiana. Seg uem os pontos 2 — 3 — 4 — 5 —
6 e 7.
TÉRMO N.° 79.924 .
De 12 de fevereiro de 1955
Anisee Amim — São Paulo.
Privilegio de invenção para — Aperfeiçeamentos em bebedouro pare aves.
1.^) Aperfeiçoamentos em bebedouro para aves, caracterizado pelo fato
de ser constituído por recipiente em
forma de copo ou campânula cuja base
apresenta orifício de entrada de água
Copo esse. que sustenta, por suas bordas. sua segundo recipiente de forma
semelhantes e cujo fundo fica a certa
distán ria da parte inferior do primeiro,
'sendo os dois recipientes dotados de
bordes pronunciadamente recurvadas e
Voltadae para o exterior. apresentares
do o seeundo recipiente, na parte média de sua paredes laterais, passagens
Pata a admissão de Agua. Segue o
ponto 2.

TfeleMO N.° 89.084
De . 20 de julho de 1956
António Espinosa — São Paulo.
Modelo de utilidade para — NOvo
tipo de ratoeira feita de arame soldado
a ponto.
1. 0 — Nevo tipo de ratoeira feita
de arame soldada a ponto, constituída
tóda de arame, com entrada eia formato semelhante-e um covo; com tampe
alçapão, de retorno a peso, com gancho para isca interior e com chapéu
de abertura e fechamento da saida —
posterior, caracterizada por ser a armação construída com fios de arame,
soldados em seus cruzamentos e de
formatos diversos. Segue o ponto 2.
TER1v10 N.° 91.272
De 20 de dezembro de 1956
Francisco Alves Valoura — Estado
da Guanaet_ea.
Privilegio de invenção pare -- Nova
modalidade de caixa de calcular preço
de gasoline. para ser usada em bomba
especializada.
1. 0 — "Aperfeiçoamento em caixa
de calcular preço de gasolina para ser
usada em bomba especializada", caracterizada pelo fato do ser constitued por sequencias de engrenagens conjugadas por meio de um eixo central
no qual se acham fixadas (desenho 1)
e que dias ,rn pelo número de dentes
como mencionado a seguir: engrenagens totalizadoras de cruzeiros — BI
(32 dentes); 82 (16 dentes); engrevagens totalizadoras de une a nove décimos de centavos, de um a nove cenPesos e da um a nove cruzeiros, de AI
a A9 (conjunto central) Al (8 dentes); A2 (16 dntes); A3 (24 dentes);
A4 (32 dentes); AS (40 dentes); A6
(48 dentes); A7 (56 dentes) e A9 (72
ilertes). Seeuem os pontos 2 e 3.

(Seção

III)

TÊRMO N.° 93.249
De 27 de março de 1957
General Electric Compeny.
Norte-americana.
Pontos característicos de: "Apodeieoarnento em aparelho reator" — Modelo de utilidade.
O que a requerente reivindica como
nevo é:
1. 0 Um aparelho destinado a incandescer e operar em sequência um par
do dispositivos de descarga gasosa, utilizando uma fonte de corrente alternada, caracterizado por um transformador de alta reatânda, caracterizado por
ter um enrolamento primário para ligação a uma fonte de corrento alternada, um enrolamento secundário
partido, e uni par de enrolamentos secundárius de lastro interligados em
série, meios para ligar os ditos enrolamentos de lastro em circuito de série
caen as ditas lâmpadas através dos
ditos enrolamentos primários,- e um
reator capacitor no dito circuito do série, sendo o dito enrolamento secundário de partida ligado para aplicar
tensão de partida através do dito
reator capacitor e d uma das ditas
lâmpadas em série, sendo um dos
ditos enrolamentos de lastro localizados em um lado do dito enrolamento
pringirio e o outro dos ditos enrolamentos de lastro localizado no outro
lado do dito enrolamento primário em
relação solta de acoplamento indutivo
com o dito enrolamento de partida.
Seguem os Pontos — 2 — 3 — 4 — 5
---- 6 — 7 -- 8 — 9 e 10.
TERMO DE PATENTE
N.° 92.643
De 21 de fevereiro de 1957
Requerente: The Frank G.
Co. — Estados Unidos da América.
Privilégio de invenção; Aperfeiçoamentos em trators-carregadores.
Pontos Característicos

1. 0 — Trator-carregador, dotado de
um motor de acionamento que co mesmo tempo, movimenta o veículo e aciona o dispositivo de carga, caracterizado pelo fato de que e potência do
motor de acionarnento se divide pelo
mecanismo do veiculo e pelo mecanismo de carga sendo essa divisão de
potência levada a cabo, no decurso do
funcionamento, pelo fato de estar previsto um eixo de entrada e um eixo
de saida para cada um dos mecanismo sservindo cede eixo de saide como
elemento de tustentação para a regulagem da transmissão de potência do
outro eixo de sairia; e pelo fato do que
a transmissão de potência do cada
eixo de saida é dependente do movimento de rotação do outro eixo de
saida. Num total de 33 pontos.
m_.
TERMO N.° 97.293
De 24 de setembro de 1957
Pontos característicos . da Tnvenção de
- Nova lia metálica para varetas de
solda- , para que pretende privii'égia
Sociedasde Anônima Melete nutras,
desta Capital.
1.°) Nova liga imensa para varetas
de solda, caracterizada pelo fato de
compreender, como tua 'dos seus componentes, o ferro, em i'ereeetagent inferior a 1.5% crr.
SeglIZ o ponto 2.".

Janeiro cie 1962
TERMO N. 9.5.87'
De 30 de novembro de . 19 i7
Abel Pinto — São Paulo.
Privilégio de Invenção paia
feiçoarnentes em pias".
PONTOS CARACTERISTICOS
1.°) Aperfeiçoamentos cm pies, caracterizados por um pescoço cilíndrico.
de pequena altura, salience central e
inferiormente do fundo da pia, com o
qual faz concordancia mediante anel
rebaixado do dito fundo, e sendo o
citado pescoço provido de superficie
de fundo com um ' orifício maior, central e pequenas perfurações distribuídas
regularmente, e sendo ainda o • dito
pescoço dotado de superfície lateral
externa rosqueada, ou envolvida por
uma rosca ai fixada rigidamente; e
sendo previsto ainda, como acessório,
uni disco de ralo, mantido apoiado see.
bre o citado anel rebaixado do fundo
da pia, e provido d epino central de
armação, encaixavel no referido orifício central da superfície de fundo do
pescoço cilíndrico citado.
Segue o ponto 2.
-—
TERMO N.° 93.901
De 2 de dezembro de 1957
Materiel Industriei
—. França.
Privilégio de Invenção para "Processo e aparelho de precintagem de objetos, tais como embrulhos, peças de madeira., travessas de estradas de ferro e
similares".
I.° — Processo de precintagem de
objetos, tais morno embrulhos, peças de
madeira, travessas de estradas de ferro
e similares, por meio de uma fita metãlica; caracterizado por se fazer pescar uma extremidade da fita metálica
através de um dispositivo de bloqueio
comportando um anel chato apresentando um alargamento terminal, por se
enganchar esta extremidade sôbre o
bordo terminal do referido ene/ oposto
ao alargamento, por se fazer passar a
outra extremidade livre da referida fita
tnetalica através do anel de maneira
que ela volte a sair do lado do alargamento, por se exercer uma tração
sôbre esta extremidade para esticar a
fita à volta do objeto fazendo apoio
sôbre o anel, c e rase utilizar urna
cunha inserida no alargamento deste
anel Para bloquear a' referida extremidade livre da fita tudo de tal maneira
que se, após um certo tempo, a fita
desapertada ela possa ser 110VOMC/1t,' esticada ã vontade.
Num total de 10 ponto!.
TERMO NP 99.019
De 6 de dezembro de 1957
Pierre .Michel
Bélgicn.
Privilégio de Invenção para "NU°
produto de revestimento, o seu processo de fabricação e as suas aplicações'.
1. 0 — Nevo produto de revestirnen,
to e moldagem, caracterizado pelo fato
de ser constituído por materiais de síntese polimerisantes seguindo urna rtele
molecular tri-dimenciona ! , catalizacios c
em mistura com cargas inertes, cargas
esféricas e pigmentos finameite
didos.
Nora to,., de 15

.
.
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TERMO N.° 100.19,3
De 4 de fevereiro de 1958
Schlumberger Well Surveying Corporation — Estados Unidos da América.
Privilégio de Invenção para "Aparelho coletor de amostra."
1.° — Aparelho coletor de amostra,
caracterizado por compreender um corpo tendo um cilindro para recepção de
fluido e incluindo uma porção adaptada para definir uma abertura de admissão de amostra para o dito cilindro;
uru pistão posicionado para movimen,
to no dito cilindro; e arranjo que responde a um deslocamento predeterminado do dito pistão para prover efetivamente um outro pistão posicionado
para movimento no dito cilindro intermediário á dita porção do dito corpo
e dito pistão primeiro mencionado, por
meio do que amostras de fluido pequenas são mentidas nos lade ei opostos do
dito outro pistão.
Seguem os pontos: 2 — 3 — 4 —
5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11.
• TERMO N.° 100.239
Doune Janse Cupedo — Holanda.
Privilégio de Invenção para "Válvulas de passagem compreendendo uma
haste pe parafuso.
1. 0 ) Uma válvula de passagem compreendendo uma haste de parafuso; uma
peça de válvula, conectada à citada
haste; c uma porca, axialmente guiada, que cooperare com a citada haste
e é adaptada para ser travada, porca
esta dotada de pelo menos um ressalto
radial, guiado em um rasgo que se
prolonga azialmente em urna peça que
circunda a refreida porca, rasgo êste
que na extremidade mais afastada da
válvula possui um alargamento rangeucial em tun de seus lados, caracterizada
pelo fato de rgâos pneuniaticos, hidráulicos ou eletromagnéticos que atuam
sôbre a porca serem providos, 4itos
Órgãos destinando-se a elevar a válvula em oposição a u'a mola, de sua
posição fechada para • sua posição -aber-.
ta . •

••.
:2:

(
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. ,
mo polaridades magnéticas de sinais' têm ditos fios dentro de cada ranhualternados.
ra caracterazado ¡,or compreender uma
peça de material cerâmico calçado
Num total de 12 pontos:
dentro da dita ranhura -entre os ditos
fios e dita abertura; dita peça se estendendo por apenas uma curta ' disTERMO N.° 100,346
tância ao longo da dita ranhura em
" De 3 de fevereiro de 1958
relação a largura da dita peça e tenum coneerno suave; e um mateNome: Walter Melasso. — São do
rial adesivo segurando dita peça conPaulo — Capital.
.
tra movimento ao longo da "dita raInvento: "Reservatório misturador de 'nhura.
lubrificantes em combustivel • para moSequem os pontos 2 — 3 e 4.
t
tores a explosão de dois tem os".
PONTOS CARACTERIS ICOS
.
I.° — Reservatdelo , mist redor de
lubrificantes ern combustivel para motores a explosão de dois tem os, &- caracterizado por ter recipient dividido
em duas seções sendo a m lor usada
como depósito do lubrificadoi e a menor, localizada em baixo da primeira,
com uma cubagem adequada para fornecer somente a quatidade de lubrificante necessária para um múltiplo estabelecido conforme a necessidade.
Seguem os pontos: 2 — 3 — 4
e — 5.

TERMO N. 101.907
P. I. de 2.4.58
Pierre Edouard V n 3-toren
— São Paulo — Capital.
de duInvento; (Nevo tipo de•
pla torsãoe.
Pontos Caractertstie s
I.° — Nôvo tipo de fuso de dupla
torsão caracterizado por ter um eixo
giratório, em tôrno de si m mo, pare
cialmente furado no sentido longitudinal e com uma saída lateral, fúros
estes que servem de condut para o
fio ou fios, a serem torcidos por melo
de movimento giratório &mi ar a éles
imprimido pelo próprio eixo.
4 e 5.
3
Seguem os pontose2

TERM-0 N.' 101.983
De 28 de abril de 1958

Tr"

a válvula de entrada seja fechada t•a.'
gás liquefeito seja forçado' através do
conduto de salda.
Num total de 18 pontos.

Temo N.° 103.200
De 17 de junho de 1958
Sebastião da Silva Pinheiro — Es•
tado da Guanabara.
Pilvilégio de Invenção para %Pitei,
ra cinzeiros.
1.° — Piteira &licito, caracteriza,
do por evitar 'queimaduras na retira.
da do cigarro, proteger a roupa ou
móveis sôbre os quais esteja próxi•
uno e servir de depósito para cinzas.
Seguem os pontos 2 e 3.

José Carlos de Castro Rios — Estado da Guanabara.
(Saco • de papel aromatizado), panom N.' 103.251
ra Privilégio de Invenção.
De
18 de junho de 1958
1.° —Saco de papel aromatizado,
caracterizado por se constituir com um
Metalúrgica Heleny Ltda. Indústria
ou mais ferlhas de papel aromatizado, e Comércio — São Paulo.
que poderá ser pulverizado com esPrivilégio de Invenção para, (Uma
sência aromática antes ou depois da tampa para frascos provida de obtufabricação do papel ou do saco.
radoms de segurança».
Segue , o ponto 2.
1. 0 — Uma tampa para frascos,
provida de obturador de segurança,
caracterizada por um opérculo cujo
TERMO N.° 102.854
corpo é constituído por duas metades
cilindricas de diâmetros deslaudls,
De' 22 de maio de 1958
sendo a superior de diâmetro matorx
Carlos Marti atormento — São Pau- dotada de uma aba na borda superior
lo.
e ck um fuste erco que resulta de uni
Modelo de Utilidade para (Moldura rebaixo anular da altura da metade
para efeito de relevo».
superior do *opérculo. A metade infeNôvo tipo de moldura para efeito rior deste ,é provida de alma radiais
de releves, caracterizada' por ter sua e telangulares que nascen1 com o dia- .
forma geométrica proporcionalmente metro da metade superior e diminuem
menor do que as usuais telas de cine- gradativamente até - -borda externai
ma ou de estúdios de j•V. Tudo corno da metade' inferior o opéculo.
•
substancialmente aqui descrito e ilusSeguem os pontos 2 e 3.
trado no desenho anexo.

TERMO N.° 102.929 De 6 de junho de 1958
Giovanni Andreoli — São Paulo.
Modelo da Utilidade, para elelóvo
TERMO N.° 101.9 2
tipo de abajour e lustre».
1.0 — Nôvo tipo de abajour e lusDe 24 de abril de 958
tre, caracterizado por ser constituído
Requerente: Companhia P ulista
de flõtts artificiais onde a luz resplanEquipamentos Industrias — âo
decerá dando uma claridade não prejudicial à visão e ao mesmo tempo
Seguem os pontos: 2 -- 3 — 4 -(Processo de beneficiar al odeio em servindo de adôrno.
5 —6 — 7— 8-- 10 — 11 — 12,
rama». para Privilégio , de Invenção..
Segue o ponto 2.
verde,
Pontos Caracteristiccis
TERMO N.° 100.236
I.° — Processo de benefielar algodão em rama, caraterizado pelo fato
De 7 de feve:ceso Je 1958 •
TERMO N.° 103.142
de se submeter a manta d algodão
De 13 de junho de 1958
Requerente: Max Beermann — Bens- em rama a Anna impregnaçã total ou
berg-Wulshof — Colônia -- Alemanha. parcial com um produto qui co aproArthur Ilarrison, cidadão britânico,
Pontas caracteristicos de: "Elemen- priado. de preferência, dor to de vi- de Waverley Houm, Wheatley, Hento de fecho, vedação ou aderência para nila ou um copolimero de cetato de fax, Yorshire, England; - e ,John N,Velghtman, Halifax. YorIcshire, England.
portas, janelas, portinholas mi tampas vinda.
Seguem os pontos 2 e 3.
eAparelho fornecedor. de gás liquedobradiças e similares, assim como
feito» — Nitente Privilégio de Invenpara suportar ou fechar peças de vea.:'
ção.
tarjo, cortinas e semelhantes, e proTÊRtuo N.° 101.2 3
1.° --• Aparelho fornecedor de gás
cesso para a fabricação rl'ist.z- elzfr.enliquefeito, procedente de um reei:MenDe 27 de março ' de 958
to". -- Privilégio de Tnvenção.
te, onde o mesmo é conservado sob
Nora pressão, ao interior de um outro reeiGeneral Electric Compan
PONTOS CARACTER/STICOS
te-Americana.
piente, caracterizado pelo fato de in1./ -- Elemento de fecho, vedação
Pontos Caracterieticos — (Aperfei- cluir um embolo e um cilindro proviou aderência aplicáveis a portas, ja- çoamento
em arranjo de Iço para do de condutos, de entrada e salda
nelas. portinholas mi tampas dobradi- ranhuras em uso com núcle s de má- de 'fluido, em comunicaç'ão com o ciças, e similares, arelm como para su- quinas dínamo-elétricas» par
lindro, e uma válvula associada a caportar ou fechar peças de vestuário gio de Invenção.
da conduto, rendo a disposiçào procortinas e semelhantes, e a bases eleO que a requerente reiv ndica . co- vida de maneira tal que com movitromagnéticas, caracterizado pelo fato, mo nôvo é:
mento relativo entre o embolo e o cide ser constituído de um meteria' ile-'
1. 0 — Um aperfeiçoamen ci- em ar- lindro em uma direção. para • aumentar
xivel de preferencia borracha ou tua ranjo de calço para ranhur s em uso o volume efetivo do cilindro válvula de
material sintético branco, no qual está com núcleos de Máquinas dínamo-dê- entrada seja aberta e o cilindro seja euIncorporada uma -substiln:ia • pulveru- tricas. tendo uni núcleo de material chido com gás liquefeito através do conlenta permanentemente intentada, tendo magnético no' qual são feita
tr s ranhu- dido de entrada e ue, com movimento
o material com o enchimento Puve.rti- ras abertas para a sua superfície, relativo do êmbolo na direção oposta
'lento à forma de um corpo de feelio, ume pluralidade de fios colocados pela aplicação de unia fórça externa
obturaçeb ou aderência e tendo o mes- dnetro de cada ranhura; melo que re- e com abertura da válvula de saída,

TERMO N.° 103.223
De 18 de junho de 1958
Maximillan Schevartz — São Paulo.
. Privilégio de Invenção para 4.N5evo
saleiro»;
1.0 — Nôvo saleiro, caracterizado
por um recipiente aberto ao -alto •
provido de um disco nferlor externo.
que aciona um eixo vertical colocado-no interior do referido recipiente .4
provido de palhetas revolvedoras e
raspadores.
Seguem os pontos 2 — 3 • 4.
TERMQ N.' 103.538 •
De 3 de junho de 195R
Requerente: Vicente °detido de
Beuedictis — São Paulo.
Privilégio de Invenção para «Aperfeiçoamentos em prensa automática pe..
ia vidros».
1. 0 — Aperfeiçoamentos ent prensa
automática para vidros, caracterizados por a mesma trabalhar com o emprégo de dois' cilindros (1 e 2) soe
portes de dois machos prôpriamente
ditos (3 e 4), e éste conjunto é montado em colunas laterais (5) c numa
coluna -central.
Seguem os pontos 2 — 3 e 4.

TERMO N." 103.345
De 24 de junho de 1958
Horace Denton 1Viorgan -- Inglaterra.
Privilégio de Invenção para «Reliatiraento de túneis).
I.° — Um revestimento de túneis,
caracterizado por compreender uma
série de anéis, ,ericostados uns aos outros, cada 'anel comportando uma
série de unidades pré-moldadas desde
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fiadas a serem inicialmente erigidas
era uni _anel, que pode ser expandido
de maneira n levar as unidades ao
'contacto com o sólo circundante, e
dispositivos destinados a conservar o
anel permanentemente nessa posição.
Seguem os pontos 2 — 3 — —
-- 7 — — 9 — 10 — 11 -12 -- 13 — l ei — 15 — -16 -- 17
--• 18 e 19.
• TERMO 4NI.° 103.542
M.U. de 5 de_ junho de 1953
Nome: Hireshi Kuriliara — São Paulo — Capital.
Mcdê"Nevo tipo de abat-jaur"
.
lo' de. utilidade.
Pontos característicos
1. 0 bliivo tipo de abat-jour, camelarie,ado por ter três pés. OS quais ma n
o "abat-jour suspenso, dando vasão-têm
de luz na parte inferior mantendo teflexos fracos
Segue o nos/to 2
a
TERMO N.° 103.704
De 11 de julho de 1953
Requerente: Lovens Kemiske Fabrile
Ved A. Kongsted — Dinamarca.
Privilégio de invenção; "Processo.
para a produção cia
droxi-hexenol-(5), substituídos na po,_
sição 2".
Pontes caracteristicos
Um processo para a produção de 3,
-metil-2,3-dilliclro-xihesenos-(5), substituídas na posição 2, caracterizado pelo
fato de reagir a 2-fenil- ou 2-p-clorofenllacetoina com o cloreto ou brometo
de 1-propenil-manésio, em que o s composto de Grignar formado por aso
meio é decomposto no composto -desejado e, respectivameMe, em cloreto ou
brometo de hidroai-magnéeio.
TERMO N.° 103.724
Depositado em 14 de julho de 1958
Requerente: Ifector Vieira — Se'rs
Paulo.
Pantoi característicos de: "Original
dieposição era tampa para frascos".
•
Reivindicações
1.°) "Original disposição • ern tampa
para frascos", constituída por urna tampa de plástico ou similar, em cujo'centro externo tem incorporada ou não,
numa s6 pesa, uma p-ojeção (1), em
forma de bico fechado, para posterior
abertura por carie ou perfur4ão, e s..?
caracteriza pelo fato de -o seu bordo
circular (2) ter relativa largura; na região interna .do bordo da tampa, tem
incorporada uma rampa circular formando uma peça (mica, cuja seção assume a forma aproximada de triângu10,-cujo cateto maior se constitui pela
própria parede vertical do bordo (2)
da tampa e a hipotenusa (3) constituiu na rampa prOpriamehte dita, dispondo-se a região afilada (4) da tampa na
adjacência da abertura inferior de tampa, sendo que a espessura máxima (5)
'da rampa, situa-se na parte interna superior da tampa, e, acima desta região,
'a parede da tampa fica abruptamente
mais delgada (6); esta região delgada
"(6) subjacente à superfície superior interna da tampa, juntamente com a espessura máxima (5), prendem o bordo
superior (7) dos frasco, convencionais.
Segue o ponto 2.
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TERMO N.°,- 103.8313
De 18 de julho de .11158
Casa da Borracha S.A.
Estada
da Guanabara.
Mod.l.lo de utilidade para -sióvo modelo de funda IMO hernia.
1. 0 "Um nóvo.modelo de funda para
hérnia'., caracterizado pelo fato de a
cinta, ser constituída por uma lâmina
de material super-elástica .t aderente,.
guarnecida na extremidade por um prolongamento em forma de •linguala
material maleável, mas não elástico,
ambos (cinta e -prolongamento) providos de séries de furos.
2. 0 "Um nóvo modelo de funda para
hérnia" — como em 1.0, caracterizado
Pelo fato de a cinta. na extremidade
Curva onde se acha disposta a pelota
de material esponjoso, ser dotada de
urna alça constituída por um tubo cheio
de ar, 'guarnecido na 'extremidade per
uma lingueta de material não elástico.
Seguem os pontos 2 — 3
- TERMO N.° 104.591 , . De 21 'de egiSsto de 1958 Mc. Dowell Company Inc.. — Estados Unidos da América.. a.
Privih5gio de invenção ,para — DisPositivos de vedação ersi caixas de vento para máquinas de concreclonar.
• 1. 0 Uma máquina de conerecionat,
caracterizada por encerrar uma série de
estrados cai deslocamento, cada um consistindo de urna grelha e de paredes
laterais voltadas para cima e apresentando dispositivos de apoio para o exterior de e abaixo de cada uma das
ditas paredes laterais para sustentar os
ditos estrados num plano horizontal em
contato eucessiva, cada uni dos dites
estrados tendo de. cada lado do mesmo uma barM- de vedação rígida longitudinalmente • dieposta, posicionada
abaixo da parte superior da grelha e.
entre cada uma das "ditas paredes laterais e os dispositivos de apoio contíguos e se prolongando lateralmente
de COCTO lado do estrado, urna coifa
de cobertura acima dos ditos estrados,
apresaneando paredes /ateais que -se
extenclem para baixo, para o exterior
das paredes laterais elos estrados, e dispositivos ligados hermeticamente com
cada parede lateral da coifa e ,sse acoplado desliievelmente com, a barra de
vedação do estrado em seu respectivo
Inda do estrado.
Seguem or. pontos 2 — 2. --- 4 —
5 -p— -6.
TERMO N.0 104.708
Dapositado em 26-3-1953
Requerente: A. S. Marques Junior
— São Paulo
Pontos característicos de: "Novas disposições em tacos para soalho" — Privilágio de invenção.
Reivindicações
• 1. 0 "Nova, disposições em tacos para
soalho",_ caracteriza-se pelo fato de a
sua superfície inferior ser dotada dama
pluralidade de saliências (1) longitudinais, cada qual com o perfil aproximado de um "V", ipclinado para os
lados, cujos vértices se eamstituem nas
pontas: determinado número de saliências se dispõem inclinadamente para
um dos lados, e as outras saliências
(2), se dispõem dirigidas para os lados
contrapostos; pelo fato de nos pontos
extremos e laterais em qtre se dispõem
as saliencias, formarem margens livres
(3): na região central longitudinal em

que •..se dispõem as saliências, exista
urna superi'írie contínua livra . (4), 'sem
•
Seaue o ponto ra° 2.
TERMO N.° 104 . 545
De 19 de agesto de 1953
David Aleira de Vasconcelos — Estodo da Guanabara.
Privilégio de invenção para — Apar
falham:vieram de segurança em armas
de fogo.
1. 0 Aparfeiçaamentos- da segurança
can armas de „fogo, caracterizados pcn
se constitui/. de uma placa da material
resistente aos choques e que obtura à
abertura da bucha onde se acha o pino
que fere a espoleta do cartucho.
Seguem os pontos 2 — 3 -- 4
5 — G -- 7,
TERMO N.° 104.773
Depositado em 28 de agi/st° de 1958
Requerente: Companhia Lithograptir
ca Ypiranga — São Paulo.
Pontos característicos de: "Original
disposição de brinquedo, tendo por motivo corrida de automóvel" -- Modelo
de utilidade.
Rzivindicações
1.° "Original disposição de brinquedo, tendo por motivo corrida de automóvel", caracterizo-se por ser cornaituiclo de uma< faixa horizontal sem fim
(1), montada dentro dum quadro (2).
alojado numa caixa retangular de papelão ou outro material (3); esta faixa sem fira (1), na qual tem imprasaos.urna estrada eu outra via, com os
seus vários acidentes e sinais de tr::fogo convencionais, dita faixe corre em
volta de 'dois cilindras horizontais 1:1toados nos extremos menores do quadro (2); e em que, o cilindro motor
(4), é animado por uma manivela (5),
que se projeta lateralmente, e o outro
cilindro oposto (4a), movido, é montado simplesmente em eixo (6) montado nas paredes do quadro; a faixa
sem fim movento (1) mantida
e
esticada horizontalrfiente, através do emprego dum terceiro cilindro de menor
A: A-narro (7). atuante contra a superfície da dita faixa, o qual 6 oculto por
uma projação dobrada (8) da própria
caixa retangular (3) que envolve os
laterais do conjunto; as duas pontas do
terceiro
cilindro são montadas nas pa.
redes verticais (2a) do quadro (2),
sendo que a pressão deste terceiro cilindro (7) sebre a faixa, é obtida com
o emprego de una arame, com função
de mola (9), que envolve urna das ditas pontas do cilindro (7), senda nue
a outra extremidade do arame eavolve
o eixo do cilindro motor (4); cuia outra ponta á fixada numa projeça duma
das paredes verticais ,(2a) do quadro
(2); as extremidades dos latias ton a itudinais maiores da faixa, são cobertas
por dobras (11) do Própria material
da caixa • de papelão (3); sob a faixa
sem fim, se disp õe uni suporte transversal delgado (27).
Seguem os pontos 2 — 3.
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gado, na forma de uma calha ponteaguda, que apresenta na eitremidade
oposta à ponta, além do' urna cabeça
ou um gancho, urna, abertura comunia
cante com a referida calha:
Sagife o ponto 2.
a
TERMO N.° 104.880 •
De 5 5de agósto de 19558
Michl Mendelocivi — São Paulo.
Modelo de utilidade para — . Cantoneira desmontável,
1.° "Cantoneira desmontável"; caracterizada pelo feto de se apresentar constituída de três peças metálicas, a primeira delas dotada de aba formando •
ângulo apropriado com o resto da placa, a areal compreende região central
em forma de projeção. Com rebaixo estampado formando passagem, sendo que
a segunda das peças se -apresenta na
forma de placa dotada de reentrância central e projeções laterais com rebaiXos e passagens idênticas a indicada
na primeira peça, sendo que, finalmente, a última .peça se apresenta na forma de cunha metálica laminar passível
de atravessar as passagens citadas das
duas primeiras peças, as quais ao apresentara cena orilicioi para a passagem
•
de parafusos.
Segue o ponto 2.
TERMO N.° 104.838
De 4 de agâsto de 1953
•
Clementina Alves Moreira — Sãc
Paulo.
Modelo de utilidade para — Dispositivo elevador e inalador para ferramentas em tornos em geral.
1.0 "Dispositivo elevador e oscila'
dor para ferramentas em tornos em
geral", caracterizado pelo fato de que
uma placa repectora de ferramentas o,t
de seus suportes se apresenta com parte lateral que lhe é vertical. 'lateral
essa associada a corpo igualmente disposto- na vertical e passível de deslocamento em relação a corpo prismático, êste atravessado superiormente por
haste rosqueada, a qual atravessa bucha interna fixa por parafuso ao corpc.
intermediário vertical mencionado.
Seguem os pontos 2 — 3.

TERMO N.° 104.921
• De 1 de setembro de 19558
Wisbur Morton Fine -- Estados Unm.
dos da América.
' Privilégio de invenção para -- Uma
nova construção para odificaciies.
Pontes característicos
1.0 Uma construção alongada transversalmente compreendendo uma parede interna, uma parede externa, urna
multiplicidade de elementos espaçadores arqueados, separando es ditas paredes, determinando dessa forma passagens de ar que se estendem -transversalmente à dita cor etrução, um ventiladouro contínuo se estendendo ao
longo da parte superior do dito edifí.
cio e tendo respiradouros contínuos, um
de cada lactado mesmo, ambos se coTERMO N.° 104.80,
municando com as ditas passagens de
ar, .e dita parede externa terminando
• De 29 de agOsto de 1958
junto às bordas inferiores das mesmas
Enrico Amoroso - - São Paulo.
à curte distância das extremidades dos
Privilégio de invenção para -- Aper- ditos elementos arqueados, determinam.
feiçoamentos em pregos.
do dessa' forma aberturas na dita pa..
rede externa para interligar as extrePontos característicos
midades inferiores das passagens de ar:
1.• Aper feiçoamentos em pregos, ca com
a atmosfera, a área da sacão trats•
racterixados por um corpo chlco alow versai total da abertura sendo assar.-
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1)0 10 de novembro de 1038'
Inliktries lemited
TERMO N.- 10,-.C97
Inglaterre.
N.', 1.14.03(i
D.•
4 de dezem: y
195S
1'riViN'910 çie 1 ,11';1100 - - Para apeio
De 2 de :membro de 1958
feiçoemeetoe ou
eta relativos a 1z:h:it.:o I Dr. Cyrue :bre Vez ra: sic Niereas
pit.' de arearnasse.
ção
V.e.nte Pernandes s- Sit0 Pauto.
l• • Eetado da Guanabara.
Pnra bola
Modelo d.e utilidade pa ra r•Noist tbsPo teihigio de lavenção
Pitut.is Carrieterístieos,
posiç.io tonstrutiva em vette:ienes coa.
spetleiçoada para ti-cinema:Mo do rego
— .\ nerf....içoamentom cot ou relati- ittgaciae a et:alentos tranf.prrenteS-.
! %01,1 ao Cego
1 - Bola aperfeiçoada para treina- vos A fabricação de paina eo. arameis- ein NI• ne?. ; • tua, toujugado a defileMos
14..i: io do jogo de bola ao cesto, idéntica sa mediante uni prcleeN.So continuo, para iraasparentes
earactereeela pelo fato
.; tartd.i neste esporte, caracemezada a obtenção de ema unidade estrutural
sompreener dois ternpoe de palhota:e
Vila fato de possuir 110 interior da ca- de argemassa. revestida de papel e ten- uta deles diepasto
la e o outro
tinn, da ar, sob:Item:ias amortecedoras do a sim própria armação ou estrutura abaixo, de elemento:. trm.p.irenies,
rolidária, constituída por membros es- como, por exemplo, piec e s de ¡lema°,
(yw I miadela a mesma
<In e,(1
truturais soliderios disparados do plano que conformam iant 1.1.
do painel, sob a forma de fonnatoe ou
S• • a • O ponto 2.
Segas t*, ponto 2.
ronfignmeões de perfil constante, orientados les sentido longitudinal do painel,
earacterizado pelo fato dc compreender
1eRs10 N. 105.0O3
1.20..i0 N. 105 671
• passa t iem de tuna lama t'i? argentaesti.
1).• 5 ç'e :. etefill,ro de 1958
D.•
7 de oettibra de leis
comida po.•ente laminas superior e in'met:leseis — São Paulo. ferior de ' moei de revestimento. através
t
Niodelo de tailidade
Insicaçfio — Pera
de uma etapa iniciei de moldagem na
PI; ilegio
tidets Pisoo. São Paula.
mmaesa
e
o
respectivo
revespremia:fadas de piso e f6rro ?ara qual a nri
PON*1-0S
CAIZAC111RIS1'ICOS
timento de papel vão sendo. cotintiamenmetálicas.
C,
te,
conformados
visando
a
°exação,
tuna
1."
Rede-bervi.
rar..u.terirtdo por
Giateterisaco,
Pont I.0
superficie do painel dos referidos mem- compreender um berço, formetio por
1 — Laacs premo:dadas de piro e bros estruturais soli:::irier disparados; daes armações riaidas paralelas prefe!Ore., para estruturas metálicas, caractc- e, imediatameate depois, a passagem da tent:utente ovalada:e a superior podenrizades pela solução industrial de gran- tnestna ato IVéSde urna etapa finei de cete a inferior, armaçaes estos interlide estetia, que pode ser aplicada cora moldagem e contenção. na qual a forma oadae por faixa de tecido leve e liso
Final do produto, inicialmente. moldado ott em réde trancada, e c.cen saperficie
tactlidade.
Ø ' pontos 2 -- :3 -- 4 -- 5
juuiost au 1!ICW.I10 de emule:et rio- de • fundo em igual te: do: e o berço
-- 7 -- 8 -- 9 -- 10 — 11 — rosa e que a szns gurn uma ação de re- assim formado ;estiem", ou não ser dotença° uti contenção sobre o produto tado de. revestimento interno em tela;
12 •I;
moldaeo em passagem :através da mes- e o dito berço s:ado provido de
ma, até que a argamassa tenha feita ume doisp rolongamme et laterais, cai rade
11\1O N. 105.060
pega sufitiente pena impedir deforma- trançada, com argolas extrema; de sunCeies ao uma recuperação. quando da pensão.. e também de tuna cobertura
S th. :ze lembro de 193s
emergem:a da refera1.2 etapa final de conversivei,cai véa ou tshr, &Articulada
let reesetute: Guetav 1:lernja — Ale- ctilltenOn.
sobre a sentarão supero :. citada, coma, ue, .
2 — Aperfeiçoamentos de iicórdo cora bertura esta formada em dues partes,
Pousei caracteristicos de: -firula- o ponto 1. caracte rizado pelo fato de
sôbre heetes reepesidee, e pro.
çao d cemando ctatral, leora aplicar serem aplicadas vibrações A argamassa cramdae
in- revestida de papel no decurso das eta- vidas de fecho.
titn*.saço a p ateies". prieilCgio
Segue o poeto 2.
pas de mola-mem.
Num total de 16 p(intos.
Pontus Caroderistit
111(:M0 N. * 105.2
1 — Instalação para aplicar, distriDe 8 de outubro de 195a buir o alisar uma cantada de argamassa
Tril2M0 N.° 106.863
sóbei rena parede, em muro ou objeto
0swalito jazra
Paulo.
De
24
de
novembro
do
1955
• atente. carta:Ladeada por apresenModelo
de
utilidade
rara
el3ereo Portar um depósito composto de ditas par11.ms Liebberr — Alemanha.
tad).
tes. o qual apresenta duas carreiras de
para
Privilét do de Invençao
hoeat. uma das quais é orizontal e a pulador de produto misturado'.
PONTOS CARACTEIZISTICOS
.
1a
para
cima,
estando
prenutra incline•.
PONTOS
CARACTERIST1C0S
I.")
eBerço Portatils, comtituido por
sestos acima abaixo do dep6sito elementos de alinhamento e de raspagena,
1.°) Manipulador de produto inistu• duas barras curvas formadora das sutudo eal combinação com uma armação rado, 310 qual os componentes do pro- portes de sustenção, dos oés dianteiros
deelosavel une sentidos vertical e ho- duto a mistura são fornecidoe por in; e trazeiros, sendo mantidos ent posição
rizontal para o depósito e para os ele- termédio de um dispositivo de pesa- firme pela . travessa inferior e caractementes de alisamento e raspagem.
gem, a uma tremonta ou silo celular e rizado por ter fixo tua cesto de forInstalação. de admitiu cem o destinado, em particular, A manipula- mato retangular em Mijo fundo é cole2
isento 1, caracterizada pelo fato de que ção de concreto, caracterizado pelo tado o colchão, sendo ainda dotado
• depósito de argamassa hidráulica- fato de ser de tal modo construído, de aba Literal que sere 1...cordeado
quando desarticulado.
ces. ni codusido se acha provido com num sentido perpendicular A sua diteSegue o ponto 2.
titias reries de bocais a ar comprimido ção verttcal, que as respectivas cama—
e com duns séries de aberturas de es- das passam a constituir unidades conse: painento.
trutivas completas de per si e, como
MUI° N. 106.580
Num total de 18 pontos
tais, independentemente, transportáveis.
De 25 de nosembrn de 15:53
•n••••••••n.4•
Seguem os pontos 2 — 3 — 4 —
5 — G -- 7 — 8 -- 9.
Av:cadoira, Lavoura c Pecuária !A.
TisIZMO N.° 105.837
L. P. .S. A. — São Paulo. *
De 13 de outubro de 1955.
Privilégio de Invenrsio rara :Cem:TERMO N.° 107.065
douro para nvese.
;ri x i!étik3 de Invenção — Par,, tiroDe 3 de dezembro de 1938
1.°) Comedouro para avee, caractes •::.sr• para tt fabricação de coque de
tai•teólao grafitáveL
Confecções Vivien S. A. — Estado rizado por ser constitua.) par um corpo
cilindrico, aberto em ambas a3 eXtreContinental 011 Company — Estados da Guanabara.
midades, dotado de dane ttavcssas diad:, América.
Modelo de utilidade para e.novo
t — Processo para 41 fabricação dolo de colehete para preneer abas la- metrais, providas de furos, nos miais
é passada uma Leste vertical, rosqueati • (Otme tt r farivel, carecterizado por terais de porta seios?.
• 91: • re..lider a coimeificação, de urna
I.° eN3vo modelo cle eolzhrte pszs de. que se fixa ao centro do fundo
t a q . , il. bidrocarbouato tnIsto, a dita Prender abas literais dt porta-se:nm*, convexo de um prz,to circular d.! Foràs

n

rn

I

OP. Pi

•

.resrealas para deter,: eendo mei
ambot os litros :eu providos c, •
roscas, e que a parte e:menor da lias:
•recebe uma porca de borboleta.
• Settitien os isento.s 2 --• 3
- • 6.
1
Ti:1:810 N.° 100.854
De 25 de novembro de 1958
Avicahura, Lavoura e l'uu.lei,e O.A
I.. Pes S. A. — São Paulo.
Privilégio de Int emeão !am.a (Bele •
douro para aves •.
." Bebedouro para aves earat ter.
:.do por ser constituído por uma ca •
lita em eNT.ti, do suniprimenta itecesei
rio, rpm é montada, de moleira cp. •
possa ter sua altura e:atilada, em si'
portes dispostas em montante.; vetticae
providos de uma pluralidade de tuim
sendo que :t ponta de jusante da cal')
é provida de parede eenn Vedeibutts
ao paess, que a ponta tio imitaria? s.
Na diretamente ii rede de abasteci:em:
to, ou se liga a lua rerrvateirio tom
torneira tle bola.
Seguem os pontos 2 • - 3.
----•
(SR NIO N . • 10a .95;
De 27 de nove,e'Nro de 1055
Herbert Kahl
Gratele do Si'!,
Ptieilégio de Invenção para (Pra
cessa dc fabricação de formicida. assim
coma produto residem' • e suma
selo.>
1 eProcesoo de labricaeãa de te.
uticida, assim» como produto resultam
e sua ej)licação . , carasterizado NI( a
fato de consistir na foonação de grão»
de dimensões aproximadamente corre:
pondentes a grãos dr raro:, prodteo
esse formado a partir de masea CCP'
¡acendendo como selei:10 farinhas ai menti:ias e timiear, preterivehrente :ao
matizado, veiculo esse porta:14): de ve •
lle110 ou formkida própretmente dit..
sendo o coejunlo diretamente transpoi
nado para os fdrilliqUe:r0S reta,: pe*-•
Nele formigas, c que determina, po
icriormeote, O elven:tr.:em ° do fume .
pela fermentação do rionitinto.
Seguem os pontes 2 - - 3
1.
1'rif1M0 N." 107.2:
De 10 de dezembro dr 1933
Anoelo Mareldorato - - Emacio e
Paraná.
Priviléalo de invenção para <Ap..feiçoamentos eia pusadoree com trin
para janelas e portas de correr.,,
;1perfeiçoamentos en puxador,:
cota trinco, para janelas e port.-N c,•
correr, caracterizados por serem Oton
OS dOiã puxadores (macho e Ume...
que formam um par: alojando um Mo..
(o macho) um cilnelro *terrat!• e
macia e Mn pequeno pistão no qual' s
Prende a haste de um t riara que sol e• •
sai ao puxador; estando ainda presest.
duas azas corruaadas "11;rS .11aSteS r
presas de lados opostos no refere('
pistão e passam através da ralo e .
também opastoe, pratierdoe no coeoa
do puxador.
ITSRMO N. 107.273
De 12 de de:caibro de 1959
Medd Indústria e (omsre'o Ltd:Estudo de São Paulo.
Privilégio tle Invenção para ellieo
sitivo para a tegulariem de inclinas-.
de caçamba g: reteria de lestoneiree
similares.
1.`) cDispositi e:o para e sten:Inc.
de i nclinação de caçamba gizatèrin

DIÁRIO oficiAL2 *(Seçáo III)

74 Seãiinda-feira
betoneiras e similares», caractetizado
pelo fato de compreender a associação,
por uma das laterais do conjunto, de
engrenagem ao topo de uma das extrea
midades de peça em dite usualmente
aplicada como suporte de caçamba, em
cuja parte mediana e inferior esta tem
seu ponto de rotação, estando a citada
engrenagem acoplada noa dentes de um
,llbo solidário a um voltn'.e
Seguem os pontos 2 — 3.

ça de forma irregular do material da
ponteira em um retentor, esmerilatnento do material da ponteira até IN Over
uma forma pré-determinada, fixação da
porção modelada do Material da ponurna porção substancial da mesma com
Seira em uma haste tendo um recesso
modelado de modo semelhante à porção modelada da ponteira e esmerilamento da porção restante da ponteira
até uma forma cônica.
Seguem-se os pontos 2 e 3.
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TERMO N.° 120.276
TERMO N.° 87.923
de 13 de julho de 1956
de 11 de abril de 1960
Alcides Algarve — São Paulo.
Ceralit S. A. Indústria e CorrreiQ
Privilégio de invenção para — NO- — S. Pealo.
Pontos característicos de: "NOvo
vo processo de vulganização para encerados.
processo de fabricação de velas orna1.0 NOvo processo do vulcanização mentais e produtos assim obtidos".
para encerados, caracterizado por ser Priv. invenção.
uma fusão de cola com borracha, a
1. 0 "Movo processo de fabricação
qual forma uma aderência de seca- de velas ornamentais e produtos assim
gem rápida, possibilitando a impar- obtidos", caracterizado pelo fato de
miabilização dos encerados. Tudo co- consistir na formação de lâminas dei
cera ou similar, as quais recebem, por,
unia ou ambas as faces, depressões em
forma de células ou alvéolos, corres-

mo descrito e ilustrado na amostra
TERMO N. 107.274
em anexo.
TERMO N.° 107.632
De 12 de dezembro de 1958
_
de 31 do dezembro de 1953
Pagara Material Aeronáutica Ltda.
TERMO N.° 125.313
Glaxo Laboratories Limited - In- São Paulo.
de 28 de dezembro de 1960
Modelo de utilidade para «Nova dis- glaterra .
poaição construtiva em computadores
Privilégio de invençâo para
Dr.. Anatole Kagan — São Paulo.
Aperfeiçoamentos em ou relativos a
de , asfaltos, concretos c corzelatos.
plantas.
Privilegio de invenção para —
de
agentes
de
proteçâo
• l'.°) «Nova disposição construtiva
Aperfeiçoamentos em torradeira elétririu compactadores de asfaltos, concrePontos característicos
ca.
tos c correia tos», caracterizado pelo
1.° Aperfeiçoamentos em torradeira
1.0 Agente de proteção de plantas,
fato de consistir na aplicação direta do
Segninte tubular metálico a una base
forinacla por placa ligeiramente arqueada, com aplicação de qualquer molejo,
s endo. no interior do referida tubo,
disposto eixo portador de massas usuais
excantricas
Saquem OS pontos 2 — 3.

particularmente para árvores e arbustos, caracterizado por compreender
uma base aquosa, um agente anti-bacterial e ou anti-fungo, como :ngrediente ativo, e um componente formador de película compatível.
Seguem-se os pontos 2 e .
TERMO N.° 108.669

TERMO N." 107.318

de 24 de fevereiro de 1958

De 16 de dezembro de 1958

Eatado da GuaKurt Polborn
Saburo Matsumoto — São Paulo.
nabara.
Privilégio de Invenção para «AperModelo de utilidade para • NU\ O
feiçoamentos em martelos.
modelo de opereulos para capsulas
- PONTOS CARACTERISTICOS
rosqueadas como elem,mite de vociaaão
. 1 .") Aperfeiçoamentos eia martelas, de frascos .
aracterizados pelo fato de que o cabo
1. 0 "NOvo modelo de operculos pade tais ferramentas é feito Oco, dentro ra cápsulas rosqueadas como c:ali-nana
dela alojando-se, em Sucessão, duas to de vedação de frascos", caracteriza,-haves de fenda de cabo &o e uma do por consistir em uma aba circular
chaVe de fenda de cabo sei-:libado; sen- inclinada, convergindo e se ligando a
do que a ferramenta é completada por uma calota central, cuja altura é igual
urna cabeça serrilha da . :latada de dois à diferença entre os planos inferior e
treeitos rosaneados c de ribol. tiva cilia- superior alcançados pela aba inclinada
circundante.
&ic,,3 central.
Seguem-se os ponto.; 2 e 3.
Sege O ponte, 2.

_

TERMO N." 107.362

TERMO N." 108.670

De 17 de dezembro de 1958

de 24 de fevereiro de 108

João Mira gaya - Eata da da GuaKurt Polboru _
n,i g ara .
nabara.

Modelo de utilidade para Novo

de poste para log ra ,t,..nlros p6buços.
1 .°) Novo modalo de poste para logradouros públicos, carnet xizado pelo
f, ao de possuir seção quadrada de molde :'n permitir atinados e paralelas a
amai, das faces, no sentido descencional
chtmí placas - de contorno oval, uma
cle pá. oposta. uma p!aca cai for

1110(MO

mude flexa. urna placa de contam°
oval. o dito poste apresentando em prahitfialade 3 base divisões de molde a
prOorcionar a a presan tação dc motivos , coloridos.
' a gtia a ponto 2.
TERMO N.° 107.481
de 23 de dezembro de 1958

c;,eneral Electric Company.,
Norte-americana.
Pontos característicos de: "Aperfeiçoamento em métodos de falai icação
de estiletes para fonégrafos" para
— privilegio de invenção.
O' que a requerente reivindica cama

riOva é:
1..? O método de ma nufattu a de
estiletes com ponteiras, caracterizado
por compreender a fixação de uma pe-

Estado da

Gua-

—
Privilegio de inx enGo pa
Aperfeiçoamentos era t;-=pas de frasCOS.
I.° "Aperfeiçoamentos em tampas
de frascos", prevendo o emprn.:go de

cápsulas rosqueadas para vedar as

pondentes aos encontrados nos favos
de mel, com menor profundidade que
aqueles, sendo tal lâmina enrolada sã-.
bre si mesma, envolvendo pavio cena
trai ou, então, revestindo as paredes
de sólidos quaisquer de cera ou similar, podendo tais velas recebei; ain-

da, extemamenta, ornamentação complementar correspondente a imit,.çéiet
de abelha ou outros insetos.
elétrica, do tipo provido de duas tamSegue-se o ponto 2.
pas laterais, caracterizados por uma
chapa curva, aplicada à tampa da orradeira, junto a charneira, dita Cuca
TERMO N.° 87.034
fazendo concordância com a dita tamde
7 de junho de 1950
e
terminanpa em uma extremidade
do em dantes recurvados na extrami- • Yoshiro — Hera — S. Paulo.
dada oposta.
Pontos: Apontador para lapie e el.
Segue-se o ponto 2.
atilares — privilégio de invenção.
1. 0 "Apontador para lapis e ou.
TERMO N." 49.443

troa", constituído de placa metálica
de qualquer formato e provida Ou não

Union Carbide Corparation
(Estados Unidos da América) .
Título: Um processo para perfurar.
térmicamente, uma massa de mineral
ou de material do tipo mineral e o
aparelho para executar o citado areCesso. (Priv.. Inv. ) .

de cabo, caracterizado pelo fato de
apresentar, a referida placa, urna mi
mais aberturas circulares de dif,n entes
diSmetros e com as bordas afiadas e
salientes em relacão n uma das faces
da mencionada placa.
Total de pontes — dois.

REWINDICAÇÕES
1. 0 Um processo para furar vim
chama um material mineral, que inclui suprir um combustível fluido e
oxigénio para um maçarico para produzir uma chama de alta temperatura, dirigindo dita chama contra urna
parte localizada do dito material
empregando um jato de fluido de resfriamento para remover as partes fundidas ou estilhaços do mesmo a medida do maçarico e chama serem progressivamente avançados dentro do furo que está nendo furado, caracterizado paio fato que o combustível fluido
e oxigâ-tio são introduzidos numa
mera interna
interna de combustão dentro do
dito maçarico, na qual eles são inflamados e queimados, e pelo qual o jato de chama resultante é descarregado
numa velocidade maior do que 2.500
pés (762 metros) por segundo.
Seguem-se os pontos de números 2
a 21.

TËRMO N.° 87.990
de 18 de julho de 1e5tt
,)ames Llartin
(Inglaterra) .
Titulo: Engate
aia a

.

IP, iv

POW05. C3raCteriStiCOti

1» Um caute desligável, r.,Tacte,
laatlo por cornpíeender; componchtes
intercambiziveis (.1,.*: pino e encalYe ou
bus,e adaptados, cada qual, tarua ser
liando a um dos elementos a ‘:arem
acoplados e posauindo o pino ais entalhe latrral na parte que pe,-...,tra na
mandíbula da base, ou encaixe e pose
êsto último, um embolo de slizant e acionada por mola para aaope:ar com o ertalbe, quando os dois
ccnipanentes se conjugam; e uns dispositivo :miou i manualmente, para
retrair o êmbolo do entalhe. a fim de
desligar o engate
Seguem-se as pontos de o (ira e ros 2
a 8.

aberturas dos frascos, caracterizados
por apresentarem ditas cápsulas, na
superfície interna da parede transverTERMO N.° 78.175
sal extrema, uma banda circular marginal com asperesas, provendo a uma
—
de 2 de março de 1955
função anti-derrapante, e ainda um
'renal()
N
. 8:t.101
Afonso
Ar
zelo
Sparano
5.
Pua.
pino central perpendiculen
lo
Seguem-se os pontos 2 e 3.
1)e :10 de julho de 16
Pontos: Diapositivo para a distriFábrica s
. Paulo ,
buição de queijo ralado — privilácio
Pontos
de
Aperfeiçoamentos
em reTERMO N.° 113.178
de inveneiio.
eipicutes terna ic,,s em, tros
de 11 de setembro de 1959
1,° Dispo,ttivo para a distribuição gl,, de invenc.áfis.
José Ernesto da Silveira — Estmiu. de queijo ralado, caracterizado por ser
Pnn't,H,
constituído por uni recipiente provido
da Guanabara.
1 : - ' ) A P.(' • ca a PI Cli!OS CIO l'ç ;11;e11de tampa, cabo e curtos pés, sendo
Una
Modelo de utiliclad p:,r a
dotado, em sua base, de unia plurall- Ice tenntene a . ,mtros, eár,,eL.rizado
flavo tipo de brinquedo.
dade de rasgos radiais, aos quais jus- par ser Pra', Ido. C111
na qual ‘; mendr uma
1. 0 Um nOvo moda° de brinque- tapõe-se. internamente, pluralidade de
do um tubo horizontal ra , u; .-a do,
do caracterizado por ser constituído s'aliências ligadas à um disco central, dotado de e
anterior 1.,,m
por dois pêndulos conjugados, que acionado inferior e externamente, pato '.11 VVVi ¡Ca I e, o (1,1,1 •• engiram em sentidos contri'.rios, pndu- seu prolongamento dotado de mola ri- caix .:do, de l.nx. I ra eima, a ia corlos ases ligados por seu fio a um ta?onista, por moio de uma baste pol- : /,•, tubular doi..to iii. 0;ificio -upci ida do er...
suporte de qualquer rent; tetraçã .
ior transversal de um blea
Tata) de pontos
r; curvado. ,,endo o •orp.)
doig,
.
Segue-se o ponto 2.

DIAR:0 OFICIAL
toam
p:.r. eu se

dio per lisci.e c smi
nn 5^ hl()

er n oheine.
i •',aio 2.

•
1 f...1; n u) N
de :1:'nst0 de lttrni
\
Cia. --- S. Paul..
1 , 1. i d cflici,TINlicos: lionclio para
rede," • Privilégio de Invenção.
Pontos característicos

TO.itei0 N. 38.672
de 1K,6
De 2 11 de
Jona, Selnieler
do Illo
de Janeiro.
Vindos careteristiiN'a de: ".er.erfeiewunent(,, ees tesouees de podar"
-Privilebe io de Invenção.
. I.") Aperfeiçoamentos em tesouras
de podar, caracterizados pelo luto
di Si a Oeuera :H ele
li Mn meei, de preferência ne eçocarbono teia/meado, cuja extremidade
superior forma um tingulo aberto e
é provida de um chanfro bi-lateral
que foi ma o fio cortante: e b de
unia peça, de preferência de aço doce,
constituída de duas chapas idênticae
curvas cuja parte central é alargada
desvinde para fora, formando um
vão, e cuja, eetremidades são soldadas elètricamente.
Segnem-se tis ponto', de 2
7.

Garcho para rêdes, carente-deado oor ser constituído por uma
caixa, provida de saliências posierioe
re g co 1 extremidades dobrades, do,
tada, CM sua face anterior, de Illna
-placa vertical com abertura doteda
de porta articulada, sendo interna-.
TLICille à caixa, previstos, ao alto e
fïItMO N. 88.923
inferiormente, de dois trilhos, nos
(Mais correm as extremidades de uma
De 31 de agosto de 1956
haste vertical que apresenta salteio
Salvalore Meseno — S. Paulo.
eia inferior, acima da qual ê previsPontos característicos de: "Novo e
to mu abaulamento no qual articulaf,e a extremidade do gancho própria- eriginal nsodelo de calendário" -Modelo de Utilidade. •
mente dito.
1.°) "Nóvo e original modélo ele
Segne-se o ponto a.' 2.
calendário", caracterizado pelo fato
de consistir em caixa em forma de
paralelepípedo, imitando a pequeno
MIMO N. 88.450
aparelho de recepção para televisão,
o qual na face 'anterior apresenta diDe 8 de agasto de 19ee
versas janelas ou aberturas, centra
as quais e internamente podem girar
etpoim Corrêa, Capital Pederal.
roletes cilíndricos ou discos, datados
Pontos característicos da Invenção ezu seu contento dos 110111CS de dias
de "Sub-tampa coadora para copos on meses, assim como de números e,
de liquidifieadores" (Patente de mo- ainda, material de propaganda ou
delo de utilidade).
outro, sendo que tais roletes ou disSuintampa coadora para copoe de cos movimentados do exterior atraIlquidificadores, caracterizada por ser vés de botões, éstes solidários a eixos
constituída de mo disco Circular cbn- que atravessam em cavaletes fixados
cavo de material plástico flexível e li caixa, estamlo as extremidades lilimitrdo por uma beirada superior vres dos %eixos dotadas de engrenaebaulada para fora e por uma beira- gens que atuam contra coreas fixadas
da inferior vertical que abraça sob aos topos inferiores das ni'ene.!onapressáo elástica a beca do copo do das peças eilindrieas ou circulares,
liquiclifivador, disco esse que é provi- apoiando-se estas ao cavalete atrado de uma abertura central relativa- vés de pino passante pela parte memente grande e contornada por duas, diana do cavalete.
Segue-se o ponto 2.
très ou mais séries de perfuracões
formando setores coadores, sendo que
as perfurações têm diAmetro diferenTÈRNIO N. 39.133
te em cada setor condor e sendo que
está previsto na beirada superior
lie 10 de setembro de 195e
abaulada, em frente de cada setor
Produtos Químicos Guarani S. A.
coador, um rebaixo que nasce com
N. Paulo.
uma base larga na face superior do
Pontos característicos de: Original
disco e cuja largura diminui em direçáo à parte nbenlada da beirada: disposição em abridor vertedor para
tudo substancialmente como descrito pacotes Contendo pó e outros" —
Modelo de utilidade.
e eNemp/ificado no desenho anexo.
Lej "Original disposição em abridor-vertedor para pacotes contendo
'MIMO N. 88.595
pó e outros", caracterizado por uma
peça de plástico ou material moldálie 1G de agasto de 1956
vel apto a furar cartolina ou elmllar relativamente alongada e prefeMarli,' Schelasnitzki — Argentina. rentemente ellindrica, com o imiteaco, cuja ponta externa termina
Pontos característicos de: "Lajeie ror
em ogiva com ápice bastante afilaetire" modelo de utilidade.
do; pelo fato desse terminal ser mol1..) Lapiseira com uma ou duas dado elo quatro faces, em cruz, senmines ietercambiávels, caracterizada do que a. aresta de uns dos pares de
essenciatinente porque compreende faces converge para o ápice, em senum corpo principal tubular com um tido retilíneo, e a aresta do outro
canal de guia passante dilatado em par contraposto converge para o ápiNU: extremidades para prover casa- ce, abauladarnente: a partir da redades de encaixe, e pelo menos um gião externa inferior dos flancos
tubito de sujeição de mina que cons- ponta de perfuração, há no corpo
ta de duas porções de extremidade da peça, dois rasgos contrapostos,
tronco-cónicas mtidas por uma por- longitudinais e comunicantes com a
ção anular dilatada e que está em região Oca da mesma, sendo que a
parte longitudinalmente fendida, atu- parede periférica da peça é reentranando dita porção dilatada COM tope te em ambas as regiões em que esIam: a limitação da introdução
tão situados êstes rasgos; um pouco
prev,ão de dita parte fendida ern • dita untes do extremo oposto à ponta de
cavidade de encaixe do referido cor- perfuração, esta peça tem duas espotubular, estalido o M- ras de fixação, consistentes em duas
«' principal
til
ine , e) do canal de dito tubito de
ealleuelas diametralmente opostas,
e do canal de guie do corpo cada qual com perfil duns trian,eulo
•‘!:- 'o
11!
:etangulo, cuja hipotenusa constitui
nel da l e ni , eice
alk
't aresta cortante, sendo que parede
r • 11(Intú n." 2,,
' relativa ao cateto menor se sitie um

(Seç:',o

eeeee deo•nee ,-Ooledi flvinge d remate- de (rimb,to iu pon t a de
perfuraçào, o ele ider-vertedor tem
enode abertura de sabota comunica 11h- com o co:::,! conseqüentemente
ruiu os raeges eelerapostos da peça,
sendo que o inird0 externo da parede desta r.mpia abertura tem uma
fian g e . de remale de fixação, com o
feitio
and
2.
Negtle- ,:e ri peniO
'I ERMO N. 39.4Oe
lk 21 de setembro de 1951,
Maseão Nekaya — S. Paulo.
Pontes característicos de "Aperfeiçoamentoe em processo de pintura
imitando madrepérola para pequenos
objetos de id jou teria" -. privilégio
de InVeltçãO.
len Aperfeiçoamentos em processo
de pintura imitando madrepérola,
para peqeenos objetos de bijouteria,
caraeterizados pelo tamboransento
das peçrs eia um tambor rotativo
contendo verniz e pó de oxicloreto
de bismuto, seguido de uma segunda
demão de verniz.
Segue-se o ponto n." 2.
U1iel0 N. 90.011
De 22 de outubro de 195'ã
(lervásio Velisaz — N. Capital.
Pontos característicos de: "ilroce.sSo para abrir recipientes de malêrits
plástica por meios incorporados agindo por tração". — Privilegie) de In.
venção.
1.') "Processo para abrir reeiplentes de matéria plástica por meios incorporados agindo por tração", caracterizado pelo fato de prever o emprego de um fio ou de uma fita de
ui:dedal resistente que não se ligue
com o material plástico de que se
constitui o recipiente e sua tampa,
fio êsse situado em uma saliência
ou relevo éircula e disposto na tampa
MI na borda superior de dito recipiente, dito fio sendo sididamente fixado em nina ' de suas extremidades
à dita salièneia ou relês-o circular;
fazendo a volta da tampa ou do recipiente, e saindo com sua outra extremidade un proximidade de seu
ponto de ligação.
Segnetnese os pontos de 2 a 6.
'f9.RMO N. 1(0.381
De 5 de novembro de 1956
ditsuji Futida -- S. Paulo.
l'Ontos caracteristicos de: "Aperfeiçoamentos em assucareiros.
Privilégio de invenção.
POntes característicos

1 0) Aperfeiçoamentos em assucareiroe, caracterizados por Um cabeçote
atarrachado em um recipiente qualquer, provido de um compartimento
intan "e, e de um bico de beide, sendo
no L )rior do referidõ compartimento, &bosta uma engrenagem acioeee
da por botão externo, acoplada com
um eixo provido de róseo sem fim,
semi° o citado eixo montado no mancai central de um suporte previsto
no bico mencionado.
Seguem-se os pontos 2 c 3.
TORMO N. 90.398
De 6 de novembro de 195t;
Phillips Petroleum Company (Estados Unidos da América).
Título: Processo e entaliendor para
a produção de polímeros olefinicos.
- Privilégio de Invenção.
Pontos característicos

1 .°) Processo para a polimerl,etçãe
estai/dee de bidroeerbonetos pe-Sinse-
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rieáveis, em que, sob condições
_oeimerizaçáo, Ike põe pelo menos st
hid roca limitei°
polimerizável
t
contato com um sistema estalitico
Ires componentes compreendendo
hidrato ou composte orgânico de e a
metal dos Grupos 11-c V1l1 inelusis
caracterizado pelo fato de o dito s;
'ema também incluir um halóge
ou balogeneto de hidrogênio e
derivado orgànico de uns metal e
Grupo 1V-A.
Seguem-se os pu»tos de mimei
2 a 16.
--TERMO 1nU 90.547
De 13 de novembro de 1950.
..9ão Paulo,
João Canobre
Pontas característicos de: "Ape;
feiçoamentos MI pistola a baixa Ire , são para pintura" privilégio cie inve,-ção.
1' Aperfeiçoa tnensos em pistola e
baixa pressão, para pintura, caracl.
rizados por um motor de alta roteção cujo eixo tens na extremidade
turbina, o conjunto motor With.
sendo encerrado em uma cabra
se prolonga inferiormente em forte e
do punho Oco e lateralmente em for •
usa de cano, sob o qual se adentam...
recipiente de tinta.
Seguem-se 0.s pontes 2 a 5.
TÊRMO N9 90.637
de 19 de novembro de 1956
S
Dr. Glycerio Borres Pomne
len
Pontos caraeeeristicos de: "Mele
de parto portátil" privilégio cie invenção.
PONTOS CAR A CTERISTICO S
19 Mesa de parto portátil, caracterizada por ;:er constituída por mono quais se artitantes verticais Cl
culam braços convenientemente diepostos, de maneira a formar os quadros laterais e extremos da met,v:
sendo que são previstas escoras ai-ti
meladas convenientemente travada,
para os braças superiores; sendo qu,
ainda, o tampo da mesa é constituido por tuna esteira de chapas articuladas de larguras decrescentes e c
montantes dispõem, euperiorment
de tubos verticais de guia para et.,
suportes da cabeceira e das pernas (11
paciente ,e, inferiormente, alojam minas extensiveis de altura reguláver.
Seguem-se c:2 pontos 2 e 3.
TERMO Ne 90.663
de 19 de novembro de 1956
Renato Forghieri — Itália.
Pontos caractèrístime de:• "Máquina
para a preparação rápida de infusóee
de café de ~pies realiztteão" privilégio de invenção.
19 Uma máxmina para a distribuição imediata de infusão de café, fazendo uso de água quente sob alta
pressão, caracterizada por compreender um tanque contendo água quente sob alta pressão e alimentado Pela
água de sistema de distribuição de
água da . eidade, , a press5o da csonl
é aumentada por qualquer Inocentemo conventae`e capaz de aumentar a
pressão da ágtoe, um ou mais regi
troa de distribuição ellinentados peie
dito tanque e providos. de copes para
suportar o filtro contendo o DO ric "
café, une ou mais compensederes
preesão com O fins ele evitar quedas
bruscas de pressão ou sopramenta
de a;
fechammoo ou abertura dm
torneiras de distribubow, aqueeedorce
para a água e control:deres de temperatura da água dentro de limites
inferiores e superiorce- pré-r..,,tabeler!dos.
Seguem-se os pon:ce de 2 a 7.

76 Segvgda-feira 8
T'a2a,110 N 9 90.908
de 1 de dezembro de 1956
Teatro Yashino — Paraná.
Pontos característicos de: °Régua
compasso" modêlo de utilidade.
1° Régua-oompasso, caracterizada
pbr compreender uma régua graduada, provida, ao longo de seu eixo longitudinal, de uma fileira, de furos, resularmente distanciados entre si por
uma distância que vai subdividida em
unia pluralidade 'de furos correspon.
cientes às unidades ou frações constitutivos do espaço entre os furos da
série principal, agrupados êstes em
uma ,faixa disposta numa das extremidades da régua.
Seguem-se os pontos 2 e 3.
TaiRMO N9 90.936
o de 5 de dezembro de 1956

DIÁRn0 ,ORICiAL ( Se ç ão III)
-•.
aontrapostas. espaçadas e finalmente
pelo fato do dispasitivo como acima
reivindicado, poder, ainda ser formado
anicamente de um aramada aço inteiriço, nas mesmas disposições, com
sua parte superior curvada em círculo
formando a mola que permite o molejo do dispositivo.
(Segue-se o ponto, 2) .
TE-R340 N 9 91.41b•
de 31 de dezembro de 1956
Domingos Gaudio — S. Paulo. .
Pontos característicos de: **Renovador de tinta em carga de caneta
esferográfica" priv, de invenção,
PONTOS •CARA,SaTERÍSTICOS
19 Renovador de tinta em carga de
caneta esferográfica, carazterizado por
um recipiente tubular contendo tinta
em massa,. provido de um bloco inferior do qual salienta-se uma agulha de 'descarga, sendo ao alto, prevista urna cabeça dotada de 'bucha
rosqueada, atravessada por unia hasta provida de cabo eaterno e de uma
placa interna, à semelhança de um
pistão.
Segue-se o ponto 2.

lanahraut Sauer, 'São Paulo.
Pontos característicos da invenção
de "tim novo processo de fabricação
esponjas para limpeza" (Patente
de invenção).
19 I.Jrn novo processo de fabricação
de esponjas para limpeza, de matatia piástica, caracterizado pelo fato
cie com fios de material flexível, indeformável e não quebradiço, de pertas quadrados, retangulares ou de ouTB.RMO N9 91.663
tro qualquer ,com cantos vivos e ásde
9 de janeiro de 1957
peros, fabricar-se um tecido de maLhas abertas, como a tricot", dispasPerfumaria Marta S. A., Rio de
to em forma tubular e, mediante seu
enrolamento de forma especial, for- Janeiro. . característicos da invenção
mar um corpo esponjoso arredon- dePontos
"Modélo de arnbalagem para sadado,
bonetes," (Patente de modêlo de
Seguem-se os pontos de 2 a 4.
.
Modal() de. embalagem para sabenetas, do tipo constituído pua um
=MO N9 91.005
fundo comum a por cartuchos colados :Obre Use fundo que é provido
de 6 de dezembro de 1956
de piaotes na altura das paradas di• Osvaldo de Moraes Dantas — São visórias dos cartuchos ,caracterizado
pelo fato de que êsse fundo comum
Paulo.
Pontos característicos de: "NOVO e é provido de abas em seus quatro lar
aoriginai modêlo de abridor de . g ar
dos ou apenas eiii dois lados opostos.
ias dotadas de fachos metálicos" mo- abas essas que são igualmente picotadas na altura das paredes divisórias
dê10 de utilidade.
19 "Novo e original mocièlo de abri- dos receptáculos e que são colados
dor de garrafas dotadas -de fêcho sôbre as paredes laterais clêsses remetálico" constituído por peça úni- ce ptáculos; tudo substancialmente
ca metálica, caracterizado pelo fato como descrito e exemplificado no
de que tal Peça, preferlvelmente, em desmaio anexo.
forma de lamina de seção transvasaal
retangular, se apresenta recurvada
ponto
de
contato
TÉRMO
N 9 91.820
com
sôbre ai mesma,
comum de seus ramos atravessado por
De 14 de janeiro de 1957
•rebite ou solda, sendo que um dos
Aldo Brando Spina — S. Paulo.
ramos, assim imanado, se apresenta
mais avançado em relação ao outro Pontos característicos de: "Aperfeia como terminal voltado para baixo, çoamentos em dispositivo protetor
enquanto que o segundo ramo apre- contra furto de carteiras" pravilégio
senta o terminal valtado para cima de invenção. 19 . Aperfelçcamcntzs em dispositie dotado de bordas levemente arqueadas, sendo o afastamento entre as vos protetor coratra furto de Carteiras,
duas extremidades aproximadamente caracterizados por uma placa subsIdêntico ao raio da tampa circular. tancialmente retangular, provida, na
metade superior, de abas laterais, bem
Seguem-se os pontos 2 e 3.
coma, de tuna aba inferior e unia superior mais canana, sendo as citadas
abas laterais, dotadas de rasgos verTBRMO ' N9 91,143
ticais. nos quais correm os pinos de
1936
de 13 de dezembro de
articulação dos laterais • de uma segunda placa de altura menor, proviFelipe Silvestre Oliveira — São da de urna aba superior e de lima
Paulo.
saliência anterior.
Pontos característic os de: "gamo Seguem-se os pontos 2 e 3,
dispositivo prendedor e secador de
meias' nuidelso de utilidade. .
a Neato dispositivo prendedor e
Tall.m0 /C 91.839
secador de meias", caracterizado esde 15 de janeiro de 1957
sencialmente por compreender doas
Teleunião S. A. Indústria de Ra... braços retilíneos paralelos ou não,
dispostos num só plano, cujas ex.- lios e Televisão — Rio Grande do
tremidades superiores são convergentes e no ponto de encontro articulaPontos característicos de: "Aperdos por meio de Inola, sendo o braço feiçoamentos
móveis de rádio reanterior projetado em maior compri- ceptores" pa yem
; invenção.
mento e em forma de gancho para
PONTOS CARACTERISTICOS
a fixação do dispositivo; pelo fato
ainda das partes inferiores dast
19 Aperfeiçoamentos em mameis de
braços possuirern uma curvatura ex- rádio-receptores, caracterizados por
terna. a do braço anterior em maior duas portas anteriores extremas, cora
amplitude correspondente ao pé da
em -'trilhos,' ladeando Mn Paimeia e a do braço posterior corna-- aacilçaa
central fixo, atravessado por tini
pendente ao calcanhar, sendo ainda na
eixo:provido de tatão, externo ligita
os prolongamentos básicos e retilineó5
destas Curvatura!, tem sua& pontes: azia aaa. M ana dei Mina hasta giratória

Jarleiro de 1962-

posterior, ligada por suas extremidades, articuladamente, a dois braços
de comando as mencionadas pertas
corrediças,
Segue-se o ponto 2.

gás em mistura com o ar a um bico
de maçarico e um inferior condutor de _
ar ou oxigénio sob pressão a nas cachimbo que se ergue á frente do maçarico e contém o metal a ser aquecido
e fundido pelo maçarico, caracterizado

TtRMO N9 91.893
de 16 de janeiro de 1957
Choclin Rermanos S.R.L., Argentina.
• Pontos característicos da invenção
de s Bombilha para infusões". (Patente de invenção).
1 9 Bombilha para infusões, e.araoterizada por compreender na parte
inferior do canudo, um alargamento
em forma de campânula onde, à maneira do macho, encaixa um prolongamento da célula do mico-filtro formado por dois gomos se paráveis, sendo êste encaixe de ajuste elástico, de
maneira que, além de estabelecer a
união do côa° com o canuda, é capaz
de manter a união dos, dois gomos
componentes do ceco.
,
Seguern-o; as pontos , 2 e 3,

por: um disco envolvendo o bico aja..
ter cm comunicação com o fundo da
cavidade do cachimbo; uma capa côni-

TERMO N , 92.105
•De 23 de janeiro de 1957

ca rosqueda sôbre o disco e , apertada

contra a face anterior plana • do' cachimbo; uma câmara posterior constituída entre o disco 'e dita face 'anterior
plana do cachimbo e em comunicação
com o cano inferior condutor de ar ou
oxigénio, por sou canal que passa sob
a cavidade do cachimbo; uma cansara
anterior envolvendo o bico ejeto, coastituida pela capa cónica e em comunicação com dita câmara posterior por
um ou mais orificios do disco: ranhu•
mas praticadas na abertura central anterior da capa cônica que circunda a
b6ca do bico ejetor e destinadas à saída do ar ou oxigênio.
Seguem-se os nojos 2 e 3.

•

Keyes. Fibra Co. -- Estados Unidos
,
da América. •
'Pontos caracterisricos de: Material
de embalagem de polpa Moldada» —
Privilégio dr; invenção.
Pontos Caracteri.ft ieos
la Lima bandeja de polpa moldada,
de forma geral retangular, caracterizada pelo fato de compreender: uma parede de tinido retangular; uma 'parede
periférica vertical, conectada à citada
parede de fundo; uma ranhura periféricarica retangular, na referida parede
do • funda, para o interior -da mencionada parede periférica; uma formação
de ranhura na dita parede do fundo,
interna em' relação à mencionada ranhura periférica, e dêle 41:-..stada-; e ranhuras que se prolongam diagonalmente, conectando a citada fumaça?, cie
ranhuras com cada canto da eirada
ranhura periférica, ditas vau/nina; formando nervuras que se esteadem pára
baixo, eõbre a superfície inferior da
mencionada parede do fundo.
Seguem-sé os pontos 2 a 7.

TERMO N 9 92.803
De 1 de março de 1957

TERMO N° 93.482

'DepOsitado eia 5 de abril de 1957 •.
Requerente: Debeauvais
tylerusse
'Limitada
São Paulo:
Pontos .caracteristicos de: aNtwo SLI.•
parte cie parede para fixar bacias, c outros utensi3ios similares de cozinhar.
Parente Mode° de utilidade.
la) NON't) suporte de parede para
lixar bacias e outros utensílios sirailaree. de cozinha, caracterizado essenc'ialmente por compreender uns aurpó metálico laminado eus formato gOaa_rica
de alia de abertura voltada Is, ra
xo, sendo sua parte anterior (1); provida na extremidade livre de' aia bordo interno (1') e a parte posterior on
trc,:eirn (2) p rojetada em maior extensão e dobrada em sentido anterior ou
froatal formando ma proba:pariam,
harizontal (3) de comprimeato sUperior à largura da peça, cuja extrema
'clacl - livre que é também' provida, de
um bordo interno (3') que g uarcei em
relaçáo ao bordo (1') uma abertura por
onda se introduz e encaixa :á 1.1d;t
uterat;io similar e fina lmente pelo
fato
tia parte traseira (2) ter incorporado
um disco (1) de fixação do. suporte.
Segue - se o ponto 2,

TERMO N° 93.738

Moveis de Aço Fiel S.A. — Sao
De 22 de abril de 1957
Paulo.
Metalúrgica
Bokur S.A. — •Nesta
Pontos característicos de: <Aperfeiçoamentos em indicadores para fichá- Capital.
Pontos característicos de: skAperleirios e arquivos». — Privilégio de invenção.
aumentos em churrasqueira portatIl>
—.
de invenção.
-Pontos Carne(eristicos
19 Aperfei çoamentos e ni
churras1° Aperfeiçoamentos em indicadores queira portatil caracterizados por
dois
para fichários e arquivos, caracteriza- queimadores de gás
de forma prismados. pelo fato da parede anterior de tico-triangular, com os orifícios
de saícada peça, ser estampada de modo a do em unia aresta maior
dispomos paser obtida uma janela e nos lados maio- ralela c longi tudinalmente
res da mesma, duas cantoneiras volta- de uma caixa retangular. no interior
das para dentro.
• Seg uem-se os pontos de ?'a,af.
Seguem-se os pontas 2 e 3.

TERMO 149 92.923
i1 de. março de 1957
Karl Knoll —.São Paulo.
aLbn inOclão de pistola metalizadona>
Privilégio de nvenção.f
,
Pontos Característicos .
1* Um modelo de joistela
doma, compreendendo utna cOropha, com
sun blOço do qual sa . ptioletani dóli Ca;
rtói paralelos_ affa *sádica' airlddiiiia.::rk

•

• il. I

• .1

TaRMO N 9.1.119
Depositado em 7 de maio de 1957
:Requerente: Comércio e Indústria
Delfi Limitada — São Paulo.
Pontos característicos der aCarleado
sem chave para bicicletas, triciclos, "'
motocicletas, e outros semelhantes» —
levei:iça°.
• 'V) Cadeado sem chave para biCielete,s; Orfeifios, motocicletas, e •
..!,1?ç semelhantes, caracteriza-se por ser

• NINIIN.,11.

a
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Sega 'ir ia-f et, a. 8
.
•

._.._.___.

,

Janeiro cio

-------

1,962 77
—

• TERMO N.° 95.244
elostõmero r'ei' constito í do por unta
temia linurtud : n.ii. va te é doada , una
borracha de base ligada a um lado das
a estr.-roa 1..1 nuatetos:ouletrar. i extra ...alatles, de bracadeir;n fie pCISU;iin
1.11j.t
De 26 de junho de 1957
itiaraoam, catando o
re!li j á e e:; sendo aue ditas braçadeiras
paredes do recipiente, temi, ' a tit:aa
•
••• • ,
Et. borracha de base uma inetalena sear.•
Phillips Petrol:um Colapny
• s o siava toa taetteíro iixr sao formadas por uma lâmina dobrada
nu,
me..
t .t/ h•tra: (soe alis e em
de maaeira que um dos todos Unídias da Amariea.
permeável de tipo borracha .atmerpa.a
ratJa.
ai,a.ae pata, dum e termina
,•
ma caio
sa
;
1.•
Procesx) ele polimerizar pela a ela, do outro lodo.
:abo, ao pasNO que o outro. que menos um 1dd:os:ar : boi:et,' polimerizás
Seguem - se os ponto: de 2 a ra,
•
::,)lidárin • •
. na. ,•.• 1:
1*, • • •
me:malmente ao- primeiro.
•
t j:1: 1•.
Pov. Invenção..
,,otrer uma torso de 90'.
i>,. i s - • .
n ".!'
.•• U. lama:
Ponto, Característicos
TERMO N." ço.720
ave ,,t,
,a pauta dobrada eut ano.
s . liza at
et • • • 7•
I e o mesmo
reto.
•• n • .• tratei
Processo de polimerizar pela saeDe 25-11-57
•••• ii /1411)t,
2.
n ••re,a,,t que til,:
j $.$ $.1 o
1105 um /1:40CL:bOilet0 polimerizavel.
.Nlodelo
de
Ibiltdaelt "Novo Papa.
• :Ief :t pnrie
•••• '. •
tal tomo unta 1-olefina. o qual com_•iransversaiiti: . ii •
:iate em colocar o citado bidrocarbo- lhador de Ora'.
N" 94.5)1
Jorge &reúno l'.orges Barros,
ettral, numa pare
ar.•• "a. de
neto solvente liquido, em contacto com
Sào Paulo.
1'
O•11T1
une
catalizador
em
condições
de
tenme.1.7111,1:0 de 1957
,•: •r. • es:• • • e , tf) é e I rél'hálár
ratuea e pressão de polimerização, caPontc.s Ct.rac(,"rísticos
elli e Rafael Celestino racterizado per introduzir O citado
•
• •j ti e. ir,.1
h
n.*Itt7tii
IXft
e
.1•
1)
Panlo.
Novo
espalhador de tara, caras
I • • taama: por meio de
re.5•• ,•...;.•
drocarboneto poinnerlzável, tonaencialt
I mrede interna da car• I Pon.os caras-teto:ticos de: aArerfei- mente, no citado hidrocarboneto liqui- terizado por Ser cubstituido por rnte
sua
..• .t;'d. tu. in •r déiit do ti'dittd ao:ma : moa em tampas: para vasos sant- do solvente, numa temperatura na qual bloco prismático tdongado, provido d.•
"nal
po.eii
teu, $
O produto polímero zeja apenas par- uni cabeçote com encaixe para cabo.
táriosr - - Privilagiu de inveução.
raso, .
/a:ateria
cialmente solúvel no solvente, e remo- sendo na face inferior do bloco, preAtnett.,, Característicos
41 nora,
p
ilaerna é
(1:5 •
ver polímero, que ut tenha precipitado visto uni rasgo longitudinal no qual st.
o é • lata/ .,'lit. ! .ta(k) aglie.ast
1" Aperfeiço,aaentoa em tampas para da solução, num ponto abaixo do pon- encaixa o Urso de rima peça retangn.
.•ç0 ti t'a mola cuja espiro inferior a V11SWI soiiiti ritis. i ar, &eterizados por to de iumodução do citado ladrocarbo- lar de feltro ou outro material qual.
quer, que se abre em abas para os
.au Ia, • air., o ia bordo da referala Urna Callt011eieil ciii iffit11.110 obtuso, apli- neto polhaerizável.
dos c é mantido mu posição por me;o
S .:fluem-se es pontos ns. 2 a 8.
cada na parte poatedur do' vaso. e
1
calo . • , Je 1
ilá uma
de pregos.
eava l. ada a anal nabalha mira mula provida, em sua ulsa livre, de duas
Segue-se o ponto 2.
janelas, pelas quais sa& passados os
enc. atta•
cio) do disco, ruja
TNIMO N.° 9('.51l
".•••• n•1.!.r
esmoatro rt 11111:1 pe0101.jalnettio.8 flexíveis de que são
ci o. ferido eito, titantenelo.o dotados O ~11W e a tampa; ditos
De 21 de asia-sto de 1957
TftftMO N. 100.21J
e a limpem 117 1 gancho afasta. pra11ortaamen ro5 sendo dobrados para
Seripto, hw. — E s tados Unidos da
De 5 de fevereiro de 1958
ala-ritmas do casao e da parede kliX0 em tõrno da borda posterior do
mie.
• '1.) t
,N 7 Inétli,1 da carcaça oaaa e a aee IKNo:, por meio de pa- Amaiza.
Rosseti Modas Confecções Ltda. —
tem a, •;.,or .s
joutamente com a cantoueira
trair:rente, atravat
Uma (atleta esferográfica . Nesta Capital.
cit
• ada.
linatieta
— Priv. 'avenço.
Pontos característicos para: "Aperfe't, 1:41,1 d..4 p, ar tas recurvadas;
Seque-se o ponto 2.
ra
çoamentos no processo de fabricação
Pontas Característicos
cata
•le Uri btro no qual se
de certos artefatos por meio de emprèene,as.. .1 catre milha : do eixo porta1) Uma caneta esferográfica tendo
go de espuma d• . material plástico" —
N'
94.592
se
enconum
corpo
cilíndrico
no
qual
,it
a. .,t:. lingueta atua ria
Priv. lavenção.
tra encerrado um elemento de grafia,
nua.. 3 :•1.. dto: hm:toa:e quando destravaDe 27 de maio de ,1937
I) Aperfeh.oame.ntos no proce•so de
qtr pode deslocar-se em seu interior
da:
it a baqueta e desta um pouso
fabricação de certos artefatos por meio
entre
duas
posições,
sendo
unia
recoHamilton
Peita
—
S.
Paus
tarjo
.
dista., tisa nata tampa vedaele emprègo de espuma de material
lhida e outra avançada. com um disdora t'a. parte iaierna cbt cadeado: rels lu.
plástico, caracterisados pela 'aplicação
positivo
solicitando
constantemente
o
aata ta •lima st: atonta, através de encaidèsse material conhecido a fabricação
Pomos caracterí s ticos de: eDispooiti.
xe e pas duo, fixado a carcaça urna VO de s'egurança contra furto ou perda referido elemento de grafia para a po- de bolsas de seithoras, sandálias. brinsição recolhida e um êmbolo compresIna,e.a!,*...,. para assentar o cadeaao
de Carteira Ou porta notas'
e 01.1ifOS artigos de milidade.
sive1 localizado na extrezuld • tcle poste- quedos
hreO...Mi , ( TM liarf0 (..10 'et:h:1110, ettj.1
Segue-se o ponto 1/. 9 2.
de invenção.
rior do corpo cilíndrico, onde se deslooripletada por outra samilar.
Pontos Característicos
ca, caracterizada pelo fato de uni mera.
e para iro, st de apsLrto.
bro de trinco ser 'montado de modo
Semi: •.• o penar n" 2.
TERMO N. 100.161
)" Dispositivo de segurança co.utra deslizam,:
lie. corpo cilíndrico, entre a
de
.carteira
ou
furto
ou
perda
porta.
.
De 11 de fevereiro de 1953
extremidade posterior do elemento de
notas, caracterizado por Uma placa pla'CPAN1C) N 94.157
Williams,• Incorpontted Seott
na, de couro ou material similar, dota- grafia e o embolo, sendo o dito memda superiormente de dois orifícios cir- bro de trinco disposto de maneira a Estados Unidos da .América.
1): N de nudo de 1957 •
culares protegidos por filtrares, por onde poder deslizar longitudinalmente no
Titulo: Processo para malharia, tná.
C.C.C. Canetas e CrtrItabOS Cari- o conjunto é suspenso através de argo- dito corpo cilíndrico, mediante comquinas de malhara ste produtos de'rna.
ta Li
•- São latulo.
las formadas numa dos bastes de um pressão do dito zmbolo, compressão Um resultante. — l'riv. Invençao.
• roui,a, L,r:tueristicos de: eAperfei- alfinete de gancho, sendo prevista a essa que faz, com que o trinco oscile
Pontos Característicos
çomnitni.s 'tu eolleitOS esferuUrAfieilS — possualidade de MIN) meio de fixação transversalmente para poder entrar em
PdVil,: •,1'0tk 11Ve1100.
articulada qualquer, entre a borda su- contato corri a parede do corpo cilin1) Uma máquina da serair caracreperior da placa e a face interna do drieo e prender a unidade de grafia, rizada por compreender uni dispositivo
l'ontot, Car wtertsti,:es
pelo menos nulaa posição extrema do para lançar alças de fio através de
bolso.
1" a:te:Icica-tomentos em canetas erdito !omina:rato. sendo que o dito mem- alças de camadas superpostas de teSagna-re o mamo n" 2.
ferogrtaie caracterizados por um blubro de trinco e êmbolo compresslvel, cido de malha ao longo de unta linha
e() Ciii. orle. '. prurido de cabeça e de
tem suas extretnidades adjacentes de de ser:umente, e por compreender um
orifício T1,1 lado opot.to, para ericeis:e
TER:ai° N." 91.959
forma rprepriada para entrar em con- dispositivo para coser umas às outras
extree i;lade tia carga de tinta, sentato, MI posições alternadas, de um. ditas camada, passando até último
De 13 de junho de 1937
do éx:e How, móvel ao interior da
neira que cada compressão sucessiva dispositivo alças de ponto através das
Vyzlounny liatav Zemedelsiradr do êmbolo. provOca uma oscilação do referidas camadas e através das alças
Capa tta olor do conjunto. mantida em
Teltecoslováquia.
posiçiat retraída por mola e tendo curso Stroju
membro de trinco, muna direção opos- lançadas mencionados em primeiro
limitado por net estreitamento interno,
Pontos característicos de: "Arado ta à ocasionada pela compresso preseguido oor dois orificies axiais de Rever : Nivel"
cedente.
Segnem-se
pontos de lis. 2 a 18.
priv. invenção.
diarnetros ii
Seguem-se te; pontos de as. 2 a 10.
rada-e menores.
•
I) Arado reversível, caratterizado
Seroa:: a e os pontos de 2 a 4.
pelo fato de que, sabre um eixo de
•
TikinI0 N.9 1(0.498
sustentação fixo e paraklo CO sentido
• 1'ERN10 N•& 97.236
De 20 de fevereiro de 1958.
da marcha do iludo, está alojado um
N 9 91.271
De 24 de setembro de 1957
cabeçote giratório que suporta os órThe Yale and Tomne Manufarattring
1)e 13 de lua , o tie 1957
gãos de trabalho dispostos, angularThe Goodyear Tire ta Rubber Com- Company — Estados tinidos tia Amét r jaaaats l'lavirtil S.A. -- São Pau- mente, çntre si e entre os quais se pany .— Estados Unidos da América.
rica.
lo.
encontra uma roda de • deslizamento coTitulo: Revestimentos de Tanques
'fitulo: 'Carro levainador' • - Priv.
Natos cara, eerietierss de: eRégira muta a ambos e destinada a comandar — Priv. Invençáo.
Invenção).
para «o aa- laudo:atos vinilicos» — a profundidade do sulco: e pelo fato
Pontos Característicos
Pontos Característ(cos
de que o cabeçote giratório está ligaanmtmito.
Privilaa:a.
1) Um recipiente aperfeiçoado para
1) Em uni carro da classe descrita,
do, firmemente, ao diapositivo de roCara, lei iarieos
az;
tação e suporta batentes, angularmente, conter fluidos corrosivos. compreenden- o aperfeiçoamento caracterizado por
1:1:teni para cortar laminados vi- ajustáveis destinados à trava aciona- do uni tanque com um revestimento um par de colunas relativamente esta.
elastômero fixado a suas paredes ca- doirarias tendo flaujes lomaitudinats,
eilicof. ....tacaerizada per Ser constitui- da pelo dispositivo de rotaçao.,
racterizado pelo citado revestiutent*
uza pdr de colunas tendo lianjes longt- •
Segue-a 03 pontos 2 a 3.
d(11 pot uind burn, provida de uma

•

" •1
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78 Segunda-feira 8
tudinais e adaptadas para se moverem
em relação às ditas colunas estadonárias em uma direção vertical, cada
coluna movendo-se relativamente arranjada em relação alinhada justaposta
a uma coluna estacionária, um rolamento montado em uma • porção extrema de cada coluna relativamente astacionária e relativamente móvel e engajada com, pelo menos, um flanje na
coluna justaposta, para por êste modo
montar as colunas relativamente móveis nas colunas estacionárias, e pelo
menos um dos ditos flanjes em cada
unia da.s colunas relativamente móveis
formado com um furo oblongo que é
alinhado em relação ao rolamento na
coluna estacionária justaposta quando
as colunas relativamente móveis são
movidas para urna posição vertical
predeterminada .
S:guem-se os pontos de ns . 2 a 22.
'FIRMO N. 9 100.689
De 28 de fevereiro de 1958
Plakice Corporation - Estados Unidos da América.
Titulo: Aparelho e processo cara
congelar materiais — Priv. Invenção.
Pontos Característicos
1) Aparelho, para congelar material,
caracterizado por dispositivos refrigerantes que incluem urna chapa refrigerada estacionária tendo uma superf ide
efrigerada exposta: uma correia metálica sem fim colocada com uma parte dirigida ao longo da citada super.
bcie, em posição de permuta térmim
com ela e móvel ao longo da cita-ia
-,superficie; e dispositivos para manear
em estado de vácuo parcial no espa;o
entre a citada correia e a citada superfície para obtenção de uma intima rzrmita térmica com ela.
Seguem-se os pontos de as. 2 a 18.

TÊRmo N. 100.975

DIÁRiO OFICIAL (Seção III)
fôrça funcionalmente ligados com
o citado "chassis" móvel e com a
citada lança; uma sapata que
contorna o terreno, oscilantemente ligada na parte posterior de
seu lado superior à parte inferior
da citada lança; um dispositivo
de contrôle, movido pela sapata.
funcionalmente ligado à citada
lança e ao lado superior da citada sapata, espaçado da citada
ligação oscilnte; e dispositivos
atuantes, funcionalmente ligados
aos citados dispositivos de contrôle e aos citados dispositivos movidos por força para elevar e baixar
alternadamente, a citada lança,
e mrasposta ao movimento oscilante da citada sapata de contôrno do terreno.
Seguem-se os pontos de 2 a 15.

1110.10 N.0 101.165
De 24 de março de 1958
Almninum Company Of AmerIca
a- Estados Unidos da América.
Titulo: Aperfeiçoamentos em
processo de produzir artigos moldados de carbono tèrmicamente
tratados.
Pontos carecterislich
1. Aperfeiçoamentos em processo de produzir artigos de carbono
moldados tèrmicamente tratados,
por exemplo eletrodos, nos quais
ditos artigos, produzidos a partir
de uma mistura de material altamente carbonáceos e um ligante
or gani co, são progressivamente.
passados, sem serem engastados
ou suportados, em sucessão direta
através de zonas de pré-aquecimento, cozimento maturação ou
equilização e esfriamento numa
atmosfera inativa com relação ao
material em tratamento, de maneira a remover sucessivamente
substância volátil de artigo verde
e densificar o mesmo ,caracterizado pelo fato de que pelo menos
uma porção das substâncias de
baixo ponto de ebulição, produtoras de alcatrão despreendidas de
ligante durante o estágio de preaquecimento, é condensada dentro
da zona de pré-aquecimento e é
removida da, mesma como alcatrão.
Seguem-se as pontos de 2 a 4.

De 14 de março de 1958
Mancai da Silva Carvalheiro — São
P.IaJo
" Pontos caract:r:sticos de: "Ilm burmestre duplo, com camisa temovivei". Priv.. Invenção.
• 1) "Uni burrinho mestre duplo com
camisa removi ver, caracterizado Dor
possuir, cada câmara de compressão
do óleo, uma camisa confeccionada em
material aclegunclo a suportar graniza
TaIaMO N. o 102.551
pressões, camisa que se acomoda perDe 21 de maio de 1958
feitamente A referida câmara e completamente independente do burrinho
Longvie Sociedad Anonima Copossibilitando na retirada e substituição mercial e Industrial — Argentina.
do
funcionamento
da
sem prejuízo
Pontos característicos de "Aperc:in;unto.
feiçoamentos em válvulas de acioSequem-se os pontos de 2 a 4.
namento hidroninânimo".
. " I c(j"
Reivindicaões
1. "Aperfeiçoamentos em válvuTERMO N.0.101.093
las de acionamento hidrodinâmico", do tipo capaz de controlar
De 20 de março de 1958
a vasão de um fluído em função
Lamb Inuustries Inc. — Estados caudal circulante de outro fluido
por meio do acionamento de um
Unidos da América.
Titulo: Acessório Colhedor para elemento sensível às diferenças
de pressão entre duas zonas de
Segadores.
circulação do fluido acionador da

Pontos característicos

Janeiro de 1962
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válvula, caracterizados por com-

1. Um segador de colheita de preender um elemento móvel de
cana, caracterizado por ccmpre- regulagem funcional do elemento
ender um "chassis" móvel; ;uma sensível às diferenças de pressão,

URMO N.° 102.731
De 28 de maio de 1958

Pontos caacieterísticos
1 — Um alimento para animais
para acelerar o crescimento deles,
Canaelan Breweries Limited
compreendendo essencia lin ente,
Canad.
um veículo comestível, caracteriTítulo: Tratamento de mosto zado por ter, nele incorporado. mil
cervejeiro.
antibiótico de amplo espectro, e
nisatina ou anfotericina.
Pontos característicos
Seauem-se os pontos 2 -e 3.
1. Uns processo de remoção, no
mosto de fabricação de cerveja,
TERMO N.o 103.866
para bebidas fermentadas tratadas por lupulo, de quantidades
De 21 de julho de 195a
substanciais de função e de subsF. Hoffmann-La Rocha Se cie.
tâncias produtoras de turvação
pelo esfriamento, além dos com- Societe Anonyme (F. Hoffmannponentes usualmente , removidos La. Rocha gi Co. Aktien g essellsna precipitação a quente, caracte- chaft) .
rizado por adicionar ao mosto,
t Suíça)
antes da remoção do fungão nele
Titulo: Processo para preparaprecipitado, de uma quantidade ção de compostos Bis-lsotiureico.
predeterminada de poli-vinil-pir(Privilégio de Invenção)
rolidona suficiente para precipitar
do mosto, novas quantidades de
Reivindicações
fungã,o e substâncias produtoras
1 — Processo para a prepara.
de turvação por esfriamento, bem
como substancialmente tôda a ção de compostos bis-isetiureicos,
poli-vinil-pirrolidona adicionada, caracterizado pelo fato de que se
para produzir um mosto, no fer- condensa a tiuréia ou unia tiuréia
mentador, de transparência subs- substituída pelo menos sôbre um
tancialmente aumentada e, numa dos átomos de azoto por um grubebida acabada fermentada com po alcoilo ou alqueni/o com urna
êle, uru rendimento maior de subs- 1,1-bis (halogeno-alcoil) -uréia e,
se fôr preciso, de que se transfortancias com amargo de lupulo.
Seguem-se os pontos de 2 a 7. ma o produto de condensação na
base livre ou em um outro sal,
Seguem-se os pontos de 2 a 0.
TERMO N. o 104.299
Depositada em 6 de agôsto de 1958
TERMO NP 105.252
Patente de 1.1cdelo de Utilidade.
De 12 de agôsto de 19a8
Titulo: "Um novo Modelo de
Tetsuhel Soga — São Paulo.
Bisturi".
Requerente: "Richter Ltda." —
Pontos característicos para: NoSão Paulo.
Reivindica-se, como elementos
constitutivos da novidade, o conteúdo dos seguintes pontos característicos:
1.0 — "Um novo modelo de bisturi", constituído de lâmina metálica dotada centralmente de
rasgo para sua fixação caracterizado pelo fato de se apresentar
com a região do gume lonibuda
ou descrevendo suave arco, apresentando corpo resistente.

vo modelo de soquete elétrico.
1.0 ) "Novo modelo de soluete
elétrico", caracterizado pelo fato
de que internamente se apresenta
com três poios ligados a urna base
poios esses que chegam os fios
de alimentação de corrente partem outros para urna lâmpada
independente da localizada no
soquete principal sendo que sare
a mencionada base pode se deslocar as projeções de uma placa,

TÈRMO N. o 104.304
De 7 de agôsto de 1958
C.G.S. Empreendimentos e Ad-

que coincidem com qualquer das
aberturas de uma placa provida
de alidade e movei por tensão em
uma corrente que emerge do soguete, estando o conjunto móvel

ministração S. A. — S. Paulo.
Pontos característicos para:
"Dispositivo protetor para a cabeça".
Pontos característicos

1. Dispositivo protetor para a
cabeça, caracterizado por ser

constituído por uma peça de material im p ermeável, provida de
uma pluralidade de dobras alternadas, estreitas, unidas entre si
nas suas respectivas extremidades
e ligadas a duas fitas opostas,
sendo o conjunto quando não em
uso, dobrado e guardado em um
pequeno est*.
Segue-se o ponto n.o 2.
TÊRMO N.° 103.828
De 8 de julho de 1958

Olin Mathieson Chemical Corlança colhedora inclinada para a interposto entre as duas zonas de poration — Estadas Unidos da
tomada
de
válvula
e
externamenfrente e para baixo, ligada osciAmérica.
lantemente adjacentemente à. sua te ao circuito do fluído acionador
Título: Composições para estiextremidade superior, no citado da mesma.
o crescimento de animais.
Seguem uni total de seis pontos. mular
"chassis" móvel: dispositivos de
-

rotativa dotada, pela face opostE0
de dentes voltados para o alto e

disposto em eixo central vertical
circundado por mola que determina o continuo retõrrio do disco
perfurado à posição inicia/.

Segue-se o ponto 2.

TLFtMO N.o 105.312
De 18 de setembro de 1958
General Motors Corp. -- E U.

da América.
Pontos característicos de:

"Amortecedor dinâmico de vibrações". Priv. de invenção.

1. Um amortecedor dinâmico de
vibrações para a absorção das vibrações torsionais dinâmicas do
tipo induzido num virabrequim de
movimento alternativo de um motor ã velocidades relativamente
reduzidas, na qual o virabreeuim
vibra como uma estrutura não
ressonante rigida, caracterizada
por um eixo propulsor relativamente flexível ligado por uma
extremidade ao vira.brequim e tendo uma carga giratória cOmm
_
._

Serunde-feirit
(Aldeado uma inessa amortecedora ligadr. à sua extrereidn.de oposta, o dito eixo propulsor tendo
uni realrae (e flexibilidade torsional e a dita rnaSSa amortecedora
tendo ma momento de indrcia relativo ao momento de inércia do
dito virabrequirn. tal que o eixo
e a ma ssa constituem um amortecedor de vibração dinâmico
eintoniatdo para as vibrações, forçadas do cieto virabrequiin rigida
não re;aonante operando à dita
velocidade relativamente reduzida.
Seguem-se os ponto.; de 2 a 9.
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Pontos earaelcri(IL7eS
ao citado ()reão de direção e de para selecionar para (liga) amena
1. 0 — Uni compressor alterna- retõrno até a mencionada fonte; ...e qaalquer das ditas linhas paro-

tivo incluindo uma caixa, uni car- u um órgão de bombeamente, ;:elas de transmissão.
ter lozaLzado nessa caixa, pelo também conectado com a meneio- 1 Seguem-se Os pontos ("e 2 a 7.
o._
menos um cilindro que penetra no nada fonte, destinado a fornecer
referido ceder, um êmbolo situa- o referido fluido, sob pressão, proa
TERMO N.° 10á . 456
do. no re;ericio dindro, unia ár- lubrificação do dispositivo sepavore de manivelas vertical no dito rado e para expulsar o ecieeide,
De 23 de setembro de lab8
carter, ligada operativamente ao fluido do dispositivo separado, de • N. V. Onderzoekgsinstimut
referido embolo. a parte inferior volta à mencionada fonte.
etes rch — Iialanda
Segue-se 03 pontoe de 2 a 14.
da caixa definindo um depósito
, Pontos característicos de. "Diede lubrificante, a parte superior
pastliso para a torsão re.iproca
da caixa defenindo uma câmara
TERMO N.-0 105.434
'te do:si tios" privilégio de invendo motor. um motor localizado
Oao•
De 2 4de setembro de 195e
nessa cámara e sendo operativa1. 0 Dispositivos para a tormente ligado á referida árvore de
Zavody 9. Kvetna Naredni Ped- ato recíproca de dois fie:, no qual,
manivelas, caraeterteado porque o nik — Tchecoeslovnquia.
• ;uma aliste oca monte da relativaTERMO NP 105.321
referido carta te mama abertuPontos caraeterieth• os de: -Um mente e provida de uma alrertuoi
De 1 9 des,..teredriai de 1958
ra que o põe em comunicação com
soesitho de eáinalo sucessivo de ra laterai para a deacarga do lio,
----N !ne conjunção com : tea suporte par uni maço ce fio e
Nieolino Guimarãee tioreira — o depásito de lubrificante, êste
por sua vez estando em comuni- uni seletor" privilégio de invenção. um e011j7.111t0 liVreniente . );;;LP,O
São Paulo.
Pontoe caracteristiece de: "Aper- cação com a câmara do motor,
: de guia de fio, cora uma 1: ia de
ene eae.,,eceertteos
e porque ha uni suprimento de 1
feiçoai/meto em eeeaderes".
•fio instalada num breio, translubrificante colocado nu referi1." — Um dispoOtivo de câm- versal, são montados, e eaxialI.") Ailerfeicoamento em seca- do depósito, o qual se estende pelo bio sucessivo de enSrenagens conmente, estando o referido renjunCorea ceraetcrizado pela fato de menos até o referido carter,
ser o. cebes de seerreem provida tconeeqüência do que existe uma sistindo em urna ou mais compor- ' te de cuia de fio provida de mu
tas eanibiaderes montados em um ; rolo livremente rotativo e pertae'e cahas invertidas de tela ou
chapa perfurmie de tal forma que pressão maior dentro do carter, eixo cambiadon nueuat são axial- ! dor de duas ranhuras. !levando.
a. função e'e taie calhas invertidas; durante o funcionamento do com- mente deslocáveis por meio de : ainda, eruicus de fio desiloedas
uma comporta sele«ira do tipo de
oa dois lios ãe
04)(.1m uport::r o pi'ro do ma• pressor, da que a que existe e
terial que descerá em zigdzag, mas tro da cfmaara do motor, ó que placa e com e qual ficam_ livres I ras espiradas do referido reio, taAtio ietervindo tele careas no tra- desloca o rabrificaute cio earter. para girar, caracterizado peo late recto xado pelo lato de faze esse
Serem-e-c oe pontos 2 a 6.
ca comporta seletora 9 ser cons- •róis)
to do ar que sebe pela caixa
montedo no colai:mio rotruido com unia parte de uma ci- : tativo cie guia de lie de maneira
cr.a contra-man:1e com o material
líndrica,
a
qual
par
meio
al
braa recrie.
hear o seu eixo de rode eu era
Talt?..10 N.o 105.386
ços de rustentação 10 e cubo, 11 :coineidancia cora o do ne'erido
Seeve-ze o ponto '2.
é montado em um eixo cambiadro 1 con junto rotativo (14 etde do no:
De 22 de setembro de 1958
1 e pelo fato de a um dos cubos
pele lato de estaecm omeletas
Perfect Circle Corp --• Estados 31 ser prêzo uni dispoeitivo trans- e
TeOMO NP 105.32e
guias de fio destinadas a guiar os
Unidos
da
América.
portador acionado pa ruiu dispo- ' dois fios desde as ranhures de
De, 19 de setembro de 105$
Pontoe enracierisiieo ; de: "Ve- Isitiv de transmiseã 13 a aartir
•guia do referido rolo ale o ponto
United afetes Rebber Co.
daçáo para haete deNálvula" pri- um seletor.
de enrolamento.
medes Unido :, da América.
vilégio de invenção.
Seguem-ae os pontos de 2 a 3.
Segue-se o ponto n.0
Se guem-se os pontos de 2 a 3.
Prit n ice; cairteterief ima; de: "AperPriles earaelerist:eus
acionamentos
feie.)ami..atOs em
TF:rmo n. 0 105.143
por engrenagens e correias" privi- i 1."
— Unla
vedaçãopara
de haste
I ser.
xetivola
apropriada
TeReaC) N 105.44
De
25
de set,mbre cie 1958
h eio de ineençáo.
'montada sôbre uma guia de liasDe
23
de setenibro cie 195e
Mario
Menetti
Caniatti
te
de
válvula
na
extremidade
da
P. — Uni aeionamento de força
ver:ni t rindo pelo falo que ele última, caracterizada por consisMarcelino Dereoff
S. Paulo.
Pontos carecteristicos de: -Apercentiare:ide pelo menos duas en- tir de um co l er elástico contratil feiçoamentos em borneas Cc. (teme'
Pontos caractelisticos : "Pro-so de tratamento para e( paraf.-fere:gen% letidu .dertee nas suas tendo uma parte geralmente ci- privilégio de inventa:).
perita ria.: e unia correia flexível líndrica para abarcar e sujeitar a
dores de madeira aplicado ; a ba•
Pontos. earcelerísticos
tendo dente:- na mcsin andante- haste da válvula e tendo um flanteries de acumulacioresd
cr.n div. dentes ge na sua extremidade interna, e
de; pi..ra
1 e— A ierieiçoamen t tri cio de invençao.
' V renet • ene cria tuna das cileae !diF;positivee apropriados para abar- buinhos de :tette. ca racterize cios • 1. 0 ) "Proceezo de tratamento
enen s ede o lide uri circulo X- car claaticamente a parte externa por ser previrto. ibre a rareara ! para separadores de madeira apliii ser que fica por Ione co círculo • da guia arra mentcr o dito colar ea turbina do conjunto, um crivo cados a bateras de acumulado(*o ene das derooe, das enganes- • em pok.ez. o ne extremidade da ! tubular dispesio em voita da em- s' res". earecterizado, inieialtnente,
!: . ditt corre:a tendo uni eixo
irada de água do conjunto, ema') 'pelo fata de conai ç itir us, .tratt-trenal° gel, conielde com ditos • ad e -ec
pontos de - 2- a 12. este cri s o 1 eche do ao alie por * mento plévia, por via quanica.
Greulre divi•ore- cede dito deo
!'.Co) da um áisce at.avea-edo (ia madeira ainda em ferma
é eurveclo teu ;rate de ditas enaraimente pelo ei .()
nester •dcbttanou fonas, tratamellio esse
ditns deenade.'21
e:rime:o:e, caaa
T:idda0
eue compreende urna fase • pri: ee eerreia eeen) feres pienee,
meira eleallea, com emerd ;0 de
o pealo 2.
.-abro de 1958 .
D,
2.?
ã
tes drelee cie enerenneenede
soluça.° dc soda e silicato, •endo,
_
•• Eeiados
General
cede engrenngem Unido faces inepee, o material ,clevidaincear lav./laia: tele que bobe .; tanaenalais tTnidoe de Ana:rica.
T•lar40 N
le5.454
eub-net;.do a uma fese acida,
PontOs etractcri3Gicos de: ''Conp-ra eme o eirettIO de base d.
em meio sulfúrico, depile cio que,
De
OS
de
:eniatrod.
19ei;
(dt,e; face.. Or. 7.2.e penan- ;unto para direção hidráulica de
•!.: Ocas as tábuas ou placas, as mesda-dares. para c. :11 ditas feces eeiculo e lubrificação de ceie:presalar, Itaohan Suri • ene.a.
mas ficam aptas à industrielizaplenas ee dto: dentes de correia .-ar de ar' privilégio de invenção.
Ponto:: earzertic0:3
ção
final em forma de separadoreeede ditos dentes de correia flPentes. ( eme:e/Os/leve
ein ou relative a res de madeira.
uem compietamente vegetados
:rensmieeão ieecaniea de farra
S.CgUiirt-::e 03 p011t.05 dt! 2 e 3.
dito: d falt s.". de ercreneeene.
1. 0 -- Uni conjunto para enre- eer fluidos". •
c•Iinhee p.: esain peio psnto do) hidráulica de veiculo e Jubri--1. e — Urna unidade cie teme:.
priitivo pe.re o cor reepondente Oeeção de compreseer de ar inTERMO
No 103.042
(Unte de engrenagens.
cluindo um elemento de direção , miseao de força compreendendo
De 21 de janeiro de 1959
feceurrie e s pontos 2 a 5.,
hidráulica e um diepositivo sepa- I urna ou mais l inhas mecânicas de
rado. sabre uni veiculo requeren- : transmissão de fôrçe em paraleLetraeet, Limited
In:Or terra.
do lubrificação, caracterizado por lo com unia ou mais linhas fluidas ! Ponto- cera ter Id • • ' "PraTf:RISIO N. o 105.339
compreender ama fonte de fluido !ve aransmissao de terça, caracte- ee'zos e dispositivas para a produhidráulico a ser usado no funcio- I rizada pelo fato de que as linhar , adio de desenhas" — privilégio de
De 12 de • ambro de 1958
namento do órgão de direção e na :mecânicas de transmissão são do: ineer40.
Criei' Corp Estados
-Unidos .lubrificação dlepositivo separa- 'tipo de engrenagem apleiclica ou
POnlos Característico..
cia Amei ir — Pontos caracterís- do; uma bomba de direção mecâ- diferencial e as linhas fluidas de ;
ticos de: -Compressor" privilé- nica, conectada de modo a eircu-1 transmissão são, ou conversores' 1. 0 — Dispositivo para a prolar o citado fluido da dita fonte ne Iorque,
gio de invenatiO.
engates com Meios* dução de desenhos, caraeterizado
;

•
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por compreender urna f011ia suporte primária levando uma se-.
leão de elementos de desenho
impressos nela e bastante fortes
para serem transferíveis para sôbré uma fálha suporte secundária,
a folha- sendo de natureza resistente a :igação, de modo que os
elementos possam ser arrancados
pela aplicação de um suporte secundárin sôbre o elemento ou elementos a remover.
' Seguem-se os pontos de 2 a 9.

OLMO OFICIAL (Seção IH)
TARmo N. 103.407
De 26 de , junho dei 1958
F. Hoffmann La Roche Cie.
Sociéta .Anonyrne (F. Hoffmann — La
Roche i Co. Aktiengesellschaft. —
(Suiça).
Titulo: Processo para a preparação
de novas • hidrazidas ácidas substitui:1as.
(Priv. Inv.). •
áEIVINDICAÇÕES
1.°) Processo para a preparação de
novas hidrazidas ácilts substituídas correspondendo à . fórmula -geral
.

TERMO N. ó 112.581
De 14 de asósto de 1959.

Ri-00—NH-1\711—R

2

na qual RI representa . um radical fuilico
contendo tua ou dois substituintes
Requerente: Pedro Boysen — selzeicsinclos
do grupo constituido
Buenos Aires, na República Argen- pelos halOgenos c os radicais alcoil intina.•
feriores encerrando 1 a 4 .átomos
"Um echamentb para . recipien- carbono, e R2 representa um radical
araleoil, um radical alicklico encerrantes".
do até :I 6 átomos .de carbono Ou um
Pontos-caraeleristicos
radieal hiclrocarbonaclo alifático satu1. 0 -..;• Uni fechamento para re- cedo, .de . cacléia reta ou ramificada; encipientes, do tipo que compreen- cerrando até a 6 átomos de carbono,
de uma tampa formada por uni e dos sais dessas hidrazidas, caractericasquete de material cedente zado pelo fato de que a preparação dos
provido de uma. nervura - anular compostos bidraeidicos definidos acima
é efetuada seja por meio de' condensainterior relacionável com um sa- ção de um ácido da fórmula geral RI
liente externo de retenção, tam- — Cooh, com urna h id ra zina substituída
bém anular, parte integrante da da fórmula geral 112N-NH-R2, onde
boca do recipiente caracterizado RI e R2 têm a significação definida
dito fechamento pelo lato de que acima, na presença ele tun carbodiimiclo
o casquete, cujo paramento late- N, N'-disu lostituido, seja por meio cle
ral externo é substancialmente liso meie-dos conhecidos c, se necessário
desde sua boca até o fundo, pos- for, transforniaça.o da hidrazida livre
sui neste Último e essencialmente resultante em um sal.
afastado da boca, um rebordo que • Seguem-se os pontos de números '2abarca tôda, a periferia exterior a 16.
do fundo definida pela interseção
do mesmo co mas paredes lateTERMO N." 104.212 .
rais rui de altura menor que terDe
1 de agae;to de 1958
ça parte da altura do paramento,
sendo' além disso esta unidade
Union Carbide Conioration.
(Estados Unidos da América) .
capaz, devido a. sua condição ceTitulo: Composições de pelícia cle
dente, de atuar.-de maneira cooperante cei mum saliente externo .poli-etileoo com propriedades aperfeide retenção anular integrante da çoadas de resistência a pegajosidade.
boca :,,ao recipiente, .para o qual I- 1. 0 ) .Uma composição de poli-etileno
fim, o ,: dito casquete se acha pro- caraeterizado .por conter, de mistura, dc
vid °também de uma nervura` tu- 0,001 a 0,15 parte, em pêso, de um
agente de deslizamento exsadável tendo
tenor próxima à boca.
era ponto de fusão entre 20'C e 75°C
• e um ponto de ebulição superior a
2250C: de 0,001 a 0,15 parte, em pèso,
TERMO N.o 101.059
de um agente ceroso exsudável tendo
um ponto de fusão entre 90°C , e 150(C
De 18 de março de 1958
e um ponto de ebulição superior a
225°C; de 0,001 a 1,0 parte, em pêso,
American Cyanamid Company.
de um enti-oxidaute; de 0,01 a 0,50
(Estados Unidos da América).
parte, cai peso, de uma substância siliProdução de tetracicliná. cosa tendo um calibre médio.de partiTitulo:
culaá entre 0.5 a 7,0 micra; e de 0,5
(Priv. Inv.).
a 10 partes, - em péso, de uma olefina
1.°) Um processo de produzir mem- polimera tendo nni índice de escoabros da série tetra-ciclina caracterizado mento diferente do da resina Ide base
por reduzir, cataliticamente, urna .delii- poli-etilênica, a qual tem índices de eselro-tetracilina tendo a fórmula
coamento de 0,5 a 12 e se emprega
numa proporção suficiente para completar 100 partes, em pêso, da composição total.
- Seguem o o o o o.
Seguem-se os pontos de 2 a 20.

ria qual Z é hidrogênio, cloro ou bromo, ou um seu 4-epimero até que tenham absorvidos 2 mols de hidrogênio
por niol de 5a (11a) — dehldro-tetraciclina, quando Z é cloro ou bromo e
1 moi tenha sido absorvido quando Z
é hidrogênio.
Seguem-se os pontos de números
2 a 6.

contém ferroe pelo qual o eirado material é reduzido em elevadas temperaturas na presença de agentes redutores
para .produzir um - produto contendo
ferro metálico de alta suscetibilidade
magnética, sendo o citado produto suscetível de uma subseqüente operação de
separação, . caracterizado pela operação
de separação consistir em passar o produto que contém ferro metálico em estado magnetizado, através de equipameato de separação por ação da gravidade:
Seguem-se os pontos de números 2
a
TERMO N.o 104.300
De 6 de agiasto de 1958 Atup Incorporated
(Estados Unidos da América)
, Titulo: Placas para ferramenta de
enrugar.
)
( Priv .
-PONTOS CARACTERISTICOS
1.°) Aperfeiçoamentos em placas de
cunho para ferramenta de enrugar uma
virola cilíndrica de um conetor elétrico em torno cle um condutor elétrico,
caracterizado pelo fato de consistirem
em uni par de placas de cunho aplanas de formato poligonal regular (por
exemplo: quadrado), com exceção dos
caninos formados nas placas nos vertices do-poligono, tendo os 'cunhos superfícies retas que interceptam era lados da placa e formam com- as mesmas ângulos inclusos .substancialmente
iguais ao ângulo do polígono, sendo as
placas montadas para girarem eia torno
de eixos que formam angulos retos com
seu plano e Para serem deslocadas nos
seus planos uma em direção à outra,
e sendo os cunhos nas duas placas de
dimensão própria para poderem cooperar mutuamente na formação de cavidades de anho de várias dimensões.
Seguem-se os pontos de números 2
• a o.
TERMO N.° 104.711
De 26 de agosto *de 1958
Chas. Pfizer C.1 Co., Inc. •
(Estados Unidos da América).
Titulo: Processo de purificação.
(Priv. Inv.).
1.°) Um processo pata remover estroptidina' de soluções aquosas de estreptornicina e di-hidro-estroptomicina
contendo estrepticlina, caracterizado por
adicionar as citadas soluções, uni 4-nitro-fenol 2, 6-di-halogenado num pH
de cérea de 5,8 a cérea de 10,5 e remover o precipitado resultante.
Seguem um total de 4 reivindicações.

TERMO N.o 105.074
De . 9 de setembro de 1958
The Yale And Tovene Manufacturing Company
(Estados Unidos da América)
Titulo: Fechadura tubular. (Privilégio Inv.).
PONTOS CARACTER1STICOS
Lo ) Uma fechadura tendo uma maçaneta externa e uma maçaneta externa
TERMO N. 104.213
e irmã maçaneta interna para recuar
De 1 de agõsto de 1958
um palheta° de trinco e um botão rotativo associado com a maçaneta interR — N Corporation
na e rotativo para prender mançaneta
(Estados Unidos da América)
Título: Processo de recuperação' de externa, caracterizda por unia ligação
de movimento morto entre a maçaneta
ferro.
interna e a maçaneta externa, por dis(Priv. Inv.)
positivos de destravamento para a maLo ) Um processo de recuperação de çaneta externa e por dispositivos de
teores de ferro metálico de material Que acionamento nara os dispositivos de des-,

Janeiro de 1962
travamento dispostos para serem acionados pela maçaneta interna no final
do movimento de destravamento da maçaneta externa sobre a ligação de movimento morto.
Seguem-se os pontos de números 2
a 5.

TÊ.Rmo N5-105.954
_ De 20 de outubro de 195b
F. Hoffinan-La Rocha Ei Cie: Société Anonyme (P. Hoffmann-La Roche £, Co. Aktiengesellschaft)
Suiça,
Titulo: Processo para a preparação
de derivados de etileno-lamina. Privilégio de Invenção.
REIVINDICAÇÕES

R

1

(A)

R0

1°) Processo para a preparação de
derivados de etilcuo-imina e' de seus
sais, caractelizado pel ofato de que se
faz agir amoníaco liquido sõbre um
composto bromado correspondendo
fórmula geral Ra—(A)—Ra na qual A
representa um radica/ monobromo-etenileno, no qual o 'átomo de bromo está
ligado ao átomo de aarbano adjacente
a Ra, ou' um radical 1,2-dibrorno-etile.
no, Ri representa hidrogênio ou um
radical alcoilo, cicloalcoilo, arilo ou
aralcollo e Ra representa uni grupo
dane, carboxilo, carbomida, N- Iiidroxicarbamida ou carbalcoxI, c, :1: rua,
cessário lôr, de que se transforma a
imina obtida em ara sal de adição com
um ácido.
Sequem os ponto S de números 2
a 10.
TERMO N.' 105.176 .
De 16 de setembro de 1958
Arthur D. Little, Inc.
(Estados Unidos dá América)
Titulo: Composição adesiva e processo de fabricá-la.
(Priv. Inv.
1.°) Uma composição adesiva caracterizada por compreender uma resina adesiva sintética termo-endurecivel
em suspensão ou dissolvida em água e um aditivo de sal quaternário catiotico tendo, pelo menos, como um
de seus substituintes, um radical alifático de, pelo mono, 9 átomos de car-o
bono, sendo o citado apropriado para
estabilizar a citada resina aditiva em
estado espumado.
Seguem-se os pontos de -números 2
a 15.
TÊRMO N.° 105.284
De 18 de setembro de 1958
Tire Goodyear Tire Cs Rubber Company
(Estados Unidos da América)
Título: Processo de equilibrar pneumáticos.
- (Priv. Inv.)
1.0 ) Um processo para remover matéria indesejável aderente à superfície
de um artigo elastennero, caracterizado
pelos estágios de bombardear- a superfície do citado artigo cora um abrasivo
em forma de grãos finos, de modo a
remover a citada matéria indesejável do
mesmo artigo.
Seguem-se os pontos de números
2 a 11.
,

Segundt-feirra 8

Janeiro dà!

. DUM OFICIAL' :."(Seçã.o.

MARCAS bEPÓSITADAS
:-

PebRparifte /Caa de sãrdo cedi o rrt. IãO do Códlio da 'Preprieda-do Inch:geria!, Didata da publtraçáo começará a.
~roa • prazo de GO disiOIgra o direrlaietto do pedido, Durante Mac prazo Mello' apresentar -suas oposições ao Departamento :(
;Cadoura da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejüdicados euin a oonr,..easfio do registro requerido
• Tenno n° 515.850 de 7-11-61
Madeileira Dois Visinhos Limitada
Paraná

Termo n° 515.844, de 7-11-61
Perreto
Alberti Limitada
Paraná

Termo n' 515.835, de 7-11-61
ServIlar Limitada
Paraná

_
.Ea. ET T1/4,

S1RVILARA6.-

moinam& uns vIZsBOs 120A.1

Â-LBERTV
L TD A.

Termo n° 515.836, de 7-11-61
Comercial Ivary Limitada
Paraná

r ri h1

Nome Comercial

A raxá Ltdà
Nome 'Comercial

Termo n" 515.851 de 7-11-61
Pindorama Organisação Técnica
Imobiliária Limitada
Paraná

Termo n° 515.857 de 7-11-61
Construtora Araxá Limitada"'
Estado da Guanabara

rindústria Brasileira
Classe 33
Termo n° 515.852 de 7-11-61

Içraminadora Coronel Vivida LimitaIa

AUDITORIA CONTAI:11G

CORONEL VIVIIM

Paraná

end.

Classe 36
Titulo,

.classe 33

• Termo n° 515.839, de 7.11.61 •
Auditoria Contábil Paranaense Ltda.
Paraná

AUDITORIA CONTAIML;

Hotel São Francisco
; Bar E Restaurante,:

PARANAENSE . LTDA.

Classes: 41 —42 — 43 — 44
, Titulo
"Termo n° 515.847, de 7-11-61
W. Lopes & Cia. Limitada
Paraná

Termo n° 515 . 840, de 741-61
Francisco Frischmann
Parami

Classe 36
Artigo na classe

• Classe 32 °".
Arti g o na classt

SUCESSO LTDA .

tTRass • CoLONIZADORA IMBUS& LTimi

Termo n° 515.849 de 7 - 11 - 61
Laboratório de Análises Clinicas Nossa
Senhora do Rodo Limitada
• Paraná

•

rI•

,-.

1 <= ;;• • t -•

Classe 33

1

n° 515.855 de 7-11-61 ---

Eletro Instaladora Paranaguá Limitada
Paraná

EL
. ÉTRO INSTALADORA

"

Indústria Braalleir.

Classe 4
Termo

—

LABORATÁBIO . .ABÁg.SEB
.10.129A.
BEAV.GRA BO LOC

Tèrino a° 515.860 de 7-111-611
Laboratório do Cacau Lessa Limitadt
,Juiz de Fora
•

Termo n° 515.854 de 7-11-61
Madeireira Bala Sucesso Limitada
Paraná

I

O TURFISTA
SEMANAL
. ,
No I

Classe 33
Artigo na classe

[MADEIREIRA BOM

Teran rt° 515.846 de 7-11-61
Urber Colonizadora . Litorânea Ltda.
Paraná

Termo ai° 515.841, de 7-11-61
Criação e Turfe Limitala

Classe 41
Artigo na classe

•

SHANGRILA

PARANAUA LTDA,
Classe $

"".•

C_IJÁ;

ind. bras.

CAS

Classe 36
Artigo na classe

Artigo na classe
Termo n° 515.859 de 7-11-61
Joaquim Martins Santana
Estado da Guanabara •'

CONFIANÇA

•n•

A.

•

mckistria Brasileira
Classe , 25

Termo n° 515.853 de 7-11-61
Comissária Confiança — Corretagens de
Imóveis Limitada
Paraná

9

Nome Comercial

bruseletra

•

Termo n° 515.858 de 7-11-61
Molduras Casa Baptista Limitada
Estado da Guanabara

td 2

Classe 4
Artigo na classe

Termo n° 515.846, de 7-11-61
Garrido & Muinos
Paraná

Titulo

Classe 16
Artigo na classe

•

Termo n° 515.838, de 7.11-61
Auditoria Contábil Paranaense Ltda.
Paraná

PARA1AE14$13

•

Classe 4

PUDORAILA-OmatmlSAÇÁO TÁCM3r.A
IMOBILIÁRIA LIDA.

Termo n9 515 . 845, de 7-11-6f
W. Loes 6 Cia. Limitada
Paraná

Classe 33
Titulo

Z .)

Construtora I.

-

Classe 33
Titulo

.

Termo n° 515.856 de 7-11-61
Construtora Araxa Limitala
Estado da Guanabara

Laboratáriu
do L:uau Lassa Ltda.
'Rio de Janeiro
Cl
. asse 3
•

Artigo na classe

Termo n° 515.861 de 7-11 - 61
Jóias Orfino Limitada
•
Sáo Paulo

0—R

ri o

..induatria Bragileiro
Classe 13
Artigo na classe

112 Segunda-feira 8

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

.

Térnto tV , 515.8621 de 7-11-61
Indústria r Comércio de Bebidas "Prudentino" Limitada.
Sio Pano
•-

Torno
515.569, de 7-11-61
Cia. ..'"elefôniezi de Goiana
Perualabbco

rndustria Bi-2.21161ra

-

•Tértuo n° 515.876. de 7-1 1 -61

•

cias

Liasse 42
Artigo na

Nome Comercial

413..p>

tNO.BRP-SiLEIRA

Classe 41
Artigo na class?

Clza
Ai tigo

HIEVE.srtar

.

Tèrmo n" 515.878, de 7-11-61
Herbert Mayer ai,. 1 imitada
Sio Paulo

-Termo n° 515.571, de 7-11-61
Termo n° 515.864, de 7-1141
Produtos Alimentícios Kerreuova Ltla.
;ociedade Técnica e Comercial Neyrpic
São Paulo
Brnsileira Limitada

Ir
4-20::
•

SOCIEDADE TÉCNICA E
COMERCIAL NEYRPIC
BRASILEIR:. LTDA,
Classe -11
Artigo na classe

Tèrcno n° 515.865, de 7-11-61
Giovannozzi Limitada
NicoLella
São Paulo

n•nn••

Termo n° 515.572, le 7-11-61
Produtos Alimentícios '<circo=
São Paulo

a BARQUEIRO

Indtistria Brezileira
Classe 42
Artici o na classe
-- —
Classe 41 Termo n° 515.866, de 7-11-61
Artigo na classe
Panificação c Confeitaria Baroneza Li• mitada
Tanto n° 515.573, de 7-11-61
•
E tado da • Guanabara
Produtás Alimentícios Kerrenova Ltda.
São Paulo

q

•

Nome Comercial

,

piri?u, e s: J.
' !

á

QuEuRs.xolr A

indlistria Brasileira

Trono n" 515.867, le 7-1141
Luiz Calado dos Santos
E ,tz,do da Guinabara

Tèrmo n° 515.888, de 7-11-61
Philip Morris Ineorporated.
Estados Unidos da •rnérica

.

Classe 33
Artigo na classe

1 ':rolo II° 515.880. de 7-11-61
11r-bert Mayer & Cia. Limitada
Sá° Paulo

HELlaste
tA tf

JOÃDkliA
ONU

Termo n° 515. 874, de 7-11-61
Produtos Alimentícios '<errei-lova Ltda.
São Paulo

Termo n° 515.881, !e 7-11-61
Chaft Simão
.
São Paulo

Classes: 8 — 13
Artigo na classe

Classe 41
Artigo na classe

Comercial

IND. BRA.SP—EiRA

Termo a" 515.879, de 7-11-61
Ilerbert Mayer ES Cia. Limit0dd
Sáo Paulo

Classe 17
Artigo na classe

PANIFICAÇÃO
MHAAICA 111JA4

FASCINANTE
Cic,ss,: 38
Artigo na classe •

Classe •41
Artigo na classe

0

—
Tèrnio u° 515.886, de 7-1141
Clineu Lacorte Thomaz .
São Paulo

Class.: 1
Artigo na clas.se

t,r03791

.

Termo n" 515.868, de 7-11-61
PaniSicação Mecânica Limitada
r!. -ado da Guanai-mra

-

KERRE VIVE

Indústria Braolleir

I MD VENCUWI

gi

-.7m

.

n" 515.855, d. 7-11.61
Kuhl Elias Samna
São Paulo •
Classe 23
Artigo na

11

Nome Comercial

'PANI1. 11;49 E CUNFEITARIA

dil.r.i•e!

Tli?

Classe 17
Artigo 00 claSse

Classe 41
Artigo na classe

•

22

Ne

Termo?n 3 , , 8°I' dv 7-11 61 Nal'', Elias
Sio Pqnlo
CE-ose 2-1

~111

Classe 5
Artigo na classe

T:rmo n° 515.853. de. 7-11-61
Ka1;1 Ejj,i S.-ei

s. A it NA A

QUURBEMOÇA
Indtistria Brasileira

fierbe.rt Mayer 6 Cia.. Limitada
Sio Paulo

ICSRREINJÇ A
Ir.kistria Brasileira

de 19C2

•

• Têtuo n° 515.877, de 7-11-61

Termo a' 515.863 de 7-11-61
Termo n° 515.870. de 7-11-61
Distribuidora Paulista de Abrasivos Di.
PrOdutos Alimentícios Kerrenova
pla Limitada
São Paulo
São Paulo •
ZI.SYRC.Dfitt3

Produtora Alimentícios Kerrenova Ltda.
São Paulo

Companhia
•••Telefonica
•
d Goiana

PRUDENTINO

janeiro

Classe -14
Artigo na classe
Tèrmo n° 515.889, de 7-11-61
E. Alerck Aktiengesellschaft.
Alemanha.

GIRINON rv1ERCK
Classe

:1

Artigo na clr.sse
Tèrino n° 515.892, de e7c-11-61
Produtos Químicos Ciba S. A.
'
Estado da Guanal r-ra

DESFERAL
‘NDÚSTRIA 8AASILEM

Tanto n° 515.875, de 7-11-61
Procluos Alimentícios Kerrenova Ltda.
São Paulo

IrElk.E3F

j

Z

Ird stria Brasileira
Artigo na clave

Classe 12
Artigo na classe

— _
Tarou n° 515.894, de 7-11-61
Têm° o' 515.882, de 7-11-61
Phillips Cheruical Comany
Monoplast S. A.. Indiistria e Comércio
Estados Unidos da. América
São Paulo

MOPLAST VA —
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Nome Comercial

nr2

Class 3
Artigo na classe

PHILIOCH
Casse I

•

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Segunda-feira
Termo n• 515.895, de 7-11-61
Tht United States Playing Gard Comany
Estados Unidos da América

Termo n9 515.902, de 7-11-61
Batchelors Foods Limlted
In glaterra
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Termo n° 515.915, de 7-11-61

Termo n9 515.923, de 7-11-61,
IndICstria MetalKrgica Metalfarrun L
ninada
Estado da Guariabaia
i;

American Viscose Corporation
Estados Unidos da América

fAVICEL

el.)EE3

41.1.11:;gt:t

Classe 1
Artigo na classe

Classe 41
Artigo na classe
11-.......•••••n••••n••••••••

Têrmo n° 515.903, de 7-11-61
Batchelors Foods Limited
Inglaterra

, Industria

Têrtno n9 515.916, de 7-11-61
Policie Modas Limitada
EstadoÀa Guanabara

Classe 5
Artigo na classe

'BONELL'As
.
Classe 41
Artigo na classe

Termo n° 515.904, de 7-11-61
Jurgens LitnitM
Vau Dn Brghs
Inglaterra
Classe 49
Artigo na clasqe

FORTIM EL

Termo ni 315.896, de 7-11-61
Prod,utos Químicos Durex Limitada
São Paulo

E

A I "Si#1.
Classe 41
Artigo na classe

Bras:;„1.a:',.r4
Classe 28
Artipo nachis..,e
Vamo.

Termo n' 515.906, de 7-11-61
Van Dn Brghs Ft Jurgens Limited
Itnlaterra

Têrmo n' 515.897, de 7-11-61
Hercules Powder Company
Estados Unidos da Nni 'e ca

Cimye 1
Artie,..) na classe
Urino
515.898, de 7-11-61
Ante ricrat Cyamanid C3mpany
F.,tados Unidos da América

NEMAFOS

Trino n° 515.907, de 7-11-61
V a u Dn Beghs 1j Jurgens Litnited
Inglaterra

LUC" VkiHIP0
41
Artigo na clawe
Tèrtno it" 515.909. de 7-11-61
D. i W. Gibbs Limitr,d
Inglaterra

7AB

r

(lu 7-11-61
Tèrnio n"
Phillips CIL:Ia:cai Company
tii.

Class(' 48
Artigo na classe

tki

Classe t
n., CL`

'Urra) a" 315. '('Y', d e7-11-61
Kiban S. A.. Indústli,is filha. li
F. , lado da Guamii,ara
ElIBON S. A.
I. wE;I5TICIA31

IIN

À.

41
na ci,:sse

Tis ri;:o

515.Q01. de 7.11-61
Thomas Conin.:r
Estado do Rio de Jane •.ro

IÇA R—REIR
Ci.iise 33
Art:go na

Termo n9 515.925, de 7-11-61
"Ica", Indústria de Camas A•nomático
Limitada
São Paulo

CA UI
Classe 21
Artigo na classe
------- — - . —
Tèrmo n° 515.918, de 7-11-61
Indústria Metalúrgica Gazola Ltda.
Rio Grande do Sul

tzo

«

"

»

Termo n" 515.910. dc 7.:11-61
Lcver Brothcrs, Port. Sunligbt, Limited
Inglat,,rra

C O K r, CRT
Classe 46
Arriei-, na classe

Termo n° 515.911, de 7-11-61
Eberrard Faber Inc.
Estados Unidos da Amca

COLORA/44A
Classe 17
Tértno n" 515.912, de 7-11-61
Doa Baxter. Inc.
Estados Unidos da AntiSrie-t

DARO

OL

Classe 3
s5e
Artigo na

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe -ft,

Termo n° 515. 926, de 7-11-61
To-we'', Forschungs — Und Verem..
tungsanstalt
Vaduz

Classe 11
Artigo na classe
Termo n' 515.919, de 7-11-61
Impai, Co:nereio e Indústria Mecânica
Limitada
Estado da Guanabal J.
-

DOS AMIGOS
Artigo na classe

Indústria Brauileira

Claise 2
ArtiJ-ctiacLsse

SRFCE

INJXST1IA BRASILEIRA
Classe 16
"" Artigo na classe

Cla .se 41
Artigo na classe

PEXOL

.ADCO-

Têm° n° 515.917, de c7-11-61
Silecauto Limitadata
Estado do Rio de ;anel

Classe 41
Artigo na classe

C

• iladdstria

Termo n9 515.924, de 7-11-61
Adinco, Administração, Indústria e Co
mércio Limitada
Estado da Guana6mra,1

Gesse 36
Artigo na classe

Termo a9 515.905, de 7-11-61
Van Da Brghs m jurgens LImited
Inglaterra

DARAPIARX

Brasileira

Comercio e IndOstria

. Mecânica Ltda.

HEPAPODRINA
Classe 3
Artigo na classe
Térmo n9 515.927, da 7-11-61
Burndy Corporation
Estados Unidos da América

Nome Comercial
Térmo n" 515.920, de 7-11-61
Maanoaria São Jorge Limitada
Estado da Guanaara

Classe 8
Artigo na classe

Viaunoraria
São -Jorgé Ltda.
Nome Comercid

me,

Termo n9 515.928, de 7-11-61
Surndy Corporation
Estados Unidos da America
• s
_

Termo n" 515.921, de 7-11-61
J. Muniz, Mara-teres
Estado da Guanabara

i'ilarrnoraria
OURO' ciP(‘NCO
Classe 4
Titulo
Tèrmo n° 515.922, de 7-11-61
Casa Castor, Tudo Para O Construtor
Limitada
Estado da
ao ar:3

SCKWA
Classe 8
Artigo na classe
Térino n9 515.929, de 7-11-61
Maria Lucia Raposo de Pádua Andrado
Estado da Guanabara

.1, j :(C;

Classe 23
,Artigo na classe

Vrrno a" 515.930, de 7-11-61
Antonio Rodrigues Figueiredo
Estado da Guanaba,a

:Casa Castor - TOL.

Distribuidora de Materiais

Para o Construtor Ltda.

de Construção Guanabarz

Nome Comercia]

Classe 16

Título

84 Segunda-feira

8

DRIO

Termo 0,1515.931, da 7-11-61
Irmãos Donalisio
São Paulo
rfA,

OFICIAL (Seç5o III)

Tèrtno n1515.937. de 7-11-61
Antonio A ., gu,to do Nascime .go
•

éfi4

G

Janeiro de 1962

Tcrno n' 515.944, de 7-11-61
Zi1n.r Madeira dc Nlattos
E..taclo da Guanabara

!

rérino n9 515.950, de 8-11-61
l'ranci.sco Fernand:s Figueiredo de Lima
Mindt

;
P.; 11
,

O

.4• Ã
índtlet

rai:V_Z"Vir"
0,,sse 41
ArtiJo na c-le

COCE

-J.

% ,:l¡Sá rãSSeglf

41
Ari igo na cli,,se

mA:05 DONALIStC
SAL TO -• EST

5 PAUL(

Ti_Tmo n" 515.939. de 7-11-61
Empre,a COnIC rei,d, Industrial e AgroPecuária
Limitada
Estado do Rio de ',melro

Classe 42 1
Artigo na c1ass4.

CI,
•

31 — 32
Titulo

"Tèreio

Terdio a" 515.951, de 8-11-61
D... AntOnio Coelho Antunes

.—

513.ç45. de 7-11-61
Ferreira
Estado da Guarnibar..1

Minas Ger,:is

pn30

Trino n° 515.932, de 7-11-61
jacyro Candido Silva
Estado da Guanabara

4,,E;

IMUNIZAÇÃO COdÁB(L

a442.e4n,

Insígnia Comerciai

:74;pit,w2.auci

ãcg elitezittãa

g

Trino n'' 515.9-10. de 7-11-61
L boratório CliniLo Silva Araujo S. A.
Estado da Guanabara

SILVA
.
Classe 33
Titulo

1.7

OPS

Classe 33
Titulo

C1, ,,•(. 33

*I'èrmo ti" 515.947. de 7-11-61
Constril Limitada
Golã 5,

Tèrino u'' 515.952, de 8-11-61
I rmão: Ginbic i Limitada
Minas Gerais

Tênia° rx1 515,933, de 7-11-61
Distribuidora de Material de Construção
t Produtos Derivados de Petróleo S. A.
Dispetról
Distribuidora de Materiais de COMINO°

e

A.

Probtos DefIVÉDS ti ?ided S. A,

Gffirrinffimréser~~~11o;
1~12111~1rafrIR).:5,1%I . •

MARC A a ,,tkEtiSTRINDP

í'DiSPETRISI}.
Nome Comercia/

42
Art:qo na classe

Termo a' 515.934, de 7-11-61
Distribuidora de Materiais de Construção e Produtos Derivados de Petróleo
S. A. — "Dispetról"
Estado da Gua,.tabare

Termo i 515.941. de 7-11-61
Eletrornetal Tictè Limitada
São Paulo

BISPETRól

Eletrortula3 Tietê
Clasw 5
Art;go iia classe

Classe 47
Na Classe

'Urino IV 515.942, de 7-11-61
—
Majoy — Comácio, Indústria, ImportaTèrwo n? 515.935, de 7-11-61
Distribuidora de Material de Construçã,i
ção e Exportação Limitada
e Produtos Derivados de Petróleo ' S. A..
Sj‘o Paulo
'Dispetról"
Estado da Guanabara

o C:\

TORREFAÇÃO E MOAGEM
DOCAE/
SANTA RITA DE CASSIA
ALEIXO ALVES DE SOUZA
SANTO AMAII0 D1 1:11F'E
ttATRIZ — S. CATARINA

lindústrIn 13ra2,ileira

•

Classe 11
Artigo na classe

515.949, de 8-11-61
Miguel Márzinetti
i\-Tinas Gerais

USE,: FILTRO

1E

BEBA ÁGUA

TORPEDO-

SZti MD

indústria Brasile : ra
Classe 3
Artigo na class,

Ramos

Classe 32
Artigo na clawe

jaxi as— Marardaii o
-••n••n•••nn•••. •

Classe 41
na clasze

Artigo

•fflor,

n' 515.934. de 8-11-61
hão Cldy Pinheiro
Rio Grande do Sul

1,,0ur,TPIA BP7A5tLEf RA,

—

SOMAR.

A.I)P

CA FE PINHEIR0

Termo n 1 '515.943. t.‘e 7-11-61
Laboratórios Prismut S. A.
Estado da Guanabara

Ulmo ia° 515.938, de 7-11-61
M. M. Ramos
Maranhão

MARCA sEGIST

Nome Comercial
Classe Ti
Artigo na classe

Classe 1
Na Classe

Termo 111 515.953, de 6-11..61
Luiz José de Andrade
Minas Gerais

'Elmo
515.948, de 8-11-61
Aleixo Alves de Souza
Santa Catarina

Classe 16
Na Classe
Trnio n9 515.936, de 7-11-61
Distribuidora de Material de Constrt:ção
e Produtos Derivados de Petróleo S Pt..
"Dispetról"
li g taclo da Guartaoara

Classe 41
Artigo na classe

Cia ,se 50
Artigo na classe

iNIOUSTRIA BRASILEIRA /1

INDUSTRIA BRASILEIRA

d. flâ .

u t.„,„

Clas,e 41
Artigo na classe
TÊRMOS ANTERIORES
495.293, de 29-5-61
Teimo
IVfoliamad Khodr
Brasilia
Classes: 23, 29, 30 e 36
Título de Estabelecimento
Termo n.1 495.294 de 29-5-61
Luca's Bar Ltda.

I

Brasilia

PREÇO DO Nf MERO DE HOJE: CR$ 2,00

Classes: 41, 42 e 43
Título de EstabelechnentO

