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ANO XX - N.° 15
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

CAPITAL FEDERAL

STIGONDA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 1962

REVISTA DA PROPRIEDADE
• INDUSTRIAL

EXPEDIENTE
DO DIRETOR GERAL
termo 343.046 (Ata n.o 216 de
2-12-1959), carrinhos para chá
Dia 17 de janeiro de 1962
e para servir (chá), pertencem
NOTIFICAÇÃO
a classe 40 pois nada mais saci
Urna vez decorrido o prazo de do que "mesinhas providas de
recluso previsto pelo artigo 132 rodas". Deve pois a requerente
' do Código da Propricsiade In- optar pela classe 40 para os xrdustrie:, e mais dez dias -- para tigos acima enumerados ou pela
eventuais , juntadas de recursos,. classe 21, onde permanecem • os
e do mesmo não se tendo valido, "carrinhos para transporte".
nenhum interessado, ficam notiD:versos
ficados os requerentes 'abaixo
N.o 122.694 - Istvan Szitas
mencionados a comparecer a
éste Departamento a fim de efe- Prossiga-se no andamento do
tuarem o pagamento aa taxa processo. ouvindo-se .0 Dr. Mofinal concernentes , a expedição rais Vieira.
dos respectivos certificados dentro
E:r.'g.jncies
do prazo cie sessente dias - na
Laboratórios Anakol Ltda. (no
forma do pos:aarafo único .do
artigo 184 do Caclisso da Proprie- pedido de cadu cidade da patente
n.o 53.060) - a taxa de
dade Industrial.
caducidade.
Foi Viannwio deferir o seguinte
peet,do de marca
Divisão de Privilégio de •
N.° 352.762 -- Brigadeiro Antonio P./ariana Torres e Guiinvenção
lheiane Atoado Telles Ribeiro classe G.
, EXPEDIENTE DO DIRETOR
Divers os
Dia .17 de janeiro de 1962
'
'N.° 371.164 - Sociedade BraNOTIFICAÇÃO
sileira de Sinalização Sobrasin
• decorrido o prazo de
!
Uma
vez
Ltda. - Arquive-se o processo
•
•
el a ,.f nPro'vogação de marcas
do Código da Propriedade IndusNP 393.271 Vulcan United trial, e mais dez dias - para
Greenfield Corp. - classe 11 - eventuais juntadas de recursos,
(considerando-se o prazo a partir e da me smo não se tendo valido
de 19 de agôsto de 1946, termi- nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo
nando o prazo de. vigência mencionados a comparecer a
19 de agosto de 1966.
• N.° 398.272 - Vulcan - Laatad êste Departamento a fim de efeGreenfield Corp. - classe n tilarem. o pagamento cia taxa
(considerando-se o prazo a partir final concernentes a expedição
de 19 de agõsto de 1946, tenni- dos respectivos certificados dentro
nando o prazo de visêncla em do prazo de sessenta dias forma do parágrafo único do ar19 de agõsto de 1933
N» 393.273*- Vulcan -- sTrated tigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
Greenfleid Corp. - claSse. G
(considerando-se o prazo a partir! Ficam os processos abaixo mende 13 de a,gõsto de 1940, termi- cionados deferidos em face do
nando o- prazo de agesacia em
:atido técnico
13 de agaisto de 1963.
N.° 74.765 - Máquina aperRetificação na Aia da 286.n reit- feiçoada para a • usinagem de
\ nião da C. C. A. P., insti- peças em forma de helicoide -tuida 73 a- Portaria n.° 52 de Societe D'Exploitation Des Bre24-6-.' í,L . pUblicada no Soe- vets Mouneau.
tini do dr 16-1-62.
.
N.° 74.805 - Compassopara
On.is
Opino: a Corniviiioi desenhar mecanicamente elipses
que: 'Em face do resolvido -no - Thyrso Pires.
f

N.° 76.698 , - Aiveca. de Charrua - Shinjiro Takakita, Minoru
Takakita Tsutomu Takakita e
Akira Takakita. N.° 77.018 - Novas Disposições em freios hidráulicos para
bicicletas e motocicletas e 'veículos em geral Fábrica de
Artefatos. de Metais insoma Ltda.
N.° 77.640 - Aperfeiçoamentos
introduzidos eai tomadores de
corrente - Hans Dieter Caro.
N.° 77.665 - Aperfeiçoamentos
em suportes de geladeiras e autros méereis dotados de rodas
especialmente rodas de borracha
- Ary dos Santos Garcia.
N. o 78.288 - Sistema de iluminação natural - Almir
Souza Martins.
N.° 78.469 - Conjunto para
transmissão de movimento de
Inversão - Cayetano Vidal Dinares.
N» 78.516 - Novo cabo para
laminas de serra e outros Yamamoto & Cia.
'NP 80.088 - Uma máquina
aPerfeiçoada destinada a selagem automática de garrafas e
outros recipientes - A Fundação
Antonio e Helena Zerrenner
Instituição Nacional de Beneficiência .
N.o 82.635 - Aperfeiçoamento
em processo de produzir poli estireno espumado por extrusão
em máquina de extrusão convencional usando como agentes
de dilatação- um hidrocarboneto
normalmente liquido_ um agente
formador de di-oxido de carbono
e um ácido orgânico - Roppers
Co. Inc.
N.° 85.462 - Painel de publicidade - Edições Publicitárias
Lobo Ltda.
N.o 85.732 - ,Dispositivo . para
limpar vidraças e finalidadss
congeneres - Goro Ekami.
N.0 86.045 - Processo de fabricação de caximbos para bicos
de gás aplicados a fogões e produto assim obtido - Alvaro
Coelho da Silva.
N.° 86.362 .- Porta Borracha
para diversas finalidades --- Panagiotis Demetre Mavridis.
N.° 86.440 - Processo de Sazonamento de polietileno por

meio de um catalisador de peroxido - General Electric C6.
N.° 87.182 - Aperfeiçoamento
em braços de encosto ventilados
especialmente para motoristas Pedro Paulo Maniero,
N.° 87.221 - Processo de fabricação de ácidos barbituricos
Abbott Laboratories,
N.° 87.916 Um dispositivo
aperfeiçoado prendedor de pés
de cadeiras de aeronaves - Acre
Comércio e Indústria de Aparê:hos Meca/ricos Ltda.
N.o 88.092 - Substância adesiva de proteína e latex - Monsanto Chemical Co.
N. 88.100 - Aperfeiçoamentos
na fabricação de calçados Manufatura de Calçados e Sandelias Alpareal Ltda.
NP 90.374 - Fio condutor
aéreo galvanizado - United
States Steel Corp.
N.o 90.591 Aparêlho pira
produzir unidades de chapas de
vidro multlipas - Libbey Owene
Ford Glass Co.
N.o 91.101 Um novo processo
de fabricação de vidro de segurança - Societe Du Verre Trip/ex.
NP 91.305 - Produto de Madeira .e proceso de sua fabricação - Dr. Friedrich Schroeder
Stranz.
N» 92.695 - Novo Brinquedo
- Joaquim Octavio Lima e Castro e Vicente Pires.
N.o 94.345 - p rocesso e Aparelhos para produzir fólhaa de
material terrno-p4.astico - Bent
Hojberg Pedersen. •
N.° 93.474 - Reator Vibra torio
- Phillips Petroleum co.
N.o 94.459 - Aperfeiçoameilitos
era turbo sondas de retirada de
amostra - Etablissements Ne.yrpie Aiclieres Neyret /Beylier et
Picard Pictet.
NP 94.781 - Composições de
Pelimero receptores de corante
aperfeiçoadas - The Dow Chemical Co.
N.o 95.146 - Novo tipo de
aparelho produtor de fumaça
contra geada -..Genzo Matsuriram .
N.° 95.504 - Machina /A perfeiçoada a tambor para lavar expor
ao ar e secar roupa - Compagnie Française ThOS011 Houston.
N.o 95.664 -- Nova Maquina
para coloração e tratamento de
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diária/nade, 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 omissões, deverão ser forázuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saida dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvalas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinalaras poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
frutas cítricas e outras - Tetzner
Burger & Cia. Ltda.
N.° 96.055 - Trecho de desvios
para ferrovias do tipo monocarril de veículos eretos - Alweg
Fors Chung G. M. B. H.
N.o 96.153 - Processo e aparelho para medir materiais laminados - Librey Owens Ford
Glass Co.
N.° 97.176 - Aperfeiçoamentos em junções para pequenas
correias de transmissão - Wilhelm Proehl.
N.° 97.225 - Aperfeiçoamentos
em tecidos - Weaving Research
& Textile Commission Agentes
Limited.
N.° 97.961 - Fotografia em
Mosaico ou composta - The Foreign Dieterich Corp.
•
N.o 98.508 - Aperfeiçoamentos
em equipamento de testes rotineiros para uso em instalações
telefônicas automáticas - Automatic Telephone & Electric
Co. Limited.
NP 98.594 - Aparelhagem para
pressão de cima para prensas de
estirar - Otto Oeckl.
N. o 98.634 - Processo de preparação de composições solúveis em
óleo contendo metal em grande
quantidade - The Lubrizol Corp.
N.° 98.654 - Processo para soldar um fio de cobre com uma peça
de alumínio - Siernens & lIalske
Aktiengellchaft.
N.° 98.690 - Um processo para
a impressão de sinais coloridos
distintos nas bobinas para máquie
nas de fiar - La "Papelera Dei
Plata S.A.
N. o 90.003 - Vaporizador de
contrõle variável - Cyprane LIrnited.

Janeiro de 1952

- As Repartições Públicat
cingir-se-ão às assinaturoS•
anuais renovadas até 28
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e
OIRETOR-GERAL
iniciadas, em qualquer época;
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
A fim de possibilitar a reCHIOS DA saçÃo os IIIIIIDAÇÃO
SHIEric Do seirtxtço DE PU•UCAÇõES
messa
de valores acompanhaMAURO MONTEIRO
MURILO rERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos quanto,
DIÁRIO OFICIAL
à sua aplicação, solicitamciA
SEÇÃO lis
usem os interessados prefe.
de publicidade do expedient• do Departamento
rencialtnente cheque ou vale
INaefonal do Propriedade industrial do Miniatirio
postal, emitidos a favor do,
da indeatria • Comércio
Tesoureiro do Departamento
Impreeso nas oficinas . do Departamento de Imprensa Nacienek
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições
dos órgõos oficiais só se
ASSINATURAS
1 fornecerão aos assinantes que
FUNCIONÁRIOS
IIMPARTIOEs E PARTICULAtu»3
1 os solicitarem no ato da assinatura.
Capital e interior:
Capital e Interior:
- O funcionário público feCr$ 430,00
600,00 Semestre .
Cr$
Semestre . .
deral,
para fazer jus ao desCr$ 900.00
Cr$ • 1.200,00 Ano
Ano
,
conto indicado, deverá provar,
Exterior:
Exterior:
esta condição no alo da assiCr$ 1.000,00 natura.
Cr$ 1.300300 Ano
Ano
- O custo de cada exemplar,
continuidade
no
recebimento
atrasado
dos órgãos oficiais
parte superiet do enderéço vão
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acrescide registro; o mês e o . ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por anGs
que findará.
decorrido.
A fim de evitar selução de mínima, de trinta (30) dias.

EXPEDIENTE

4

1.11n11`

N. o 101:365 - Espoleta com perN. o 99.043 -- Coberta para viajantes de máquinas de fiação anu- cussão direta - Helmut Junghans
e Gebruder Junghans AG,
lares - Bracker A. G.
N . o 101.425 - Aperfeiçoamentos
N.° 99.044 - Dispositivo de
avanço para viajantes de máqui-1 em ou relativos a processos de
nas de fiação anulares - Bracker I produção de agentes de combate
a organismos nocivos - N. V.
A. G.
N.° 99.096 -,Aperfeiçoamento Philips Groeilampenfabriel=
N.° 101.433 - Aperfeiçoamentos,
em metal em chapa de grãos onientados - General Elétric Co.
em ou relativos a processos de
N.° 99.173 - Aperfeiçoamentos produção de agentes de combate
em ou relativos a circuitos oscila--; a organismos nocivos - N. V.
tórios de freqüência modulada --I Philips Groeilampenfabrieken.
National Research Developmentl N. o 101.434
Processo
!
Corp.
preparação de sull'onand&
•
N.° 99.365 - Motores Compres- rociclicas - Omikron C
sores rotativos - Institut Fran- Société Di Fatto.
N.° 102.665 - Instalação de
çais Du Petrole Des Carburants
produção de corrente contínua Et Lubrificants.
N.° 99.373 - Processo para re- L'Eclairage Des Vehicules Sur
cuperar omega assino capronitri- Rail,
las de misturas de omega amino I N.° 102.223 - Conjuntos de pertapronitrilas e omega capronitri- muta iontica e processo de tratar
líquidos - Rohm & Haas Co.
las e água stamicarbon N. V.
N. o 102.356 - Processo de preN.° 99.375 - Processo para a
fabricação de novas dihidnxi dia- paração de dinitro 5,5' dicloro 2,2'
mino antraquinonas aciladas - hidrobenzoinas - Société Des Usines Chimiques Rhone Poulenc.
Ciba Cociété Anonyme.
N.° 102.463 - Aperfeiçoamentos
N.° 99.415 - Processo aperfeiçoado para a produção de viscose em sistema estabilizador de ten--- E. I. Du Pont de Nemours And são - General Electric Co.
N.° 102.845 - Processo de proCo.
N. o 99.724 - Máquina para a duzir derivados de ácido podofiliprodução de peças fundidas sob co - Sandoz S.A.
r,ressão - Plasco Limited.
N.° 103.044 - Bomba alterantiN. o 101.013 - Separador de va notadamente para injeção de
Café em cõco de suas impurezas combustível - Pierre Etienne Bes- Theodoro de Camargo Corrêa siere.
Ferraz.
N. o 103.065 - Estruturas semeN. o 101.145 - Aperfeiçoamento lhantes a fios e processo para sua
êm resfriador de água para re- preparação - E. I. Du Pont de
feirador - General Elétric Co.
Nemours And Co.
N. o 101.364 - Aparelho de conN. 103.265 - Aperfeiçoamentos
ti:C.)1e em seqüência de interrupto- aos dispositivos de cobre da corres - Ths. National Cash Regis- rente - La Telematique Electrique
ter Co.

N. o 103.523 - Máquina de moldar a sópro e a compressão The Asborn Manufacturing Co.
N. o 103.524 - Dispositivo distribuidor - Unilever N. V.
N. 103.604 - Aperfeiçoamentos
eai ou relacionados com equipamento de faixa lateral única para,
a transmissão de sinais da voz
humana - N. V. Philips Gloeliampenfabrieken.
N. o 103. 665 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a fornos de alta
freqüência para potências elevadas - N. V. Philips Gloeilampenfabricken.
N. o 103.675 - Dispositivo para
montar sistemas de ligação logisticos destinados em particular
para elevadores - Schweizerische Wagons Und Aufzugefabrik
A. G. Schieren Zurich.
. N. o 103.734 - Aperfeiçoamentos
em processo de polimerização de
etileno - Société Anonyme Dite
Société Normande de Matieres
Plastiques.
N.° 103.783 - Processo e recursos para aquecimento in situ de
depósitos contendo combustível
preferivelmente na subsuperficle
- Svenska K Skifferolje Aktiebolaget.
N. o 103.814 - Dispositivo Elétrico de auto comutação - Fábrica Italiana Magneti Marelli
N.° 103.885 - Processo para
produção de aglomerados duros
queimados de magnetita pulverulenta - Allis Chalmers Manufacturing Co.
N.° 103893-Uni processo para
a separação de suróprio de outras
terras raras - Kazim' -• Josef
,r.
Bril e José Behmoiras
aperN.° 103.943 - ProCe.'
feiçoar a resistência a ecr,,.são de
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- N.° 112.113 =- Nevo tipo de cha- N.° 81.905 - Nevo modelo de toa.
lha para tualete barba, babador e fins
veiro - Abdies Pereira Chagas.
N.° 113.734 - . Uma 3riginal coa- análogos - Antônio Carlos Carvalho.
N,° 82.375 - Nevo modelo de su! iguração ornamental em 'colheres porte para o 'selim posterior de motoOlivia Marques do,; Santos.
N.° 113.784 - Nova configu:ação cicletas e semelhantes - Innocenti Scs.
externa para bateria de cozinha e apa- ejeta Generale Per L'Industria Metarelhos de chá e café - Johann Glocks- lurgica e Mecânica.
N.° 86.424 - NOvo modelo de subabar.
N.° 115.324 - Garrafa flexível porte pegador de garrafas e outros configurando vassoura - Alma Pau- Augusto Franceschini.
N.° 87.646 - Disposição fixadora
lista S. A. Indústria e Comércio.
N. o 115.395 - Novo e original mo- da parte inferior do crivo para ramia
delo de terminal para cabo de bateria chuveiros e aquecedores eia geral de veículos motorizadas -. Hilda Ro- Arnaldo Madueno Silva.
N.° 87.796 - Soquete para lamme° . Queinsan.
Um nôvo caiginal padas inclusive tampadas ditas mignoa
N.°' 116.335
e ornamental desenho de um capacete• para árvores de Natal - Edgard de
para caneta-tinteiro ou artigo seme- Barros Claro. lhante - W. A. Sheaffer Pen Co.
N.° 88.121 - NOVO modelo de suN.° 116.399 - Forma ou confi gura- porte facial - Marie Rochl. •
N.° 94.128 - Nevo modêlo de
cão de tam p a para recipientes - Pierre
exaustor - Produtos Contac S.A.
Grumbach.
N.° 9, 4.129 - Nevo modêlo da •
N.° 117.222 - Nóvo modelo de
garrafa - The Coca Cola Export Corp. exaustor - Produtos Contac S.A.
N.° 96.254 - Nevo modelo de suN.° 117.724 - Nevo modelo de
plemento filtrante para cigarros moringa - Jayme Sbragia Munia.
N.° 118.219 - Neva modelo de Produtos para Fumantes Filtrara Ltda.
N.° 100.803 - Nevo tipo de injetar
munidor de lâminas de barbear - The
radicular para uso em odontologia •
Gillete Co.
N.° 118.279 Nôvo e original de- Raul Mello.
ranho ornarneàtal para tecidas - S.A.
Foram mandados indeferir os seguintes
Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
pedidos de privilegio de invenção
N.° 118.230 - Nevo e original deem face do laudo técnico
senho ornamental para tecidos - S.A.
N.° 71.425 - Caixa acondicionada
Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
N.° 118.281 - Nevo e original de- para o transporte de garrafas de leite
senho ornamental para tecidos - S.A. - Paulo Ribeiro Di Lorena°.
N . ° 72.891 - Proesso para manuIndústrias Reunidas F. Matarazzo,
N.° 120.153 - Nevo e original de- atura de felhas e painéis laminados do
senho ornamental para tecidos - S.A., produtos fibrosos - S.A. Indústria
Fibra e Cartoni S peciali.
Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
N.° 73.456 - Nrivo modelo de roN.° 120.154 - Nevo e original de1,
ciRionte termo isolante - Ecoret Emsenho ornamental para tecidos - S.A. presa
de Comércio e Representaçoes.
Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
N.° 78.673 - Aperfeiçoamentos em
N.° 120.155 - NOvo e original decortinas
de enrolar aplicadas na vedasenho Ornamental para tecidos - S.A.
ção de automóveis rurais Cunha fis
Inclúraities Reunidis F. Matarazzo.
N.° 120.193 - Nevo e original de- Cosentine.
N.° 73.931 - Aperfeiçoamentos ela
senho ornamental para tecidos - S.A.
uma
combinação de livro e disco sonoIndústrias Reunidas F. Matarazzo.
ro - Bernard Gei g .
'
da
Silve
Ara*.
N.° 120.194 - Nevo e original deDesarquivanzento de Privilégio
N.° 97.204 - Composições fungiN.°
106.3e
Nova
forma
ou
senho
ornamental
para
tecidos
S.A.
de invenção ri
cidas Imperial CherniM1 Industrie.
configuração ornamental em sabonetes Indústrias Reunidas F. Matarazzo .
Limited.
e
similares
Mayer
Beremond
e
120.264
Nevo
tipo
de
coN. o
N.° 96.653 - Urna 'máquina e
• N.° 97.384 - Dispositivo anti-cone
:agram
da Rocha Moreira.
lher - Pany Dupre.
processo para produzir, cafés finos
densador para geladeiras e refrigerado103.553 - Nevo Modelo de
Irvino WItIttlesey Tibirirá
N.° 120.283 - Nevo tipo de banco
res em geral - liermann Wilhelm
to para cortinas - Kirsch Co. - Luiz Sandoval.
Concedo o ciesarquivstr ento.
.
e Roberto Johann Jircik.
108.772 - Nevo modelo de
N.° 120.633 - Novo tipo de pro- Diez
N.
o
93.671 - Aperfeiçoamentos em
Foram Mitclud.c.,, uefeeir
- Marie Brizard ta Roger.
retor para guarda-chuva - Advim° calçados esportivos - Fábricas Germeseguintes pedidos de cicsenU N.° 109.073 - Novo tipo th.s brin- Masetti.
de S.A.
ou medélo inaustrial em quedo mexe mexe com salda das peças
N.° 121.213 a•-•- NOvo e original moN.° 100.673 - NOvo e original
face do laudo técnico
Sinesio Moretti.
delo de tijolo - Ferragens Madureira brinquedo - Telma
dm Santos Vai.
Nevo
desenho
de
N.°
109.459
S.
Anônima.
N.° 86.915 - Nho 'Modélo de
N.° 100.963 - Armário para márastro
para
pneumático
Dunlop
N.°
121.255
Original
modelo
de
estojo para frasco de perfume quina de costura - The Singer ManuAlmeida facturing Co.
Rubbor Co Limited.
arquivo de , mesa .T. & E. Atkinson Limited.
•
N. o 87.551 - Nervo modelo f de N.° 110.214 - Perfil de contem° Júnior.
N.° 100.983 - Aperfeiçoamentos
N.° 121.394 - Nevo modelo de so- em saboneteiras hi
embalagem para café - Torrefa- e ornamentação plástica de cabos de
g iênicas para sabão
talheres
Indústria
Metalúrgica
GaCia.
Ltda.
lado - Irmãos Daudção e Moagem de Café TiradenLíquido movidas a pedal sob press5e
•
N.° 121.523 - Nevo modelo de de ar - Carlos Cargueira.
zela Ltda.
tes S.A.
N. o 88.106 - Novo desenho para
N.° 110.274 - Conjunto peça com solado para tamancos Yuen Din
101.038 - Bloco forma da
canal para construções - Júlio %Milicaixa de acondicionamento Perfu- dispositivo para afixar cartões de Hock.
.
N.°
121.684
Nava,
modelo
de
preços de mercadorias em estabelecita de Oliveira.
Mea Mobrasil S.A.
N.° 103.900 - Prooes g o de TireN.° 90.141 - Nevo modelo de mentos comerciais - Indústria de Pro- enceradeira - The Iloover Co.
parar fumarato ferroso anidro -visor para pilotos de alarme e simila- paganda Ltda.
la com borda saliente - Romeu For- Foram mandados deferir os se4Ldrifes Nfallinekrodt Chetnical Works.
res - Mecânica Esfera Ltda.
podidos de modelo de utilidade
N.° 110.643 - Nôvo tipo do paneN.° 105.233 - Nóvn revestimenN . ° 90.951 - Nova configuração
em lace do laudo técnico
to de paredes e similares reira
Simões.
ou forma externa de máquina de lavar
medes Parardios L o pes e Fernandà
N.° 111.754 - Novo tipo de perroupa - Cia. Cipan Indústria e CoN.° 73.342 - Nova disposição easalino.
Livio
ara
calcas
neira contra chuva p
construtiva de malas para viagem e
mércio.
N. o 94.251 - Nevo • original mo- Ianni.
fins diversos - indústria e Comércio
Ficam os (le:• l'n110-1 1". 11101IP10
N.° 112.014 Original modela de J. ligada te Cia. Ltda.
dêlo de poltrona - Nicolas Dumitru,
itulusirial indeferidos em face(
N.° 94.971 - Refletor para lampa- vire para calcados - Fábricas GermaN.° 79,235 - Nevo tipo de fogão
do laudo blenieo.
das de árvores de Natal e fins decora- de S.A.
a lenha Bruno Gustavo Eduardo
. tia°u em geral - Edgard Clara IlidisN.o 90.569 N.° 112.051 - Nevo modelo de reIICSPIITIO para
Norrenberg.
.pente - Hedwin Corp.
ladrinhos -pairWis e
eeas gemecii
trias de Vidro Ltda.
N.° 79.978 - Arca Sofá mesa con- Paola Capoferri e GiuN.° 112.144 - Nevo mal0 de
N.° 97.123 - Chuveiro elétrico
versível
_
Rita
da
Silva
Kern.
seppe Vapoferri •
ernbutivel - Alvaro Coelho da Silva. puxador - José Paioletti.
N.° 97.344 - Solado para calçados
metais - Imperial Chemical In- Casini as-Cia. Ltda.
dustries Limited.
N.° 97.453 - Nôvo e original suN. o 103.944 Separação de Impureza de ferro de soluções con- porte para propag.-anda em abrigos pú- dolfo Guimil Sabaris.
tendo cobalto - Freeport Sul- blicos - A
N.° 93.046 - Original configuraphur Co.
N. o 103.965 - Processo para a ção ein cadeira de rodas - Cama
produção de papel - Badlsche Bruno S.A.
N.° 98.301 - Original modelo de
Anuiu & Soda Fabrik Aktiengearmação lateral de cadeira de barbeisellchaft.
N.° 104.144 - Aperfeiçoamentos ro --- Campanile Filho Ltda.
em ou relativos a fusão de zinco N.° 98.721' a- Original modelo de
em alto fôrno - The National solado para calçados - Fábricas Germede S.A.
Smelting Co. Limited.
• N. o 104.145 - Lixiviação de ní- N.° 99.356 - Ume nova forma ou
quel e cobalto de minérios ferro- configuração de vasilhames - Aimbire Oberlaendée;
sos - Freeport Sulphur Co.
N.° 101.253 - Dispositivo moto N.° 102.723 .aha Nevo e original depropulsor rotativo - General Mo- e anho para tubos de material plástico
para canetas - , Optimat Inciáttaia de
tor Corp.
N.° 94.450 - Processo para a Canetas Ltda.
produção de polletileno finalmerf- -14--.° 103.020 Nevo modelo de
te subdividido com tamanho de lesse para máquina de costura - The
grão determinado - Technoplast Singer Manufacturing Co.
Spindler Ak.tiengesellschaft (repu- N.° 103.213 . .LI-- Original configurablicado) .
ção introduzida em canetas tinteiro _
N.° 101.453 - Equipamento Caneta Tinteiro Universal Ltda.
Elétrico destinado notadamente a , N.° 103.453 - Nevo modelo de
carga de uma bateria de acumula- htical ornamental para lárnpadas elédores - L'Eclairage Des Vehicules tricas - Galeria Silvestre Comercio e
Sur Rall (republicado).
Indústria de Material Elétrico Ltda.
N.° 101.457 - ProceSso e dispo- N.° 103.454 - Nevo modelo de
sitivo para medida de campos bocal ornamental para lámpaaas elémagnéticos mesmo muito fracos tr icas - Galeria Silvestre Comercia e
especialmente o . campo terrestre Indústria de Material Elétrico Ltda.
principalmente para fins ' de prosN.° 103.924 -Nova configuração
peção - Cominissariat a L'Ener- em estrutura de brinquedo em forma
gle Atomique (republicado) .
de motor Scooter - Brinquedo BanN. o 101.511 - Um processo Me- deirante S.A.
talúrgico - Sirategic Ury MetalN.° 105.276 - NOvo tipo de tabulurgical And Chemical Processes leiro luminoso para acompanhamento
Ltd. (republicado) .
de jogos na TV -a- Romero Aram.
N. o 101.047 - Processo para a
N.° 105.344 -Nevo modelo de
preparação de um aldeido substi- assento portátil - Sylvio Lapas de
tuido - Les Laboratoires Françals Salm.
N.° 105.885 - Ilm nevo engradado
de Chimiotherapie (republicado).
N. o 102.167 - Processo para a Paro embalagem de produtos - Ervin
fabricaeão de 4 imidoalcoll 3 me- Kirschner Madeiras S. A.
ta 2 fenilmorfolinas G. D.
N.° 106.094 -Nevo mode!, de deSearle & Co.. (republicado) .
coração em calçados - jme Ilayda
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Du Pont de Nemours And ques - No pedido de restauraç'áo
N. o 97.513 - Nova configura- N.° 121.044 - Mv() tipo de mata
cão ornamente) em porta notas e mosca elétrico - Sebastião . Eha_ Go. - Declara a desistência do da patente Privilégio de invenção
(Armo 98.065 - Privilégio de in- n. 0 51.007 - Concedo a restausernilarre - Plásticos Paristyle brio.
N.° 121.015.- Nõvo tipo de mata venço polimeros de die.nos cieli- ração.
Ltda.
Societa Italiana Carpen - No
N.° 103.576 Um novo modelo mosca elétrico - Sebastião Elis- cos - Anote-se a desistência e arquive-se o processo,
pedido de • restauração da patente
de recleme giratório - Cia. de bão.
Societe Des Usines Chimiques privilégio de invenção 51.009 C:meles Compac t or.
Foram indeferidos os seguintes modelos de utilidade face Rlione Poulenc - Declara a desis- Concedo a restauração.
N.° 105.014 - Nóvo e original
tèneia do tkrmo 98.581 - Privi- Ornapress A. O. - Na pedido
laudo técnico:
modelo de terneira elétrica - Allégio
de invenção para processo de de prorro gação da patente privilévaro Coelho da Silva.
N.° 51.899 - Farol para veíN.° 105.713 Nóvo tipo de culos automóveis - Bruno •Gusta- preparação de polietilenos sólidos gio de invenção n. o 51.305 - Gon- Anote- s e a desistência e arqui- cedo a restauração.
chafeira a pressão - Leonildo vo Eduardo Norrenberg.
ve-se o processo. Hans Von Fraunhofer e Harry
Burno,
NP 74.347 - Novo modelo de
Societe Anonvme - Dada- E•lward Coote - No pedido de resN.° 106.291 - Nóvo tipo de máquina para fazer macarrão - ra Ciba
a desistência do termo 110.08.1 tauração da patente privilégio de
tan(pa para garrafas - João José Turini
ensalini.
- Privilégio do invenção processo invenção n. o 51 .597 - Concedo a
N.° 93.071 - Novas disposições para preparar novas emino celonas re.z ta uração.
110 , :r:eues Mejias,
N.° 106.351 - Novo modelo ori- const:ettivas em comedouros auto- ._.. Anote-se a desietência e arquiIlesa ___ No /,„_
de Ml
gi ia! de-amilio ornamental para pa- máticos e suspensos para aves - ve -se o processo.
dielo de restaurz,ção da patente prip(is e similares destinados a tor- Anisio Amim.
.,15:nl!c Aktiengeseltselraft invneT.o
ne:á() cio paredes - Floreara Arte
N.o 98.526 - Neivo modelo de clara a desistência do têrmo
Ceecedo a re:slauração.
D
es 8. A.
rojão com vare - P. Albenese Se- mero 117.668 - Privilé gio de ir Cn:-J. trutora e Comercial Dado A.
N.° 106.352 - Mv() e original hrinho,
ve•nção para processe e aparelho des, A. (no pedido de resN. 0 e8.930 - Nóvo tipo de
rn ,, ,H,-) desenho ornamental para
para produzir cópias eletro foto-1 t:•uração da pinte mod. utilidade
verizador manual - Francisco gráficas por reflexão - Anote-1
•
o e similare s deetinados
- Concedo a restauraço.
de pare,10: _ Flor' p eça Ferreira de Medeiros.
a desistência e arquive-se o pro-1
He.rcUles Veronezzi (napeN.° 99.081 - Um modelo de
A.
Ar(• • l le..el raeões
Cesso.
dido de prorrogação quinquenal da pa100.354 - Nóvo e original sor para portas - Francisco Chatente modelo de utilidade 3.006) Ex
:
d• • •••elei ornamental para papéis e vos Va=conerlos.
Defiro os pedidos.
N.° 99.123 - Nóvo tipo de disco
;ares del mundos a forração de
N.° 67.725 - Lix Abrasivos S. A.
Ricardo Leite Neto (no pedido de
per c•l e - Florepea Arte Decora- voador - Manufatura de Elimin e - Satisfaça exigência. restatiraço e prorrogação da patente
dos Estrela S. A.
vri(• S. A.
N.
o
70.023 - JOst5 António Mo- modelo de utilidade 3,200) - Defiro
NP 99.601 - Nóvo modelo de
- Orieinal confignpente escove - Niasi S A. Arti- reira de Souza e Roberto Grelas os pedidos.
em
pés
de
mesas
cadeiras
r.•
gos de Cabefeileiro e Perfumarias. - Satisfaca exigência.
Editora e Estamparia Calçada (no
f •• • e pias "móvoi-: de e, o:sioha e
N. 0 85.571 - Whirlpool Seeger
N.° 99.710 - Nova disposição
pedido de restauração da patente =___ J0:é Paredes Solene,
Satisfaça
exigência,
Corp
construtiva em filtro refletor desutilidade n: 3.207) -- ConceP•`‘;' • : Paredes Solo ri u e Julian
N.o 91.087 - The Eqsy Wa- Mo
tinado a dispositiv os de iluminarestauração.
• :, • ia Sanchez.
shing
Mechinex
Co.
Lirnited
Sa(11')
P ãO em equipes dentários - AtlanFelipe Caba (no pedido de restaura. 0 100.812 - Cepa reduzida '-te S. A. Indústrias Médico Odon- tisfaça exigência.
N.° 97.528 - Laboratório Pilar_ çüo da patente mocièlo de utilidade
de
chuva
Caio
Viciotológicas.
p: eHtnra
n° 3.474) - Concedo a restawação.
rH;o P;enand.
N.° 99.755 - Novo modelo de macculica Dr. C. Jansen N. V.
N o 106.082 - Um nóvo modelo cabide para calças de homens - e N. V. Nerlerlandsehe Combina- Carlos Lauro Bitancourt (no pedido
;lera - João Marinet de Arau- Amo Schawantes.
do Voor Chemische Industrie - de re.:tatirarão da patnie in.‘..1elo
utilidade 3.3497) - Concedo a resjo co , 10 Neto,
N.o 100.816 - Nôvo modelo de Satisfaca exigência.
NP
99.258
General
Electric
tauração.
2
1
Novo
tipo
de
supanelas
NP 107.7 .
escoras para limpeza de
Aloisio Eleoterio Gomes (no pedido
porte para sabão ou sabonete em
himilares - RIbrirn- de Escovas Co. - S a t i sfaça exigência.
N.o 102.460 - Dr. Hipolito Bo- de restauração da
geml - Augusto de Abreu.
Suissa Ltda.
- Concedodél°
a redeN.° 107.901 - Uma carteira com
NP 100.922 - NOvas disTosiçoes telho Ponce de Leão - Satisfaea utilidade n° 3.244) patentern
tauração.
exigneia.
ura
de
nossa
senhora
apareciconstrutivas em caixas para óculos
fi g
N. o 103.69:1
Rollflex S. A. - Carlos Lauro Bitaneourt (no pedido
da - Produto s Plásticos Imper- - Miguel Huss.
de restauração da patente mod'élo de
inciveis Nyze Ltda.
N. o 100.979 - Cartão Postal Satisfaça a exigência.
N.0 106.05
Barbosa utilidade 3 . 4 0 `11 - Concedo a restauN.o 1O. 221 - Nova configura- com mensegem sonora - Silvio
- Satisfaça exigência.
ração.
ção plástica de chocolates balas e Bacareli.
N.o 118.170 - Kurt Thalacker
Ikuno,like Miyata (no pedido de
Elms!, Johann SiteN.° 100.973 - Original passaeone e e e,c s
restauração da patente mod. de utilitempo de salão tendo dados como - Satisfaça exigência.
N.o 118.175 - Vittorio Egidio dade 3.090) - Concedo a restauraNP 110.871 - Nova modelo de motivo - Cia. Lithogrephica YpiPrevost
- Satisfaça exigência.
ção.
ange.
r
proleclor de (fiscos musicais N.o 120.195 - Jamie Mazzoni
NP 101.096 - Novas disposições
Siemens Ha lske Aktiengesellschaft
Pia tina Neves Ferreira
(no pedido de prorrogação da patente
NP 111.351 - Nóvo modelo de em cintos - Jandir de Paula Leite - Satisfaça exigência.
Sampaio.
mod. industrial 2.314) - Concedo a
con ceda para torneiras em geral
Diversos:
N.o 100.762 - Conjunto aplicáprorrogação.
ilrinlúi g ien Triangulo S. A.
vel em bancas de jornais e aná,lo- The General Electric Co. LimiIndia Tyre t Rubber Co. Lirnited
N.° 111.915 - Novo tipo de es- gos para vulgarização e informa- teci - No pedido de restauração
pelho com :11'11re-tinç5o - Alcides ções e propaganda - José Erihy da patente privilégio de invenção (no pedido d. e prorrogação da patente
mod. indus!'rial 2.344) - Concedo a
• .1ndrade.
11.0 33.995 -- Concedo a restouprorrogação.
N.° 112.865 - :VIVO tipo de Costa.
ração.
São Paulo -Alpargatas S.A. (no peGarantia de prioridade:
anunciador luminoso com números .
Sílvio Immovilli - :'() pedido de dido de prorrogação da patente mod.
•
Nicolae Oleie
128.093
Um
aparelho
restauração
da
patente
privilégio
N.o
N. o 113.9e9 - Uni porta retra- adaptável em telefones capaz de de invenção n.o 36.498 - Concedo industrial 2.345) - Concedo a prorrogação.
tos circular ' de plástico transpa- receber transmitir e gravar as a restauração.
Ronson Corp (no pedido de prorrorente - Walter da Costa Neves.
chamadas telefônicas - Deusdete Ibicatu Agro Industrial S. A. - gação da patente mod. industrial ..
N.° 113.686 - Um ntevo modelo Pereira Carvalho - Arquive-se de NO pedido de restauração da pade encospa para exposição de cal- ncórdo com o art. 9 • 0 do código.
tente privilégio de invenção nú- 2 .356) -' Concedo a prorrogação.
çados - Irineu Salgado.
mero 41.770 - Concedo a restou- N. V. Phiiips'Gloeilampenfebrieken
Desistência de processos:
(no pedido de prorrogação da patente
ra ão . •
N. 0 113.935 - Original modelo
mod. industrial 2.358) - Concedo a
Romika
K.
G.
Lernin
&
Co.
Dr.
Franco
Tedeschi
No
pee
.deembalag em para pimenta sal
prorrogação.
outros - Nelusko Lingue.noto Ju- Declara a desistência do têrmo nú- dido de restauração da patente priInstituto Radio Técnico Monitor S.
mero 82.735 - Privilégio de in- vilégio de invenção 4 .5.923 - Conflor e Mario Gomes D'Almeida.
A. (no pedido de prorrogação da paN.° 114.640 - Novo e original venção para aperfeiçoamentos na cedo a restauração.
modelo de pulverisador manual de fabricação de materiais em fólha Geraldo Queiroga - No pedido tente mod. utilidade 2.995) - Contono cilindrico para inseticidas e laminados - Anote-se a deSisten- de restauração da patente privilé_ cedo a prorrogação.
Manufatura de Brinquedos Estrela
gio de invenção no 47.529 - Confungicidas - Metalúrgica Combate cia e arquive-se processo.
Chernie
Aki
iengesellsehaf
Kali
(no pedido de prorrogação da
S.A.
cedo
a
restauração.
Ltda.
Nervo titn de f is- '-Dfedara a desistèle•ia do têrrno
. Fava & Figl - No pedido patente mod. utilidade 3.010) -- ConN.° 120.285 1
a prorrogação.
a.° 97. 171 Privili5gio de inven- do t . P,Intirat,.5() da patente privilé.- cedo
gado'. automático 'para pescaria enição
para prorf . - .: 0 lo pi, odu,,.h ora elo de invoncão n, 0 4
cop_ I Ernesto Rothschild S.A. Indtá,tria e
Antônio
Augusto
Pereira.
koral me,•, ) e.iec "do
ir o d o
iCemércio (no pedida de prorroue:10
N.° 120.723 - Nóvo tipo de fe- ação sedal iva - . n.11Wvai.liam
e-se
, N dente mod. utilicl.tde 3.0211 tho prendedor de papéis - Terno ténein e rr(plive -s o
go.
C:,
••s et Flecti ornetallurgi, • -cedo a prorrog,tção. '
Itwakami.
•
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Oscar José Werneck Alves (no pedido de prorrogação. da patente mod.
utilidade 3.073) Concedo a prorrofiação ,
Abetarda Americano Freire (no pedido de prorrogação da patente mod .
utilidade 3.268) - Concedo a prórrõ::
oação.
Cervejaria G.)rtunbaense Ltda. (no
pedido de prorrogação da patente modélo industrial 729) • - Concedo a
prorrogação.
Hermanny Industrial e Comércio Hic
Ltda. ( no pedido de prorrogação da
patente mod. industrial 907) - Concedo a prorrogação.
Indústria e Comércio Corneta 5:A.
(no pedido de prorrogação da patente
mod. industrial 1.157) - Concedo a
prorrogação.
Condor S.A. Indústria de Carrinhos
e Brinquedos (no pedido de prorrogação da patente mod . industrial 1.164)
-- Concedo a prorrogação.
Keyes Fibre Co. (no pedido de
prorrogação da patente mod. industrial) n° 1.187) - Concedo a prorrogação.
Hoover LintUed (no pedido de prorogação das patentes mod. industrial
1.204, mod. ind. 1.895, mod .. industrial 1.896) - Concedo as prc,rrogações.
Fram Corporation (no pedido de
prorrogação da patente mod. industrial 1.245) - Concedo a prorrogação,
J . b E. Atkinhon Limited (no pedido de prorrogação *da patente mod .
Industrial 1.254) - Concedo a prorrogação.
Brevent Gaggia . S. r.l. (no pedido
de prorrogação da patente mod. industrial 1.759) - Concedo a prorrogação.
Susex Produtos Medicinais Ltda .
(no pedido de prorrogação das patentes mod . ind. 1.887, mod . ind . 1.909)
- Concedo as prorrogações.
Intel Indústria Metalúrgica e Eletroquitnica Ltda. (no pedido dc prz.)rrogação da patente mod. industrial número 1.900) - Concedo a prorrogação.
Establissements Japy Frcres (no peido de prorrogação da patente mod.
induttrial 1.927) - Concech a pror•ogação.
Importadora Abilio Dias Ltda. (no
pedido de prorrogação da patente mod.
industrial 1.928) - Concedo a prorrogação.
Mario Massaro e Carlos Massaro
(no pedido de prorrogação da patente
mod. industrial 1.930) - Concedo a_
prorrogação.
Mauricio Lorcnsini (no pedido de
prorrogação da patente mod. industrial 2.264) - Conveclo a prorrogação.
Fábrica Ypu Artefatos de Tecidos,
couro e metal S. A. - (n0 pedido
de prorrogação da patente de !nodelo
Industrial n. 2.295).
- Concedo a prorrogação.
Fábrica Ypu Artefatos de Tecidos,
Couro e Metal S. A. - (no pedido
de prorrogação das patentes (modêlo
Industrial) ns. 2.298 e 2.299).
- Concedo as prorrogações.
Turissa Nahmaschinenfabrik A. G.
- (no pedido de prorrogação da Patente de modélo industrial n. 2.287).
- Concedo a prorrogação.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Arquivamento de processos
Processos:
N. 58.745 - Indústria Refrigerantes do Sul Ltda.
N. 74.635 - Yoshikaru Migita e
Carlos de Aquino Santos.
N. 81.273 - Giuseppe Ravagnan.
N. 83.934 - Ftohamed Cachir
Ahmad Jamal.
N. 84.395 - João Bacalarski.
N. 89.054 - Usabra Indústria e
Comércio S.., A,
^ N. 91.312 - Imperial Cheinical
Industries Liinited.
N. 92.140 • -- Walter. Machado
N. 92.157 - General Eletric Co.
N. 93.938 - Romeu Scorza.
N. 97.421 - Shizu Matsugaki.
• N. 99.244 - Compagnie Franaaise
dos Matieres Colorantea.
N. 101.200 - August Schaer.
N. 101.481 - José Caetano Ferraz
e José Sinval Guadalupe.
.
N. 101.993 - Luiz de Lima Castro.
N. 102.670 - International Minerais & Chemical Corp.
N. 102.928 - Giovanni Andreoi.
N. -103.052
Cristalaria A Capital S. A.
N. 101.034 - Afonso de Angleis.
N. 105.526 - Beauty Products Limited.
N. 105.927 - Otello Tagliavini.
N. 105.996 - Maurillio de Menezes.
N. 106.026 - Jean Baptista Deifense.
N. 106.363 - João Pedro Tesser.
N. - 112.223 - Antonio de Nicola.
N. 117.603 - Jacinto Machado
Casar.
N. 117.855 - João de Souza Pires.
N. 118.334 - Mano Rodrigues de
Paula
N. 120.003 - Balint Nuridaan.
N. 120.867 - Francisco Carnaval.
N. 120.955 - Arcinoe Antonio Paixoto de Faria .
N. 123.094 - Antonio Edilo Bartelle.
N. 123.503 - Pedro D'Alcantara
Freire Netto.
N. 123.544 - Waidomiro de Sanes
Pereira.
N. 123.621 - Oswáldo Tambellini
e Adilson Durães.
N. 123.635 - Walton Vieira Mavignier.
N. 123.743 - Manoel Fabio de
Souza.
N. 124.573 - Tullio Freda.
N. 124.864 - Duns Alfredo Meyer.
- Arquivem-se os processos.

N. 367.770 - Dextrolac Mead
Johnson & Co. - classe 3 (Não me
parecendo que Urodextrol e Dextrolac
sejam confundivels maximi in especie,
(especialidade farmacêuticas) discordo da S.I. para conceder o registro.
Foi mandado deferir o seguinte
pedido de titulo de estabelecimento
N. 369.717 Paralbagas - N.
Cosentino & Companhia - classe
47. - (De acôrdo com o art. 117
n• 1 do código).
Exigências
N. 82.363 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengeseilschaft. - Satisfaça exi•
gência.
N. 331.247 - Representações Harel Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 353.342 - Cia. Cervejaria Ria
Claro. - Satisfaça exigência.
N. 362.506 - Adda Administradora Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 389,738 - Alviba Indústria e
Comércio de Malte Ltda. Satisfaça exigência.
N 391.880 - Corrêa Dias S.A.
Comércio e Indústria. - Satisfaça
exigência.
N. 404.101 - Edições Trabalhistas
S.A. - Satisfaça exigência. .
Diversos
N. 387.850 -^Metalúrgica Oriente
Ltda. - Prossiga-se. considerandc
os artigos reivindicados não inclufdos
em outras classes.
N. 343.590 - Exportadora Brasilin
de Café Ltda. - Aguarde-se.
N. 349.667 - Gibello & Cia. Ltda.
- Aguarde-se.
N. 374.793 , Estruturas Pré-Fabricadas Celetipo Ltda. - Argui .
ve-a.
N. 377.942 - Queimadores Olimpica Ltda. - Aguarde-se.

Divisão .Jurídica
EXPEDIENTE DO DIRET013,
Dia 17 de janeiro de 1962 •
Transferência e alteração de nome
de titular de processos
•
Notificações:
Sao ,convidados os requerente abai-

xo • mencionados 'a comparecerem a
êste Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa de transferência e alteração de nome dos
mencionados processos:
Meridional S.A. Comércio e Indústria (pede para ser anotada na
Divisão de Marcas
patente modélo industrial n o 633 a
alteração de nome) . - Anote-Se a
s' EXPEDIENTE DO DIRETOR
alteração de nome.
Deutsche Soluay Werke G.m.b.H.
Dia . 17 de jaheiro de 1962
(pede para ser anotada na marca
internacional w 73.969 marca Flu(Republicado • por ter saído com raisil. liberada pela Agede do Banco
incorreções) .
cio Brasil S.A., a transferência . e
alteração de nome). - Anotem-se
as transferências e alterações.
NOTIFICAÇÃO
Laboratórios Blosintética S.A. (ao
Uma vez decorrido o prazo de re- pedido de transferência da marca
curso previsto pelo artigo 132 do Dentramina n• 64.776)Anote-se
o a devida
Código da Propriedade Industrial, e a tranSferência paaand
mais dez dias - para eventuais jun- taxa. Quanto ao térmo 298.361 - •
tadas de recursos, e do mesmo não a Marca n5 .67.397. - Aguardam-se
se tendo valido nenhum interessado, Quanto as marcas n g s 98.356 e
ficam notificados os requerentes abai- 105.739. Arquivem-se os pedidos
xo mencionados a comparecer a éste de anotação fetransferência por falDepartamento, a fim de efetuarem o ta de cumprimento cia exigência e
Pagamento da taxa final concernen- _guardem-se os processos.
Financeira de Perfumaria S.A.
tes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta (no pedido de transferênci a da mardias - na forma do parágrafo único ca n5 238.185). - Anote-se a Transdo artigo 134 do Código da Proprie- ferência.
Ilumble Gil- & Tlefining Company
dade Industrial.
eransferêncin prra o seu nome elas
Foram mandados deferir os seguintes marcas: Atlas n. 115.747; •
Atlas n. 131.760;
pedidos de marcas
Wirol a. 172.182:
Atlas n. '183.017f N. 363.759 - Dimefen - LaborAlias n. 184.005;
química Farmacêutica Ltda. - elasAtlas n. 247.072; se 3. • (Não me parecendo na espécie
Atlas n. 249.547;
que Dimefen seja confundível) com
Mieronal ti. 251.054; •
lafen, discordo do S.P.. para conceAtlas n, 254.463;
der o registro).
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:326Ca2s2071i:na Dourada, tèrm o mi. ...a
Via je contente, viaje com Essa,
t%/110 . 377.577 (sinal , de propagas.
d
Viaje contente viaje com, Esso
têrmo 377.579.
Viaje contente viaje com Esso n11.
tênno mi. 377.580;
Viaje contente viaje com Esso
Tèrmo mi. 377 581;
Viaje contente viaje como 'ISSO
Tèl'1110 mi. 377.584;
Viaje contente viaje com Esso
Urino mi. 377.585;
N'iaje contente viaje com Esso
Urino n . 377.589;
Viaje contente viaje com Esso
Tèrmo n. 377.590;
- Anotem-se as transferências •
Qua nto ao pedido de averbação de
contrato feita pela Esso _Brasileira
de Petróleo S. À. nos tèrmos 328.297
- 377.577 - 377.573 - 377.580 377.581 - 377.584 - 377.585 377.589 - 377.590 - Agua rdem,se
concessão do registro, para a averbação de uso outorgado. - Quanta a
marca n. 203.030, pague a taxa de
anotação referente à lrimusferèncja.
- Quanto ao tèrmo ai. 417.834 459.737 - Aguardem-se a anotação.
Exioéliehls
Orlando Pires (junto a patente

MOdèdo de utilidade n . 1.051) - Sa-

lisfaçr. exigénela
Johnson, & Johnson (nu pedido de
transferência e a averbação de uso
autorizado da patente privilégio Ao
invenção n. 56.5793 - Satisfaça exigência.
Diversos
Lincoln IndóStria de rim Untes
(processo n. 73.146) - Cancele-se
a inseriefi " por fana de eumprimrnto
de exigèneir.
• Borges & 11 'beiro (processo ti • ..
73.021) - Cancele-se a inscrição por
falta de cumprimento de exigência.
Indústria e Comércio Santa Iza:tel
S. A. (processo ii. 72.988) - Comivele-se a inscrição por falta de cumprimento de exigência.
Metrópole Representações e C.ontéect,, Ltda. (proc. n. 72.((69) - Can• celc-se a inscrição por nina de eu Inprimei) to de exigência.
Fornos Enio Lida
processo mi
71.896) - Cancele-se a procuração .
Nicodomo de .Oliveira revinha
(proc. bise:. 71.198) • - Cancele-se
a procuração por . falta de cumprimento de exigência.
Edith Larangel ta Almeida ( proc.
bise. n. 68.697) - Cancele-se a procuração por falta de cumprimento de
exigência.
Gripai & Aires Ltda. ( proc bise.
72.121) - Cancele-se a procuração.
Manuel Pereira da Silva • Leito
(proc. n. 72.212) - Cancele-se a
procuração.
António Jorge Perfumarias (proc.
. 72.237) - Cancele-se a procuração.
Esbeltex Eletro Industrial Ltda.
proc. mm . 74.083) - Ca ncel e-se a
procuração
Organização Segas Serviços Gerais
de Escritório (proc. inse. 72.325).
- Cancele-se a procuração.
Casa de Roupas Pa Imano Ltda.
(proc. n. 73.976) Cancele-se a
procurmaão.
Cia. Carioca de luthistrias Plásticas. (proc. inse. 73.529) - Cancelase a procuração.
Orbita Organização Brasileira de
Imóveis Territorial e Agrícola Ltda.
(proc. n. 73.462) - Cancele-se a
procuração. •
Neves Cana I & Cia. Lida. (proc.
insc. 73.690) - Cancele-se a pro.
curação.
C. Carvalho lia lisos (proc. n.
73.922) - Cancele-se :a inserirá: .rá
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SZABLE
D. Soaria &Co.,
favor de G. D. Searie do Brasil ,Pro prietiirla:eG.
Illinols - U. S. a.

Laboratórios Medicinais Ltda., estabelecido em S. Paulo, Brasil. —
Averbe-se o contrato do exploração.

EXPEDIENTE DO DIRETOR

VALLESTRIL,

Dia 17 de janeiro de 1962
(Art. 147, §§ 1. 0 e 2. 0 do Código
da Propriedade Industrial)

Proprieta. zia: G. D. Se.,rle 6. Co. k
.11inois - U. 5. A.
4.
LicentsadaCG.D. Searle do L'rasiln.;\
- Laboratorios Medicinais
PLuic-Jrasil

Por despacho do Sr. Diretor da
Divisão Jurídica foi mandado
averbar o contrato de exploração
na marca Metamucil, nP 142.983,
constante do clichê abaixo, de
propriedade de G. D. Searle &
Co., estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte, e em
favor de G. D. Searle do Brasil
Laboratórios Medicinais Ltda., estabelecido em 3. Paulo, Brasil. —
Averbe-se o contrato de exploração.

Por despacho do Sr. Diretor
da Divisão Jurídica foi mandado
averbar o contrato de exploração
na marca Iodochlorol, n.0 174.851,
constante do clichê abaixo, de
propriedade de G. D. Searie &
Co., estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte, e. em
favor de G: D. Searie do Brasil
Laboratórios Medicinais Limitada,
estabelecido em S. Paulo, Brasil.
— Averbe-se o contrato de exploração.

Uso Autorizado de Marcas

Pr.rr7.i':Jrie:
i.
G. D. Searle & C.
-

Licenciada:G. D. Seerle do Brasil
taborLtorlos Ledicinais
*
- Brasil

i

i0DOCHLOROL

METANINCIL

Froorter.Sria: C. D. Soaria .1 Co.-Ç
-11/inala - J. S. à.'
1.1,er:ciada:G: D. Zgarle - do Brasi].
LÁnara trios
-S. 3 Paule-Frazil

I
•

O. D. ;:aarle do Erasil-N
Lueoratorios Eedicinals
Ltda.
Paulo-Brasil

Por despacho do Sr. Diretor
Por despacho do Sr. "Diretor da da Divisão Jurídica foi mandado

averbar o contrato de exploração
na marca Pro-Banthino,
n.0 178.252, constante do clichê
abaixo, de propriedade de G. D.
Searle & Co., estabelecido nos
Estados Unidos da América do
Norte, e em favor de G. D. Saarle do Brasil Laboratórios Medicinais Ltda., estabelecido em São
Paulo, Brasil. — Averbe-se o
contrato de exploração.

Divisão Jurídica foi mandado
averbar o contrato de exploração
na marca Banthine, n. o 146.337,
constante do clichê abaixo, de
propriedade de G. D. Searle
Co., estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte, e orn
favor de G. D. Searie do Brasil
Laboratórios Medicinais Ltda., estabelecido em São Paulo, Brasil.
— Averbe-se o contrato de exploração.
EL

-

tabelecido em São Paulo, Brasil — Brasil — Averbe-se o contrato de
Averbe-se o contrato de explora- exploração.
ção.

Seastar Química Ltda. (proc. n. na marca Vallestril, 11. 0 166.444,
73.333) — Cancele-se a inscrição.
constante do clichê abaixo, de
Editora Conhecimentos Ltda. (proc. propriedade de G. D. Searle
72.921) — Cancele-se a inscrição Co., estabelecido nos Estados UniWalter Quadros (proc. insc.
dos da América do Norte, e em
60.072) — Cancele-se.

Divisão Jurídica

Janeiro de 1962

Por despacho do Senhor Diretor da, Divisão Jurídica foi mandado averbar o contrato de exploração na marca Floraquin n.o
193.937, constante do clichê abaixo
de propriedade de G. D Searle
& Co., estabelecido nos Estados
Unidos da América do Norte, e em
favor de G. D. Searle do Brasil
Laboratórios Medicinais Limitada, estabelecido em São Paulo,
rasil — Averbe-se o contrato de
exploração.

\MIM

Fropriotaria: Ga ID. Seerlo & Co.,
Mineis - D. S. A. ,
Licenci-ada:G. D. Suaria do Bras114
Labora torijs
1

.• R6bc"to

Projrietaria:G•
D:Searlo &
V.
antg—
Licenciada: G. D. Sgarle. do Brasil ,\1
• Laboratotios
"
-Sao Paulo-;:rasil{
-

Por despacho do Senhor Diretor da Divisão Jurídica foi mandado averbar o contrato de exploração na marca Nivelar ri. 0 217.896,
constante do clichê abaixo, de propriedade da G. D. Searle & Co.,
estabelecido nos Estados Unidos da
América do Norte, em em favor de
G. D. Searle do Brasil Laboratórios Medicinais Limitada, estabelecido em São Paulo, Brasil —
Averbe-se o contrato de exploração.

Nevar

Proprietaria: G. D. Sei-ria' &
,
Illinoia -„ U.S. A.
Licenciada: G. D. Sgarle do Brasil
Laboraturica
-5Ja.

Por despacho do Senhor Diretor da Divisão Jurídica foi mandado averbar o contrato de exploração na marca Dramamine n.°
236.318, constante do clichê abaixo, de propriedade de G. D. Saarle & Co., estabelecido nos Estados
Unidos da América do Norte, e
em favor de G. D. Searle do Brasil Laboratórios Medicinais Limitada, estabelecido em São Paulo,
Brasil — Averbe-se o contrato de
exploração.

Por despacho do Senhor Diretor da Divisão Jurídica foi mandado averbar o contrato de exploração na marca Fadrenal n.°
207.865, constante do clichê de
propriedade de G. D. Searie &
Co., estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte, e em
favor de G. D. Searle do Brasil
Laboratórios Medicinais Limitada, estabelecido em São Paulo,
Brasil — Averbe-se o contrato de
s'earle Co.
Trut:rieturitt:
exploração
U.S.4.'
er
tè. D. Sgarle do Errsil
((Labor. ..tonos ModicinJis
-- . FADRENAL,
o. D.

.t

,Lida.- Sgo Paulo-Dras.-a'
‘srleteria: G. il . Searla & GO:\
--- ----1111nois - ti. S. A.
Por despacho do Sr. Diretor da DiLicenciade:G-..D.Sear.ledr Brasil
- Labora"grtos Ledicinats' visão Jurídica foi mandado averbar o
•--,.--,.- " -- -o P..,to-L:r:.s1.1
contrato de exploração na marca
ZZANCHOL n.° 237.688, constante
Froprietiria: G. C. Searle &
do clichê abaixo, de propriedade de
.1111no1s - ti.
Por despacho do Senhor Dire- G. D. Searle ds Co., estabelecido nos
‘BanthTne,
Licenciada: G.D. 5rle do . Brasil\ tor do. Divisão Jurídica foi man- Estados Unidos da América do Norte
cc
G. D. Soaria "' a-C,
PronrietÁr iat
"S
L'..da. -3,J Paulo-Brasil dado averbar o contrato de explo- e em favor de G. D. Seario do Braração na marca Mictine n. 0 .... sil Laboratórios Medicinais Ltda., esLicenciada: G. D. Sgerla do BraSink
Por despacho do Sr. Diretor
,Laboratorios Medicinais;
tabelecido em S. Paulo, Brasil —
Sco Paulo-Bradai da Divisão Jurídica foi mandado 214.303, constante do clichê abai- Averbe-se o'contrato de exploração.
xo de propriedade de G. D. Saar-

OWIM

averbar o contrato de exploração
na marca Ketochol, n.° 182.483,
constante do clichê" abaixo, de
propriedade de G. D. Searle, &
Co., estabelecido nos Estados
Unidos da América do Norte, e
ern favor de G. D. Searle do
Brasil Laboratórios Medicinais Limitada, estabelecido em São Paulo, Brasil — Averbe-se o contrato
de exploração.

Por despacho do Sr. Diretor da

Divisão Jurídica foi mandado
averbar o contrato de explora0o
na marca Pavathine, n. o 152.664,
constante do clichê abaixo, de
propriedade de G. D. Searle &
Co., estabelecido FIOS Estados
Unidos da América do Norte, e
em favor de G. D. Sínatic
Brasil Laboratórios Medicinais Limitada, estabelecido em S. Paulo,
Brasil. — Averbe-se o contrato
de•exploração.

[F robrliflí,rias

RETOONOL

Proprietaria: G. D., Seerle & Co.
21111101s - U. S. A,
Licenciada: G.D. SeQrle do Brasil
Lcouratorios Medicinais
1
Ltia. -Sao Fau.lo-Crasil

CD. Bearle

- 11.S, A':`

[Licenciadas G. D.Segrle
kboratorlos Medicinais
Lida .i:Sact

Por despacho do Sr. Diretor
da Divisão Jurídica foi mandado
averbar o contrato de exploração

Por despacho do Senhor Diretor da Divisão Jurídica foi mandado averbar o contrato de exploração na marca Siaria n. o 185.356,
contante do clichê abaixo de propriedade de G. D. Searle & Co.,
estabelecido nos Estados Unidos
da América do Norte, e em favor
de G. D. Searle Do Brasil Laboratórios Medicinais Limitada, es•

le & Co., estabelecido nos. Estados Unidos da América do Norte,
e em favor de G. D. Searle- do
Brasil Laboratórios Medicianis Limitada, estabelecido em São Pau-

lo, Brasil — Averbe-se o contrato
de exploração.

Ziaint.1
Prcprietaria: G. D. Soare & Co,
L_,- 111inoi - U.S.A.
Licenciada: J. O. Gearia do BrailiN
- -1Cb)rator1on Medicinais
ltu -Suo Paulo- 2ra311'

Por despacho do Sr. Diretor da Divisão Jurídica foi mandado averbar o
contrato de exploração na marca
DIODOQUIN n.° 239.447, constante
Prob:1:Stirtria: G.O.Sezale itcC,
clichê de propriedade de G. D.
1 do
A
Searle Zis Co., estabelecido nos Estados
Unidos da América do Norte e em faLicenclada:G.D . Searle do Jr1s11,,
.4eLt.boratori1s
vor de G. D. Searie do Brasil Labo'Ltlr,- San Poulo-Lril
ratórios Medicinais Ltda., estabelecido
em S. Paulo, Brasil — Averbe-se o
Por despacho do Senhor Dire- contrato de exploração

tor da Divisão Jurídica foi manDIONQUI%
dado averbar o contrato de exploração na marca Rolicton n.°
Proptiet4ria:-G. D. Searfe . & Co.
S. A.
217.895, constante do clichê abaiO. D. Sgarle do Brasil¡
xo de propriedade de G. D. Searle Licenciada: Laboratotios
Cedieine.1.8
& Co., estabelecido nos Estados
,Ltda. -Seio Faulu-Drasil
Unid soda América do Norte, e
em favor de G. D. Searle do Bra- Por despacho do Sr. Diretor da
sil Laboratórios Medicinais Limi- visão Jurídica foi mandado ave:-bar o
tada, estabelecido em São Paulo, contrato de exploração na marca
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XOTEM n.° 222.550, constanto do Brasil. — Averbe-se o contrato de
"kliche abaixo, de propriedade de Fi- exploração.
akanciera de Perfumaria S. A. estabeIecido no Paraná, e em favor de Perfumes Dana do Brasil S. A., estabeferido em São Paulo. — Averbe-se
O contrato de exploracão..
a

ProprietSrid.

1,Totern;
I'l ill,i2

.._
..

1.'noprietaria
_ .
DE PER FUREFI A. S. As.'a
ai
IE RA

Reptiblioa do Panazit'
, ..Fabricantes autorazados.
S. A.
17j:7r= DaNA DO BRASIL•a. 3ão Paulo

• Por despacho do Sr. Diretor da Divisão Jurídica foi mandado averbar o
contrato de exploração na rrs arca
AVLOSULFON n.° 143.296, constante do clichê de propriedade da Imperial Chemical Industries Limited,
estabelecido na Inglaterra, e em favor
de Laboratórios Ayerst Limitada, estabelecido em S. Paulo, Brasil. —
Averba-se o contrato de exploração.

Por despacho do Sr. Diretor da Divisão Jurídica foi mandado averbar o
Contrato de exploração na marca
MYSOLINE n.° 143.361, constante do
clichê abaixo. de propriedade de Imperial Chemical Industries Limitar!,
estabelecido na Inglaterra, e em favor
de Laboratórios Ayerst Limitada, estabelecido em S. Paulo, Brasil —

InSOUNE
t.--Propriettarla
PIPERIAL -CREMICAL INDUSTRISS
Jai4
Licenciada
LABORATÓRIOS' AYERST
Por despacho do Sr. Diretor da Divisão Jurídica foi mandado averbar o
contrato de exploração na marca
PALUDRINE n.° 145.752, constante
do clichê abaixo, do propriedade de
Imperial Chemical Industries Limited,
estabelecido na Inglaterra, e em favor
de Laboratórios Ayerst Limitada, estabelecido em S. Paulo, Brasil —
Averbe-se o contrato de exploração.

PALUDRINE
Proprietetr
_
OPIPIDUAL

,LnarrEw

_Lar.

~EIi3

Llooane
LABCCIATO'lliaa A YER:i't LirreArtt

o contrato de exploração na marca
IPI n.° 202.026 — IPI n.° 204.306,
constante do clichê abaixo, de propriedade de Interchemical Corporation, estabelecido nos Estados Unidos _da
América do Norte, e em favor de Interchemical do Brasil Indústrias Químicas Ltda., estabelecido em S. Paulo,
Brasil. — Averbe-se o contrato de
exploração.

1
cal _Corporation, estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte •
em favor de Interchemical do Brasil
Indústrias Químicas Limitada, estalaslecido em S. Paulo, Brasil. — Averbem-se os contratos de exploração.
-

"INTERCEEMIO.AL CORPORATION:i
ta....
- ---•losat~laar.asrawriProprietariaà,
a
INTERCREMIC CO1PORATION

.THE GILLETTE COMPAND
Licenciada ,

t

Licenciada .4.
INTERCHEMIC AL DO

-

GILLETTS SAF3TY4RAWR

•DÚSTIIIAS QUÍMICAS, LIMITADA

COMPANY OF BRAZIL
Por despacho do Sr. Diretor da Divisão 'Jurídica foi mandado averbar o
contrato de exploração na marca
BENDIX HOME LAUNDRY número
237.254, constante ' do clichê .abaixo,
de propriedade de Philco Corporation,
estabelecido nos Estados Unidos da
AméricW, e em favor de Sandia Horne
Appliances do Brasil S. A. Indústria
e Comércio, estabelecido em S. Paulo,
Brasil. — Averbe-se o contrato de exploração.

rift3Einimall=

AVLOSULFON
'Proprietária
;,r4PnRiit-CIIEMICAL INDUSTRIS
LIMITBD
Licenc ioda •,,
_
'1ABORATÓRIOS AYERST LIMITADA

Janeiro de 1962 255

Proprietária'
PHILCO CORPORATION

Proprietária
INTERCHSMICAL CORPORATIOV.
Licenciada -•
INTERMVICAL DO BRA311.-IN.DÚSTRIA S QUÍMIC A S, LIMITADA
Por despacho do Sr. Diretor da
Divisão Jurídica foi mandado averbar
o contrato de exploração na marca
RHUM -NEGRITA n.° 177.083, constante do clichê abaixo, de propriedade de Societe Les Fila de P. Barrilnet, estabelecido em França, e em favor de Martin & Rossi S. A. Indústria e Comércio de Bebidas, estabelecido em S. Paulo Brasil. — Averbe-se o contrato de exploração

Licenciada

a.

BENDIX HOU APPLIANCES

o

DO BRASIL S.A.INDOSTRIA
Z C0 7.'gRCI0.
.

Por despacho do Sr. Diretor da Divisão Jurídica foi mandado averbar o
contrato de exploração ma marca
INTERCHEM n.° 239.419. constante
do clicha abaixo, de propriedade de
Interchemical Corporation, estabelecido
AUDNICKRUM
nos Estados Unidos da América e em
4"N .
• •
favor do Interchimical do Brasil InProprietaria
dústrias Químicas Limitada, estabeIeddo em S. Paulo, Brasil. — Averbe- socItrt us FIL3 DE_ P. URDIAM?
se o contrato de exploração.
Lie ene ioda;

Interchem

MARTINI & ROSSI 3. A. INDÚSTRIA
COMkRCIO DE BEBIDAS

Proprletaria'
INTUCHEMICAL CCRPWATION,
Licenciada
—
INTERCHkMICAL DO DRASIL - ZU

-Por despacho .do Sr. Diretor da
Divisão Jurídica foi mandado averbar
o contrato de exploração na marca
R B H n.° 237.664, constante do cliché abaixo, de propriedade de Interchenlical Corporation, estabelecido nos
Estados Unidos da América do Norte,
o em favor de Interchemical do Brasil Indústrias Químicas Limitada, estabelecido - era 3. Paulo, Brasil. —
Averbe-ao o contrato de exploração.
Por despacho do Sr. Diretor da
Divisão Jurídica foi mandado averbar
o contrato de exploração na marca

•DtST IA3 Q UNICA S LIM TTADA

Por despacho do Sr. Diretor da
Divisão Jurídica foi mandado averbar
o contrato de exploração na marca
VAPOLITH n.° 184.314, constante do
cliché abaixo, de propriedade de Iaterchernical Corporation, estabelecido
nos Estados Unidos da América do
Norte, o em favor de Interchemical do
Brasil Indústrias Químicas Ltda., estabelecido em S. Paulo, Brasil. —
Averba-se o contrato de exploração.

VAPO
,

LITH

,Proprieraria
I fITVICHEM/CAL CORF'01AT/ON

Por despacho do Sr. Diretor da
Divisão Jurídica foi mandado averbar
o contrato de exploração na • marca
English Lavender Atkinsons número
210.279, constante do clichê abaixo,
de propriedade de J. & E. Atkinscm
Limited, estabelecido na Inglaterra, •
ern favor de S. A. Industrial Irmãos
Levar, estabelecido em S. Paulo, Brasil. — Averbe-se o contrato de exploração

.4

Propr io tá. r ia
R. LTIUNSON VS/Inas \

Lie ene iada
n. a. perr3TlILt . rah1 . 1Y7
Por despacho do Sr. Diretor da
Divisão Jurídica foi mandado averbar
o contrato de exploração na marca
LUX n.° 442.207, constante do clichê
abaixo, de propriedade de Lever Brothers Port Sunlight Limited, estabelecido na Inglaterra, e em favor de Sociedade Anônima Industrial Irmãos Levei', estabelecido em S. Paulo, BrasiL
— Averbe-se o contrato de exploração.

LLIX

-Propr 1 e tí ria t
' VerIRCRZMICAL CO SPO RA T ioy,
rís",..ek, ,Ottaoc."
,•

-.

-

Licenciada'
INTVICTUNICA L DO BRASIL:ri...,
;DÚSTRIAS QUÍMICAS, LIMITADár

Licenciada
Por despacho do Sr. Diretor da DiINTERC'HEMICAL DC IPAS/L- IN- Interchernical Corporation n.0 1(16.107
visão Jurídica foi mandado averbar o
DTIP- RIA S
Interchemical Corporation n.°
contrato de exploração na marca
tr-rrA.DA. —
196.108 — Interchemical Corporation
SPIN n.° 148.030, constante do clichê
n.° 210.786 — Interchernical Corporaabaixo, de propriedade de The Gillette
Por despacho do Sr. Diretor da tion n.° 240.997, constante do cliché
Co., • em favor de Gillette Safety
Ilazor Co. 01 Brasil, estabelecido no, Divisão Jurídica foi mandado averbar abaixo, de propriedade do Interchemi-

Proprle ta raia •uva BRorue
R3,'Po R r S.TA
• /,I1fITED
/1'mi
•

LICe/101el cI4 .,
a. s.'
niDDSTR/ALIR?I .03

Lersa

NOTICIÁRIO

Oposições:
Frigorifico Wilson do Brun
S.A. — Oposição ao termo número 510.051, marca Kultut's, classe
n.° 41.
Dr. Mario Diniz de Araújo Jor.
— Oposição ao termo 514.208,
marca Remac.
Colegial, Uniformes e Vestuários
Ltda. — Oposição ao termo número 512.894, marca Colegial,
classe 48,
Fábrica de Bicicletas Monark
S.A. — Oposição ao termo número 509.605, marca Figura de CoMa, classe 8.
Marconi's Wireless Telegraph,
Compan* Limited. — Oposição ao
termo 511.783, marca Marcoul,
classe 32.
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DIAF,'!O OFICIAL (Seção III)
_

Cia. Industrial de Conservas Indústria Mecânica "Motroc"
Alimentícias "Cica". - Oposição Ltda. - Oposição ao têrmo núao têrmo 510.780, título Restau- mero 492.468, marca Mototrac,
rante Urca, classes 41 - 42 - 43. classe 6.
Vemag S.A. Veículos e MáquiCimbra Cia. Industrial Minas
Brasil. - Oposição ao • têrmo nú- nas Agrícolas. - Oposição ao
mero 511.247, de Cimbra, classe têrmo 513.987, marca Famag,
21.
classe 7.
Produtos . Contact S.A. -- OpoIrmãos Fraccaroli & Cia, Ltda.
sição ao .têrmo 363.452, marca - Oposição ao têrmo 514.170,
Contato, classe 32.
marca Igloo, classe 43.
Laboratório Licor de Cacau XaIrmãos Fraccarolli & Cia. Limivier S.A. - Oposição ao termo tada. - Oposição ao armo nú510.587, marca Natrinaix, classe 3. mero 514.169, marca Igloo, clasCimbra Cia. Industrial Minas se 41.
Brasil. - Oposição ao têrmo núSaturnia S.A. Acumuladorea
mero 511.235, marca Cimbra, clas- Elétricos. - Oposição ao tênno
se 7. - Têrmo 511.234, marca n.° 514.178, marca Saturno, clasCimbra, classe 6.
se 21.
Organização Neptunia Ltda. Construtora Brasília S.A. -.
Oposição ao têrmo 511.229, título Oposiç: 3 ao têrmo 510.621, -título
NeptUnia Comercial Importadora. Atelier Brasília, classe 16 - 25.
P. Saullo & Cia. - Oposição ao
Saturnia, S.A. -Acumuladores
tèrrao 513.191, marca Vulcão, Elétricos. - Opoaição ao têrmo
classe 44.
514.179, nome comercial Indústria
Kibon S.A. Industrias Alimen- Artefatos de Aço Saturno Ltda.
ticias. - Oposição ao termo núDistribuidora "Hitachi" do Bramero 515.235, marca Ki-Amor, sil S.A. - Oposição ao têrmo núCimpanhia Antarctica Paulista mero 511.575, marca Hitachi,
clasae 41.
classe 16.
Brasileira de .Bebidas e Conexos.
CoMpanhia Química Industrial
- Oposição ao têrmo 511.206, mar- C11. --Oposição ao têm° númeca Hamburguesa, clasae 41.
ro 511.955, marca Dercil, classe 2.
Leves Brothers Port Sunlight LiCimpanhia Química Industrial
rnited. - Oposição ao têrmo 'nú- Cil. - Oposição ao termo númemero 515.184, marca Lakelux, 'clas- ro 512.462, marca Jocil, classe 8.
se 48.
Lanifício Santa Branca S.A. Industrias Gess* Lever S.A. - Oposição ao têm° 514.256, marca
Opozição ao têrmo 514.040, marca Branca de Neve, classe 36.
Sabão Rendoso, classe 46.
Stamptex Indústria Comércio e
nIdustrias Gessy Levar S.A. - Participações S.A. - Oposição
Oposição ao têrmo 514.451, marca ao têrmo 512.620, título TecelaSolava, closee 46.
gem Stamptex, classe 33..
Edgard Allen & Corapany LithiStamptex Indústria Comércio e
•
ted. - Oposição ao Urra° 510.980, Participações S,A. - Oposição ao
insígnia Imperial, classes 6 - 11 - têrmo 511.616, marca Stamptex,
21. - Têrmo 510.981- Nome co- classe 28.
mercial - Comércio de Ferragens
Metalúrgica Mercúrio S.A. Imperial S.A.
Oposição ao termo 512.697, nome
Imperial Easman Corporation. comercial Comercial Importadora
- Oposição ao têrmo 510.980, in- Mercúrio.
* signia comercial - Imperial, clasAtlas Comercial Equipamentos
ses 6 - 11 - 21.
e Materiais 'S.A. - Oposição ao
•
• Birstol Myers Company. - Opo- térrno 471.688, marca Acemac,
sição ao térmo 511.089, marca - classe 6.
Menserene. classe 3.
-•
Maed Johnson & Company. Kugelfiecher Georg Schafer & Co. Oposição ao tênno 511:322, marca
- Oposição ao termo 511.491, Madrigal, classe 41.
marca F, classe 5. - Tèrmo núDaimler Benz AktiengeseLlschaft.
mero 512.598, marca F. classe 6. a- Oposição ao têrzno 511.351, mar- Têrmo 512.599, marca F, classe ca Star, classe 8.
7.
rérmo 512.600, marca F,
Irmãos Dei Rey & Cia. Ltda.
classe 21.
Oposição ao têrmo 513.624, InsígCompanhia Cervejaria Braiiina. nia Dei Rey.
- Oposição ao têrino 515.437.
São Paulo Alpargatas S.A. marca Estrala de seis-pontas.
Oposição ao têrmo 512.348, marca
Fábricas "Leila" Ltda. - Opo- Sinala classe 36.
sição ao termo 515.137, marca
A. J. Renner S.A. Indústria do
Leila, classe 36,
Vestuário. • - Oposição ao termo
•
Cotonificio da Torre S:A. - 511.908, marca Continental, classe
Oposição ao têrmo 511.060, marca 33 e 36.
Personal Torre; classe 50.
União Fabril Exportadora S.A.
Codq S.A. Construtora de Equi- (UFE) . - Oposição ao termo nú• pamentos Industriais. - Oposi- mero 512.888, marca Crisval.
ção ao térmo 511.073. marca CoUnião Fabril Exportadora S.A.
dic, classe 32.• (UFE) . - Oposição ao têrmo núZeus S.A. Indústria Mecânica. mero 512.883, marca Crisval.
Oposição ao têrmo 511.218.,
Fábrica de canetas Delta Ltda.
marca êeus, classe 6.
Oposição ao termo 495.769, marca
Cap-Comércio Administração e Balerina, classe 17.
Participação S.A. - Oposição ao
Sociedade de Comércio de Refriferra° 511.314, marca Cap, classe geração Springer Ltda. - Oposição
ao têrmo 504.671, marca NautiS.A. Pirâmide Industrial e Ad- lus, classe 8.
ministradora. - Oposição ao thrHans tomam, - Oposição ao
mo 513.130, nome comereial Pirá- . termo 488.593, marca Marilia,
nide Representações Ltda.
classe 6.
Abrasivps Bom Brir S.A. - OpoTheodor Wolfgan Hacker.
áição ab térmo 513.116, marca Oposição ao têrmo .514.455. m (roa
Ddrabilt, classe 16.
Esuper B11, classe $8.

The Scotch Aaáciation. Oposição ao têrmo 512.293, marca
Macheans, classe 42,
Fábrica de Café e Chocolate
Moinho de Ouro S.A. ção asa termo 511.024, marca PL,
classe 41.
Fábrica de Café e Chocolate
Moinho de Ouro S.A. - Oposição ao termo 511.023, marca 11
•
41, classe 41. •
•Joseph Bancroft Ss Sons Co. Opozin.0 ao termo 512.049, marca
Drek
clame 36.
Joseph Baneroft & Sons Co. Oposição ao termo 510.397, marca Ptirki Lon, classe 36.
J(Weph Bancroft & Sons Co. Oposição ao Urnas 510.314, masca
Best Lon, classe. 3S.
LP mpro Intangibles Inc. - Oposição ao termo 511.907, Marca
Bloe Man, classe 48. .
Perfumaria Ploralia S.A. Oposição ao têrmo 514.528, marca
Sudoran, classe 40.
Privilégios de Invenção
TERMO Ns 84.330, DE 19 DE JA-

NEIRO DE 1956
Karel Hubert Nicola.as Schulpen Holanda.
Pontos: Dispositivo para- cortar,
serrar ou subdividir de um outro modo qualquer semelhante, um material; privilégio de invenção.
19 Um dispositivo para cortar, larlar ou subdividir material, caraota-
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trama craaxnenie ao eixo longim

tudinal, do velo, em, pelo menos,
duas seções co-axiais montadas NI
referido eixo, visando a uma rotação
1ndependent2mente uma dá- outra.

Total: nove reivindicações.
• •

•/

TEMO N9 85 1)
.92
25, 1D
95E6 17 lanE ABRIL
Laaro taberlander - Eatado da
Guanabara.
Pontos: tani suporte escamotcával
para cortinados e mosquiteiros Modelo de utilidade. •
19 Um suporte escamoteava' para
cortinados ou mosquiteiros, caracterizado por uma caixa substancialmente paralelepipédica formada por
uma tira metálica dobrada traa vazia sôbrc si mesma, vazada nas para:as superior e Inferior e dotada de
unia aba um pouco acima da superfície suparicr da referida caixa, destinada a encaixar nas corrediças previstas numa pequena moldura dotada de. abrs de fixação.
'MRaãO N 9 86.214, DE 30 DE ABRII.
DE 1956
Requerente; Otto Feita de la Roca.
- Estado de São Paulo.
Patente de invenção de "Aperfeiçoamentos na construção de prensas
manuais de precisão'.
Pontos característicos
19) Aperfeiçoamentos na comine,
ção de prensas manuais de precisão,
caracterizados eesencialraente pelo
fato da apresentar as mesmas base
ou oexcaça, provida era sua base inferior de pés de fixação, dispondo-se

nado pelo fato de compreender pelo na base superior de uma guia de semenos dois dispositivos móveis pro- ção em forma de "rabo de' andorijetados para serem deslocados em nha", provida de unia espera e desdireções opostas e dos quais pelo me- tinada a se deslocar dentro dela, uma
nos um é construido com um dispo- mesa móvel dotada de elementos
sitivo de corte ou subdivisão e sendo monvenientes, para o acoplamento
os dispositivos colocados tão próxi- da correspondente matriz, montanmos um do outro que se forma ape- do-se deslocável perpendicularmente
nas uni corte. - Seguem um total à dita mesa a haste de pressão ou
cabeçote, o qual se fixa a uma Ira.
de nove reivindic,açaes.
rema superior colocada, sóbre barras
ou colunas móveis verticalmente e

TERMO 149 84.863, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1956
Yoshio Konishi -a São Paulo.
Bombos - Nôvo dispositiao pára
•transformar movimento alternado em
inovamento continuo - Privilégio de
invenção.
1. Nôvo dispositivo para transformar alternado em movimento &ariana°, caracterizado por ser aonstituido por uma haste acionada` por
unia alavanca central, articulada em
uma placa de base, sendo que, nas
duas extremidades livres da haste,
articulara-se dois braços levemente
recurrvados, cujas extremidades são
providas de dentes, justapostas, à
pequena distância entre si, à uma
roda dentada, mantidas em posição
por meio de molas, e de placas solidárias aos braços e dispostas sob a
roda dentada citada. - Seg ue o pon•
to dois

conjugando-se, tanto a mesa, ama
o elemento portador do citado cita
beçote com umas engrenagens Interiores acionáveis através de eixo que
sobressai por ambos os lados da carcaça, por uma alavanca manual gut
pode se fixar indistintamente a uffi
ou outro lado da máquina, para seu
acionamento com ambas as mãos e
praticando-se, num dos lados da mesa móvel, um recorte destinado a receber uma cunha somente de uma
das colunas portadoras do cabeçote,
cunha essa que somente se introduz
no citado encaixe quando, em virtude das engrenagens interiores movi-

das pela alavanca exterior a mesa
é obrigada a retroceder e as colunas
descem para, exercer a pressão necesateia sôbre a matriz, tendo lugar.
uma vez finalizado o trabalho, a elevação do cabeçote e a continuação
do retrocesso da mesa com a consequente expulsão da peça acabada. Segue o ponto 2.

~O N9 85.503. DE 27 DE MAR-

. ÇO DE 1956
Requerente: Duplate Canadá Limited - Canadá. - Trend. para
Pittsburgh Flato Gla.ss Company.
aparto para a prensagem de vidro
Pontos característicos: Rolas de
(Privilégio, de invenção).
Pontos característicos
•19 Prensa de rolos de aparto para

a prensagem preliminar de ,chapas de

vidros laminadas curvas, compreendendo um par de rolos de aparto
elásticos, um par de eixos para a
montagem dos rolos, dispositivos de
manca' para a sustentação dos eixos e o forçamento recíproco dos rolos e dispositivos para o acionamento da um dos eixos, caracterizada
talo falo de que o rôlo de -aparto
rval - , ' n r o ekr0 aciona do é dividi-

-TEIMO N° 77.990
Depositada em: 18-2-1955.
Requerente: José Carlos Camargo
e Constantino Samartin - S. Paulo.
Pontos Caracteristicos de: "Máquina para desempalhar arroz".
10 ) "Máquina para desempalhar
arroz" conatituida pelo fato 40 se
conjugar à armação suporte (1) do
conjunto mecâniço da máquina, subjacente à moega (1ã) de alimentação,
o elemento desempalhador e descascador do arroz, caracterizado por ser
constituido de um cilindro com o
superfície esmerilada (2), o qual é
centrado •ni eixo (8) sustentado por
mancais (4) assentados nas paredes
da armação da máquina; pelo fato
de se. adidar rru2lea encostado a um
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dos lados superiores da superfície do
cilindro esmerilado e iniciando no
ponto de incidancia da queda do
arroz proveniente da moega, conjunto
de três peças transversais de borracha (5), as quais dão lugar à passagem do arroz por entre as mesmas
e a superfície esmerilada do cilindro,
sendo que as três peças de borracha
(5) se fixam sobre suporte adequado
(6); pelo fato de estas três peças de
borracha (5) serem , dotadas, cada
uma delas de borboleta (7) para reguingam e para ajustar as ditas peças (5) à superfície do cilindro 'esmerilado; pelo fato de a máquina ser
dotada de uma tampa (8) desloca. vai, situada nos lados das pecas
transversais de borracha (6); pelo
fato de sob o cilindro esmerilado (5),
ter paredes inclinadas (9 e 10) canalizadoras do arroz e palhas já trabalhados; pelo fato de subjancente
basa inferior das paredes canaltzadoras situar-se um ventilador (11) que
separa, expele as palhas do arroz por'
uma snid (12) que há na região inlindo.° esmerilado e ventilador, seferior da máquina; pelo fato de o arem acionados sincronizadamente por
melo de volante /manual (13) e respectiva polia (14) e correia (15), ou
serem acionados por motor, cuja polia para corrente de "transmissão se
ajusta noutra extremidade (16) do
eixo suporte do cilindro esmerilado.
— Segue o ponto 2.

DIAR10 OFICIAL (Seção 111)
forno e respectivas arestas; serem revestidas por uma peça delgada, lisa
e resistente, de metal ou outro 'material protetor adequado, que envolve
totalmente ambas as porções as faces
e respectivas arestas das referidas
superficiesr pelo fato de esta peça
metálica constituir o elemento protetor da ponta da pá, o qual se fixa na
mesma, Por meio de pinos passantes,
pinos de pressão ou outros meios
análogos (3) de fixação; o elemento
protetor tem uma variante construtiva, constitulda por lâminas metálicas que envolvem as ditas superfides e arestas das pontas das pás e
são fixadas às mesmas pelo mesmo
processo descrito • acima. Segue o
ponto 2.

com uma cavidade em que há uma
parte em que penetra a porção esmerilhada do pistão, sendo a citada
cavidade de diâmetro constante em
todo o seu comprimento atuante, e
sendo a sua superfície interna definida por uma face lisa para contido
deslizanté cora o citado pistão em
Oda a .sua porção esmerllhada, face
a essa que é ininterrupta, salvo em
Ilhotas espaçadas, sendo tal o espaçamento, entre estas, que o corpo
fica, de fato, transparente, caracterizado pelo fato de a porção esmerilhada do pistão apresentar uma superfície de vedação que se estende
entre dez e quinze por centd-dea seu
comprimento total. — Segue-se o
ponto 2.
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dos pelo fato do corpo do conjunto
ser provido de aluis alças articuladas,
de configuração e material adequados, dispostos longitudinal ou transversalmente ao referido corpo.
Segue o ponto 2.
TP.R110 N° 85.809
De 10 de abril de-1956
"Um quebrador de Nozes e Análogos".
Patente de Modal() de Utilidade.. •
Niquelação Rio Grande Ltda. —
São Paulo.
• 1 0 Um quebrador de nozes 'e análogos, caracterizado por tuna base
alongada sabre n qual se acha uma
porção sobrelevada dentada transversalmente e toado. orelhas nas castremidades, articulando-se à orelha posa
aerir um braço dentado inferiormente, em oposição aos dantes da sobrelevação, da base; braço este, cuja
extremidade anterior se articula a
uma orelha !aferiria de um braço de
alavanca superior cuja extensão
maior se projeta para traz livremente
sara o braço 'dentado e cuja extensão menor anterior à orelha se articula a um. pequeno braço inferior
articulado com sua extremidade inferior à orelha anterior da sobrelevação dentada da base. — Segue o
ponto 2.

Tlalla10 N° 83.948
De 29 de dezembro de 1955
Requerente: Geoffrey William Rossiter — Inglaterra.
Privilégio do Invenção para: Aperfeiçoamentos relativos a dispositivos
para exibição e diversão.
1 0 Um processo para manufaturação de um artigo livremente articulado em suspensão, do tipo conhecido
(na Inglaterra) sob a designação de
"mobile", de acardo com o qual,
pelo menos alguns dos elementos que
constituem o dito objeto, são formados de material em falha, processo
esse compreendendo o recorte subslanda!, mas não o destacamento, de
TERMO N9 91.602
uma pluralidade dos ditos elementos
TÊIIMO N° 78.368
numa falha do material, sendo os reDe
8 de janeiro de 1957
feridos elementos de tal maneira loDepositado em: 12-3-55.
calizados sabre a fôlha, que os três
Manufatura 'de Brinquedos Estrela
•
Patente de Invenção.
pontos de fixação dos fios dea r- Sociedade Anônima — São Paulo:
Requerente: Industria de. Sombriticulação se acham-espaçados, guarModéla de utilidade para: aBagatela
nhas "Sabrina" Ltda. — São Paulo.
dando uma relação predeterminada Vertical».
Pontos - característicos de: ."Novas
com o comprimento de fio a ser afi1° Bagatela . vertical, caracterizada
disposições em sombrinhas e guardaxado aos ditos pontos. — Seguem os
por uma caixa substanciahnente cir• a
chuvas".
pontos num total de 22 pontos.
1°) "Novas disposições em somcular, com uma tampa transparente a
brinhas e guarda-chuvas", caracteguisa de redoma, na qual estão presas
riza-se essencialmente pelo fato de
varias paredes retas e cürvas lua divi.Talla10 N° 85.119 •
as hastes (1) que compõem a armadem a c..ix:a em canais e escaninhos.
De 5 de março cle 1956
.
ção superior das sombrinhas e
Seguem os pontos 2 e 3.
extremidades afiladas (2) e cada
Modal° de Utilidade' para — Nova
guarda-chuvas terem as respectivas
disposição em abanadores parn café
uma das hastes, nos seus lados exC outros.
TERMO N° 91.609
ternos e próximos às extremidades,
Angelo Gazzotti.
téni colchetes de pressão "fêmea" ou
Londrina . --a. Estatio do Paraná.
De 8 de janeiro de 1957
semelhantes dispositivos de fixagesn
1°) "Novas disposições em abanaTrinco José Bohnenberger e Alfredo
dores para café e Outros", caracteri( 3 ). soldados no corpo de cada baste.
— Seguem os pontos 2 3 4.
zadas pelo fato de consistirem em Appelt — Estado da Guanabara.
'MAIO N° 32.640
Modélo de utilidade para: ‹Niivo
conjunto montado sabre veiculos. e
•
constituido de mesa vibratória dotada dispositivo para anúncio luminoso.
De 21 'de outubro de 1955
MIMO N° 78.868
de dupla peneira, encimada . por •Col v Nôvo dispositivo para anúncios
Patente 'de" modèlo de • Utilidade Illkla em "ti", investida, e que, na
De 12 de abril de 1955
para Carpideira Motorizada João base de . um dos ramos, apresenta luminosos, caracterizado por ser consMeirelles — Ara guari — Estado de ventilador-aspirador, sendo que, late- tituído essencialmente por um anteparo,
(Privilégio de Invenção).
Robert Joseph Charles Marie De- Minas Gerais."
ralmente ao outro ramo, se' encontra em forma de làrnina plana ou recurvasusceptivel de encaixar-se pelas exffense — Capital Federal.
moega, que se comunica com o
Reivindicações
"Aperfeiçoamentos em gaiolas".
mesmo, artavés de aberturas, , a,mma tremidades ern cantoneiras de suporte e
1°) "Carpideira Motorizada", ca- tias quais chega correia transporta- fixaçãci, estas construídas, por sua vez,
1 0 Aperfeiçoamentos em gaiolas,
caracterizados pelo fato das gaiolas' racterizada pelo fato 'de apresentar dora interna à referida moega, si- para encaixar-se e fixar-se sôbre Os
serem construidas por meio de_qua- chassis assente sabre • rodas laterais tuanao-se, sob o tefaride ramo, uma cabeçotes dos tubos fluorescentes.
dros com fios, esticados, sendo êstes e• portador de motor a explosão, das citadas peneiras, que. é destinada
Seguem os pontos de 2 a 4.
quadros 'ligados por barras, providas sendo 'que, na parte anterior apre- it separação de pedras. as quais t-ão
de roscas nas suas extremidades; e, senta rotor acionado por polias de encaminhadas para mna li ien lateral,
"cm que, os fios colocados de um qua- diferentes diâmetros, ligadas por cor- enquanto que o restante da colheita
TERMO N 9 91.656
•
dro a outro, cujas extremidades são reia deslocava' por garfo articulado atinge a segunda peneira, sol) a qual
fixadas nos referidos quadros e, es- a uma alavanca, estando o citado ra- se encontra- canal percorrido por corDe 9 de janeiro de 1957
ticados pelo enroscamento dila barras tar dotado, ern reentrâncias do rente aérea. prodazida por segundo
Georgé Bauer
Capital Federal.
conectadas com os gandras, afastando mesmo, de 'facas a êle ajustadas por ventilador, canal asse i nalando para
estes, um do outro e, consequente- parafusos, que as atravessam em ras- cima e dotado de hicr inferior para
Pontos
característicos
da invenção
esticando _os fios. — Seguem os pon- gos, que permitem o deslocamento das os grãos normais, enquanto que um de: .
x.Sistema de acionar objetos ou
mesmas contra a tensão de molas, segundo escoadouro se presta para a
tos 2 3.
que atuam contra suas bordas e se retirada dos grãos defeituosos, leves aparelhos» (Patente de Invenção) .
Sistema de acionar abjetos ou 'apapartes mais profundas das citadas e chachos, • sendo que os materiais
reentrâncias existentes no rotos. — mais leves, como gravetos . e- outras relhos, caracterizado pelo aproveita• .TÊIIMO N° 80.144
Seguem os pontos 2 3 4,
impurezas, atingem o terminal do ci- mento do movimento giratório que se
Depositado em: 15-6-19a5.
tado cana l . • - Segue n ponto 2.
imprime às bobinas do papel de em- brulho ao se retirar . destas . uma Nhã
Requerente: Salvador Farina Filho
_•
'Faltai° N" .83.129
e ' Joaquim Broelhado Neto — São
mais ou menos Comprida e pelo fato
N° 85.610
Pa ulo
de que para ésse fim o eixo da bobiDe 17 de-novembro . de 1955
Pontos çaracteristicos dc: "Novas
na de papel é ligado a meios de transBei:fon Dickinson And Company.
disposições em pás de forno (pás de
• De 3 de abril da 1956 •
(Estados
Unidas
da
América).
padaria)" — Privilégio de Invenção.
Jorge llmnberto Pizarro e Fran:: missa() em si conhecidos, como eixos,
Aperfeiçoam en I os em se- cisco .Valente da' Moura — São Paulo. roldanas, polias, fitas sem fim, com1°) "Novas disposições em pás de
Torno (pás de padaria)", caracter!- ringa hipodérmica .
Privilégio de Invenção para — pressor de ar ou 'moros a próprios para
(Priv. Inv.)
aio-se em essência pelo falo de o
Aperfeiçoamentos em descansas para acionar legendas e imagens dispostas
em uma esteira, discos giratórios, bo1° Aperfeiçoamentos em seringa hi- ferros de engomar.
tudo oposto no cabo comum das pás,
,-u seja, ambas as faces da Auperficie- inxiermica, compreendendo, em coral 1" Aperfeiçoamentos C111 descansos necas, pulverizadoras e quaisquer oubinação, um pistão e um cilindro para ferros de enconntr. caracteriza- tros objetos ou aparelhos.
da extremidr.de
‘á• 1
.TÈ.RMO N° 80.172
De
16 de junho de 1955
•
' Um classificador de batatas — Modelo de Utilidade.
Wilhelm Pohl — São Paulo.
PONTOS CARACTERISTIGOS
1° Um classificador de batatas, caracterizado por: um quadro .retangua
lar para ser movido em vai-vem, manualmente, nuns plano inclinado, provido do roletas assentados sabre trilhas, tendo seus movimentos limita-.
dos por paraclioques colocados a certa
distância de suas extremidades e
tendo éste quadro um fundo constitubi° por uma sequancia de cinco peneiras com malhas sucessivamente
Maiores do lado mais alto -para o
mais baixo, onde, enter n última peneira e o lado transversal do qua-a
dro, há um vão aberto; separações
transversais de tecido, inferiores ás
peneiras, presas com o lado superior
á junção tjas peneiras e o inferior ao
bordo de bicas de salda que ficam sob
as peneiras, sendo a . primeira, -sob a
peneira mais alta e de malhas mais
finas, com 'saca voltada para baixo,
as quatro seguintes com bôcas coitadas 'alterneulamente pera um e para
outro lado, e -a última, destinada a
captar as batatas não passadas pela
última peneira com malhas grandes
e caldas no. referido vão aberto do
quadro,, com a •bôca voltada para a
frente. — Seguem os pontos 2 3 4.
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TERMO N9 91.773
De
25 de outubro de 1956
J.,J1
Antônio Cavalli — São Paulo.
Privilégio de invenção para: Dispositivo ruidoso para folguedos carnavalescos c similares.
1°) Dispositivo ruidoso Para folguedos carnavalescos e sinalares, constituído de falha de cartolina, papelão ou
similar aproximadamente retangular, caraétèrizado Pelo fato - de que tal Rilha
é dobrável em duas -ao longo de Uma
dasq diagonais. sendo que a dois lados
ensavértice comum com uni dos extremos da diagonal referida, são colados
os lados correspondentes de falha de
papel triangular.
• Sague o ponto n° 2.
q

TERMO N° 91.862
, ,De 15 de janeiro de 1957
Charles Honnold Crispin
São
Paulo.
Esponja esférica» — .. Patente de
Moclalo de Utilidade.
Esponja esférica. feita de material esponjoso natural ou sintético e
mais ou menos elástico, caracterizada
pelo fato de ser constituída de tuna
só aou mais peças do mesmo material e
em côres diferentes constituindo, por
Inserção e m recortes, sobreposição,
•aglutinação ou qualquer outro processo, uma esfera apresentando em sua
superfície desenhos geométricos de
qualquer ordem c em qualquer disposição simétrica ou assimétrica.
Segue o ponto n' 2.
TERMO N° 91.915
De 17 de janeiro de 1957 •
N. V. Philips Gloeilampenfabrieken
•
— Holanda.
Privilégio de invenção para: Apare;
lho de barbear a sêco com chapa cscoradora capaz de tornar posição inclinada relativamente ao eixo do aparelho
e membro de corte em posição rotativa em cooperação com a chapa escoradora.
1 — Aparelho de barbear a seco com
chapa escoradora, capaz de tomar posição inclinada relativamente ao eixo
do aparelho, e membro de corte em
posição rotativa em cooperação com a
chapa escoradora, c, a fim de possibilitar o ajuste com a chapa escoradora.
está conectado de maneira móvel a seu
elemento propulsor, caracterizado em
que a conexão móvel consista de um
pino finai, cuja parte central reta é
alojada numa cavidade do terminal do
eixo propulsor, e seus termlnais retos
dispostos num plano através da parte
central ale maneira a formar ângulos
retos som a parte central e dispostos
no membro do corte, enquanto que a
parte conectora dos terminais retos à
paete central está disposta a uma certa distância do eixo propulsor.
Seguem os pontos de 2 a 4.
TERMO N I 91.916
' De 17 de janeiro de 1957
N. V. Philips Glocilampenfabricken
— Holanda,
Privilégio de invenção para: aAparelho de barbear a saco com chapa
escorad ora axialmente deslocava' e
membro de corte movível ern cooperação com a chapa escoradoraa.
1 1 Aparelho de barbear a saco com
chapa coradora axialinente deslocava]
e membro de corte movível em cooperação com a chapa escoradora
a
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suport, estando ate -membro de corte
rigidamente pressionado pelo menos a
uma pressão -excedente a um corte 1:alor caracterizado em que o membro de
corte e a chapa cscoradora são levados
um ao outro por diapositivos de ressalto, mesmo sem ser exercida pressão
sôbre a chapa eicoradora.
Seguem . os pontos . de 2 a 4.
TERMO N 9 92.061
- De 24 de janeiro de 1957
Guide, Coma — São Paulo.
Privilégio de invenção para: aApa,
relho para demonstração públicas».
1° Aparelho para demonstrações públicas, caracterizado por um globo provida, em seu interior. dc uma motocicleta pivotada em um eixo, sendo o
citado globo colocado sôbre uma armação provida cre escadas.
r - Seguem os pontos de 2 a 4.
TERMO N° 92.092
De 25 de janeiro de 1957
José Pena Soler — São P'aulo.
Pontos Característicos
l 9 Aperfeiçoamentos em jogos de
salão, caracterizados por uma caixa
cuja tampa é formada por uma moldura ligada por dobradiças ao fundo
da caixa, sendo que, a moldura circunda uma placa rebaixada, sôbre a
qual desloca-se uma fita na qual são

TER110 N.° 86.028
Depositado em 20 de abril de 1956.
Requerente — &ling ° Kato — São
Caetano do Sul — Estado de São
Paulo.
Pontos caraCteristicos de nova disposição na apresentação de biscuit.
NovIt disposição na apresentação
de biscuit, caracterizada essencialmente
pelo fato da peça de porcelana, ter
aplicada ou incorporada nas partes do
conjunto que representam às vestes e
outros enfeites, o próprio tecido (encorpado), em lugar da porcelana traa
balhada, paaendo ainda a peça de porca..
lana, ter no ponto de fixação uni refórço
qualquer.
TERMO N.' 89.861
De 11 de outubro ciz 1956
•
Matriz S. A. Indústria e Comércio
— São Paulo.
Vrivilégio de Invenção para — Aparfeiçoamentos em pulverizadores elétricos para líquidos.
Ponto; característicos
1) Aperfeiçoamentos em puverizadorcs elétricos para liquidas, caracterizados por tubo de cilindro de bomba
rosqueado em suas duas extremidades,
com assento tôn:co:
TERS/10 N. 87.376
De 5 de atilho de 1956
Uni aparelho elétrico para limpar e
polir calçados e objetos vários. Para
— Privilégio de invenção.
Requerente — Louis Barron — Rio
de Janeiro — GB.
Pontos característicos
I.° — Um aparelho elétrico para limpar e polir calçados e objetas vários,
caracterizado por um alojamento longitudinal na extremidade externa do eixo
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do motor elétrico e um- pino transversal ao mesmo para reter a haste de
um imPlemento polidor,- enquanto a extremidade interna do referido eixo é
engrenada com um eixo secundário, transversal a armadora do motor e em rala
ção angular com o eixo principal, recebendo na extremidade externa, por enroscamento, um pinceu ou escova rotativa.

TERMO N.' 90.036
De 22 de outubro de 1956
Ishizaka — São Paulo.
Privilégio de Invenção para — Proa
cesso de falaricação de placas em baixo
rclévo para • broches e outros.
1. 0 Processo de fabricação de placas
em baixo-relevo, para broches e outros, caracterizado pelo fato da peça
ser cortada, inicialmente, na configuração e espesura necessárias, por meio
de uma faca aquecida, sendo a peça
TERMO N.° 88.615
em seguida, colocada no alojamento da
De 17 de amasio de 1956
base de uma prensa, recebendo, na
Requerente — Erwin Otto Haberfeld sua face livre, o baixo-relévo apliCado
— Zurique, Suiça.
por meio de um bloco aquecido, no
para prender folhas de contabilidade qual são gravadas desenhos e dizeres
a serem preenchidas pelo - processo de sendo, finalmeate, as reentrâncias e saliências do relèvo, pintadas . nas côres
calcar.
desejadas.
Privilégio clz Invenção
•
Pontos característicos
TERMO N.° 90.330
1. 0 — Aparelho para prender fálhas
De
21 de outubro de 1956
de contabilidade a serem preenCiadas
pelo processo de calçar, com trilhos
Peiem) Comércio e Indústria de Eleprendedores articalados com a chapa tricidade Ltda. — São Paulo.
básica, e caracterizado pelo fato de que
Modal° de Utilidade para
Caios trilhos prendedores consistem em xas metálicas elementares para quadros
tiras de metal curvadas em forma de U. de forca, a prova de explosão.
a
para cuja contagem servem quadros de
1.° — Caixas metálicas elementares
faia de metal com braços de montagem,
com os quais se articulam os trilhos para quadros de forca a prova de explosão, constituídas de recipientes -para
prendedores com braços osciláveis.
lelepipédicos, caracterizadas por apresentar sapatas solidarias ao fundo, sendo
que as demais faces se apresentam do..
TERMO Na 88.742
tadas de aberturas e junto a estas, nas
De 23 de agôsto de 1956
bordas, cavidades cirCulares, às quais
Requerente — Foudation Laboratories se fixam parafusos não passantes, atraInc., Nova Vara, Estados Unidos da' vés das paredes e que se prestam
• para a fixação de tampas às aberturas,
América.
tampas essas na forma de simples plaa
Pontos característicos de cInoculadaor cas ou placas dotadas de dispositivos"
com cartucho ejetor (Privilégio de In- elétricos.
venção).
Pontos característicos
TERMO N.9 90.517 '
• I.° Inoculador, caracterizado por
De 12 de novembro de 1956'
compreender um membro de agulha isco;
um membro-receptáculo para o cartua
lairoshi Guisa — São Paulo.
cho, em comunicação com o interior
Privilégio de Invenção 'para
do membro-agulha: um cartucho Con- positivo de segurança para antenasDisera
tendo grânulos, colocado no dito mem- gerai.
bro: meios flexíveis em cada extremi1. 0 Dispositivo de segurança para andade do referido cartucho para impedir
o deslocamento dos grânulos do mesmo, tenas em geral, caracterizado por uma
e um. membro ejetor mgvel, com sum pequena caixa, em cujo interior não pre3
comprimento suficiente para se estender vistas ligações para dois parafusos que
através do cartucho c do membro-agua atravessara respectivas arruelas provIdas lha, sendo o membro ejetor colocado de _garras, presionadas de encontro ti
no referido inoculador, adjacente a, e capa protetora dos fios de antena, estando os dois parafusos conectados á
em alinhamento com, o membro-recai,"
um terminal ligado à terra.
taculo para o carita°.
TERMO *N.° 83.781
De 24 de agôsto de 1956.
Requerente — Heinrich Wuster, Ismt,
Tiro!, Áustria.
Pontos característicos — Guárda-chuva, (privilégio de invenção) .
1. 0 a_ Guarda-chuva, cuja haste (cabo) se compõe de duas partes :flutuamente encaixáveis a modo de telescópio, das quais a • parte interna leva
a ponteira e a placa, e a externa leva
o punho, caracterizado pela .combinação doa seguinte fatores:
a) as duas partes da haste, das quais
a parte externa, como parte corrediça,
acha-se ligada diretamente com as escoras, pockan ser bloqueadas entre ti
na . posição aberta do guarda-chuva,
contra- a ação de unia mola que fecha
o guarda-chuva (mola de fechamento);
b) a mola de fechamento é constatada pelas próprias escoras, compostas
de molas de lâmina e convenientemente
ligadas em forma de urna corda em
zigue-zague.

TERMO N.° 90.791
De_26 de novembro de 1956
Requerente — Rud Purrer Soline A.G.
— Suíça.
Pontos característicos — Arquivo Pendente.
t
Privilégio de Invenção
1. 0 — Arquivo pendente para documentos e material semelhante, de dimensões uniformes, com emprego de trilhos horizontais de suspensão, caractea
rizado por carteiras coletoras para guardar os papéis soltos ou reunidos • em
pastas, carteiras essas providas com Órgãos dc suspensão com seus lados estreitos trazeiros e, ainda, por trilhos
horizontais, verticalmente sobrepostos a
certa distância e paralelos entre si, e
em cujo canto inferior em forma de calha são .enganchadas, através dos seus
órgãos de suspensão, de maneira longa
Ealinalmente deslocarei, as carteiras coletoras, sendo que o intervalo entre os
trilhos horizontais é calculado, de tal
,modo que as carteiras toletoras se ajus'Jona com a extremidade inferior do ara

•
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qual as mencionadas variações de bitola foram medidas, enqu mio o filme é
resfriado a uma velocidade suficiente
para criar e manter uma diferença de
temperatura entre as áreas grossas e
finas do filme; e completar o estirante
TERMO N.° 90.827 antes que - a temperatura de qualquer
área do filme seja resfriada até a refe1,4! 28 ci2 novembro de 1956
Antonio Borges Silveira — Estado da rida temperatura de transição de segunda ordem.
Guanabara.
Um total de 19 pontos.
Modelo de Utilidade — Para —
Novo e original modelo de fonte com
repuxo, dc aplicação domiciliar.
TËRMO N.° 91.224
I.° — Novo c original modelo de
De 18 de dezembro de 1956
fonte com repuxo de aplicação domiciliar a-• Constituído por uma bandeja
Orlando
Pires — Rio do Janeiro
sabre a qual se apoia um ratar provido
de um tubo' de sucção cujo terminal — D. Federal.
superior é provido de orifício; carac- — Est. da Guanabara.
terizado essencialmente por ser o reModelo de utilidade para — Apaferido rolar coberto e protegido por relho marcador de páginas.
uma tampa provida de um orifício cen1. 0 ) — "Aparelho marcador de pátral que se interna no tubo de sucção,
constituido de duas lâminas
possuindo duas reentrâncias na sua faalelas das quais parte em sentido
Ze e a aba levemçnte abaulada; tampa par
essa recoberta por uma outra de me- vertical, mediante dobra, uma lâmina
nor diâmetro, também internada no mes- de maior espessura caracterizada esmo tubo de sucção, provida de uma sencia/mento por possuir na sua face
reentrâcia circular efinalmente ainda re- interna uma reentrância em sentioo
tidos aio mesmo tubo, uma pluralidade vertical e outra em forma de semide discos configurando um flor, fixa- círculo, no interior das quais, confordos por uni obturador provido de (»i- me desejado, aloja-se uma haste ou
lidas na face superior, previstos para eixo que manterão fitas providas de
que o liquido na bandeja, seja aspirado
pelo ratar, saindo pelo repuxo superior orifícios. metálicos (ilhozes) . Seguem
P ,. ctornando ao seu depósito primitivo. os pontos 2 e 3.

•lado estreiot traseiro, ii parte superior
construída em forma de superfície de
deslizamento, do trilho horizontal :mech,t,mente inferior.

TERMO N.' 91.023
De 7 dc dezembro de 1956
liolingen-Ohligs, Alemanha.
Pontos característicos de — GuardaRequerente — Bremshey. Co., em
Chuva Encurtável. (Privilégio de Invenção).
I.' Guarda-chnva encurtável (dobrável) com caba e varetas encaixzi
vels a modo de telescópio, garfos principais articulados tom as partes exterr
nas das aretas. e garfos auxiliares, articulados, deum lado, com o ianudo prinripai que corre ao longo do cabo, e,
e outro lado, com os garfos principais,
bem como uma mola de frenagem existente na bucha que faz encaixas os
elementos das varetas c que opõe uma
farça de frenageni que atua contra o
deslocamento relativo doselementos das
varetas, caracterizado pelo fato de que
a mola consiste em uma mola de lâmina
curvada em forma de U. uma de cujas
pernas se ajusta à superfície interna da
parte interna da vareta, ao passo que
a outra perna se acha fixada na buZha
e assegurada contra deslocamento

TERMO N. o 91.065'
De 10 de dezembro de 1956
E. I, Du Pont De Nernours And
Compan; — Estados Unidos da America.
Privilégio de invenção para — Processo de estiramento de filme termoplástico.
1. 0 — Um processo para orientar
um filme termoplástico polimerico, caracterizado pelo fato de compreender
es operações de: aquecer o filmo termoplástico polímero, tendo variações
de bitola a unia espessura iniciei máxima no superior a 0,508mm (20
adis), e uma temperatura uniforme
substancialmente acima de sua tempe!atura de transição de segunda ordena abaixo da temperatura ria ema' a orisanação molecular tão pelo
estiraute; estirar o filme na du io na

• TÉRMO N.° 91.282
Do 20 de dezembro de 1956
Patente de inveneão nora — Aperfeiçoamento em ou relativos a máquinas para etiquetar.
- Ferdinando Leopoldo Bellandi.
Capital — Est. de São Paulo.
.
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1.°) "Aperfeiçoamentos em ou relativos máquinas para etiquetar",
caracterizadas as máquinas aperfeiçoadas por um rotulador que funciona pela sincronização de quatro elementos distintos, a saber:
Uni alimentador — sincronizador
de rútulot.
Um colador.
Uni rotuladot.
Um alisador-secador.
Um total de 12 pontos.
TERMO N. o 91.313
De 22' de dezembro de 1956

Patente e invenção para — Aperfeiçoamentos em ou relativos a vál-

vulas de admissão e retencão de ar
para bolas de futebol.
Grecio Silvestre . de Castro.
Capital — Estado de São Paulo.
1.0) "Aperfeiçoamentos em ou relativos a válvulas de admissão e retenção de ar para boles de futebol",
caracterizados pelo fato de serem as
referidas válvulas constituídas de
duas peças, cilíndricas ou tronco-c8nicas, quanto à forma externa, a primeira delas maciça e provida central
e axialmente. até certa profundidade,
de tubete metálico, enquanto que a
segunda é tubular, mas ambas dotadas de golas ou flanges planas nos
topos de maior dimensão.
Seguem os pontos 2 — 3 -- •4
3 • 6.

TftRMO N.° 91.317
De 24 de dezembro de 195A
Kuniji Sato — São Paulo.
Privilégio de invenção para
Nova caixa acústica.
1. 0 Nova caixa acústica, caracterizada pelo feta do conjunto ser provido de dois compartimentos delimitados por uma parede horizontal, sebre a qual são previstas paredes verticais formando labirintos, que se comunicam com o alto-falante fixado à
face anterior do compartimento superior e ainda, comunicam-se com o
compartimento inferior, por meio de
aberturas previstas na lrede horizontal, próximo aos dois cantos posteriores opostos da citada câmara superior.
Segue o ponto 2.
TRRMO N. 0 91.410
Depositado chi 31 de deiembro de
1956.
Requerente: Pierre Chancel . —
São Paulo.
Pontos característicos de: "N6v-io
modelo de . fivela para sandália e outros. fins."
1. 0 ) "Nevo modelo de fivela para
sandália e outros fins", em que o
corpo da mesma toma o contórno quadrado, retangular ou outro e se caracteriza por á fivela ser dotada duma
travessa central que forma o eixo no
qual se envolne a alça convencional
de fixação; pele fato de uma das paredes da fivela paralela à travessa
axial ser dotada duma ou mais projeção ou pino perpendicular ou dirigido em qualquer outro sentido, de
pequena extensão, voltado pera o lede
da dita travessa axial central; pelo
feto deste pino ser o 'elemento que
p enetra no furo da outra extremidade
da tira ou fita.
Segue o ponto 2.
impressos os tabolciros dos vários jogos, protegidos por uma placa de vidro transparente, sabre a -qual são colocadas as pedras em Ag° que, quando
não em uso, são guardadas em compartimentos internos da caixa.
Segue o ponto n° 2.
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superficies apresentando, nas condiOes
de trabalho próprias a cada uma delas,
uma resistência elevada ao desgaafè.
Um total de 9 pontos.
e
'TERMO N9 92.266
De 5 de fevereiro de 1957 )1)
P ÇJose de Moraes Correia — Esjealo
do Piauí.
ob
Privilégio 'de invenção para: <Processo para tratamento de cera de carnaúba e ouricuria.
P- Processo para tratamento ( de
cera de carnaúba e ouricuri que se
caracteriza por que ao pó de dra
previamente • peneirado é adicionada
água, em proporção conveniente, e por
ser a mistura de, água com o pá acmeciéda
ra à temperatura aproximada de
75°C, inferior ao pOnto de . fusão 'da
ID
lu, .
Seguem os pontos 2 e 3.
1
bc
s

TERMO .N 9 92.720
De 25 de fevereiro de 1957
Fritz Reinhardt — Alemanha.
Privilégio de invenção para: <-..EntMagma em série».
P Embalagens constituidas por ma-.
terial não-estirável, entretanto dobrável,
como falhas de papel ou laminas seláveis a quente, falhas dc matérias plásticas artificiais. falhas metálicas, caracterizadas pelo fato de serem estas constituídas por corpos de embalagem Interligados em serie, obtidos por dobramento inteiramente mecânico, apresentando seção transversal retangular, trapezóidal, quadrática, triangular, semicireular e de serem as mesmas, cm estado cheio, fechadas por meio de uma
tira de, cobertura estendida por sabre
todos os corpos de embalagem.
Uni , total de 21 pontos.

TÊRMO N. o 93.202
• De 23 de março de 1957
Patente de modólo de utilidade
para — Estante para datilógrafos.
Kazuo Oku — São Paulo.
1.0 ) "Estante para datilógrafos",
constituída de placa de ferro dotada de suporte ou pés articulados
posteriores, enquanto que a.nteriJ
ormente se apresenta com a borda
TÉRMO N 92.567
inferior dobrada em ângulo reto,
caracterizada pelo fato de que por
De 19 de fevereiro de 1957
sôbre o papel, depositado em tal
Apillard S.A. — Suiça.
estante, desliza régua ou segmenPrivilégio de invenção para: <Má- tos imantados.
quina de escritório notadamente máquiSegue o ponto 2.
na de escrever.
1° Máquina de escritório, notadamente máquina de escrever, compreenTERMO N.° 93.168
dendo um eixo arrastado em rotação
De 22 de março de 1957
permanente e pelo menos um elemento
montado concentricamente sôbre asse
Fernand Albert Suif — França.
eixo e ligado a um dispositivo de coPrivilégio de invenção para —
mando correspondente, de manda que Nova máquina de escrever.
uma ação sabre esse último provoca
1.0 — Máquina de escrever consunta embreagem de atrito entre o eixo tituída pela ensablagem de séries
e dito elemento, para fazer girar esse de elementos idênticos destinados
último, e movimento do dito elemento a serem fabricados por moldagem,
sendo utilizado para comandar um dis- designadamente em matéria pláspositivo, da máquina.' caracterizado pelo tica, caracterizada por comprotar
fato de que um dispositivo solidário teclas (26), afastadas duma fila
em rotação do eixo, é interposto entre
asse e o dito elemento, asse dispositivo à. outra, guiadas verticalmente e
apresentado, pelo menos, duas supera formando, na sua parte inferior,
ficies de revolução diferentes, uma des- ressaltos (27) de acionamento de
tinada a sustentar o elemento e tendo corrediças Idênticas independentes
tua fraco coeficiente de atrito, a outra (29) colocadas por debaixo das tetendo um coeficiente de atrito elevado, clas, mas ligeiramente deslocadas
previsto para permitir a dita embrea- em relação a estas últimas tendo
gem entre o eixo e o elemento, as duas estas corrediças respectivamente
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TET-cM0 N.° 89.750
De 5 de outubro de 1956
Requerente: Recordati Laboratório Farmacológico S.p.A. —
Milão. na Itália .•
Pontos característicos: "Processo de estabilização de' uma solução aquosa de sulfato sádico de
Dehidroandroeterona associado à
dinitrila . sucinica" — (Privilégio
de Invenção).
,

Pontos Caracterísicos

1. 0 Processo de estabilização de
urna solução aquosa de sulfato sidico de dehidroandrosterona associado à difiltrila sucinica, caracterizado por compreender- a dissolução da clinitrila e sulfato sádico da dehidroandrosterona
uma mistura de alcool bezilico e
etílico, fazendo nina solução aquosa separada de fosfatos monoss(- dico e dissociféo, e então misturando ambas as soluções confluitamente. Seguem os pontos dois e
três.
TER,M0 N.° 89.796
De 8 de outubro de 1956
Alvaro Coelho da Silva-- São
Paulo.
Pontos — Processo para a fabricação de corpos de cachinabes,
suportes de espalhadores de chama para fogões a gás — Priv:ágio de Invenção.
• 1.') Processo para a' fabricação
de corpos da cachimbos suportes
de espalhadores de chama para
fogões a gás, caracterizado. peio
fato de consiatir, inicialmente, cm
se formar espiral a partir de tubo
metálico; enrolado sobre matriz
giratória, constituída de barra
metálica edin secção transversal
dotada de bordas ccrrespondentes
a uma figura aproximadamente
retangular, com lados maiores ligados por semi-circunferências,
que substituem os lado menores,
sendo tal espiral com seus elos
constantetemente entre si, .destacados, posteriormente, por corte
executado, ou na parte mediana
de um dos lados mais extensos, ou,
então, na parte média de urna das
regiões curvadas em semi-circunferência.
Seguem os pontos de número
dois e três.
TERMO N.° 90.776
De 23 de novembro de 1936
João Kolzer — São Paulo.
Pontos — Aperfeiçoamentos em
dispositivos de propaganda luminosa\
Pontos Característicos
• 1. 0 Aperfeiçoamentos em dispo-

sitivos de propaganda luminosa,
caracterizados pelo fato de compreenderem uma fita flexível e
sem fim, convenientemente, perfurada de modo a representar dizeres ou imagens apropriadas,
instalada de maneira e se dispar,
em estado de distensão, por stike,
dois ou mais tambo r es paralelos;
um motor elétrico . ou dispositivo
análogo para o acionamento cie
um dos refedos tamboree; uma ou
mais lâmpadas; elétricas, de preferência, do tipo fluorescente e euloridas, dispostas por entre os ra-
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mos distendidos , da referida fita
e providos de competentes refletores; e um prato instalado, de
maneira removível, numa .das extremidades do eixo do referido
motor: Seguem 'os pontos; dois e
três.
TERMO N. 0 90.879
De 26 de novembro de 1956
Requerente: Maury Demange.
Um Vale, com dispositivo para
aquecer café, chá ou , outro líquido
qualquer, em banho maria.
Patente de Invenção.
Pontos característicos de:
1. 0 Um bule para aquecer café,
chá ou outro liquido qualquer,
banho maria, que se caracteriza
em ser comporto, em seu conjunto . de um cilíndrico ou re-cipiente-envOlucro, destinado a conter a
água envolvente do bule propriamente 'dito.

obtida por meio de emprê- corpo e bordas do prato, bandeija ou
go dos conhecidos pigmentos foto- objeto de papelão ou similer, caracS«.;:tees1 é

irradiantes, caracterizado • pelo fato
de que ditos pigmentos são incorporedes e uniformemente dispersos de
uni corpo de matéria plástica substancialmente, transparente, de maneira a proteger es pigmentos contra os agentes externos e a garantir
a emissão de. luminosidade dos p;gmentos incorporados nas •diferentes
profundidades de dito coepo.
Um total de seis pontos.

terizada por apresentar na região
corresponaente ao fundo do. prato,
peça central clecunclacle por anel ou
moldera qualquer apropriada esta e
aquela fixáveis por parafusos, estan
do .o citado anel ou moldura provido de indicações de procedência ou
ponto 2.

TERMO N9 92.314, DE 6 DE fEVieREIRO DE 1957
Antônio Marfins Torres e Guilherme Aloy.sio Telles Ribeiro — Estado
da Guanabara.
Pontes: Aperfeiçoamentos em isolamentos elétricos — Privilégio de
invenção.
Ponhas característicos
19 Aperfeiçoamentos em iSoladore,s,
caracterizados pelo fato de que nos
referidos isoladores o trajeto de uma
eventual centelha entre uni dos eletredutos e o outro, ou a terra, ao
longo da superfície exposta do material dieletrico constitutivo do isolador propriamente dito, fica artificialmente alongado pelo embutirrien:.
to e-ou proteção isolante dos eletrodos. — Seguem os pontos dois e trás.
TERMO N9 582 — P. I. DE 22 DE

Wilhelm Kolb.
Alemanha.
Patente de inveneo: Pulaeira de
fecho automático para relógio.
Pontos característicos
19 Pulseira de fecho aui;omáfico
para reiegio, com uni jorro de molagrampo, pleneJpaimente de mola de
lâmina, caracterizada pelo fato dos
braços curvos de mola cie lâmina, que
servem para prender, de ambos os
lados, o relógio, serem .insertos era
estojos flexíveis, enfieveis, feitos de
couro, matéria plies tica ou entraçado
ou camisa (tubo) de. metal, sendo
completamente colados ou rebitados
internamente em tôda à extensão,
terminando, de preferência, de um
lado, simultáneamente, nas extremidades' prendedoras, principalmente
extremidades unciformes, e atingindo, de outro lado, até a extremidade
dos estojos. Um total de 15 pontos.

TERMO N.° 91.208
Depositado em: 18-12-1056 —
Modelo de Utilidade.
equerente: Renato Alexali.
•
dre Mario Ceriani São Patim.
JANEIRO DE 1957
Pontos característicos de: conJordão Rodrigues de Freitas Jújunto de anuários e suporte para nior — São Paulo — Capital.
banheiro, cozinha e outras depenInvento; "Sinaleiros preferenciais
1e trânsito adaptáveis nos veículos
dências. • .
1.° Conjunto de armários e su- 14 m geral", para privilégio de invenporte para banheiro, cozinha e ção.
outras dependências, em que• o
Pontos característicos
.
destinado para cozinha é caractele Sinaleiros preferenciats de trânrizado por ser constituído por uma sito adaptáveis nos veículos em gepeca laminar, com formato apre- ral, caracterizado pelo fato de ser
ximadamente retangular, a qual um sinaleiro, de pequena proporção,
se dispõe no sentido vertical, pro- construído em qualquer material, em
figuras, desenhos e outros convida nos pontos superiores de dois cores,
venientes, sendo peça inteiriça ou
ou mais orifícios para pendurar nua,
compreendendo' um mostrador
em pregos ou pinos, permanecen- ou sinal propriamente dito, ligado
do rente à parede em que assen- a um haste, que por sua vez vai fitada, e está peça laminar tem xada, pelo outro extremo, era urna
dois ou mais frisos ou cordões re- base de borracha, plástico ou outro
tilíneos paralelos e reentrantes, material. — Seguem os pontos. dois
formando retângulos concêntricos; e três.
limitados dentro da superfície
frontal desta peça laminar e dis- TERMO DE PATENTE N9 .92.849
pondo-se em cada um dos seus
DE 6 DE MARÇO DE 1957
dois cantos superiores, tem um
Reeateerente: Z, I. Du Pont de
pequeno armário nela fixados, Ne.mours
and Company. •
com 'divisões internas, os quais
Privilégio de invenção: "Processo
tem uma porta frontal com alça para modificar materiais polímeros
para abertura, cuja porta contem orgânicos e estruturas moldadas prodiminutas Venizianas de ventila- duzidas dos mesmos".
19 Processo para modificar estrução; .preso e montado em ambas

as paredes dos armaários, tem turas moldadas, compreendendo mapoliméricos oralinicos, pela
ste teriais
urna travessa horizontal;sua submissão à radiação ionizante,
conjunto tem uma variante cons- caracterizado pelo fato de que as estrutiva, que é a destinada ao ba- truturas, após terem sido irradiadas,
nheiro, constituída pelo fato de são postas em contato com um ou
de que sôbre a peça laminar e ou- mais compostos orgânicos não satucapazes de homopotre ambos os armários tem dia- rados, que são
com o que se tomem
posto um espelho ainda montado limerização,
para que a temperatura
na peça laminar vertical e subia- precauções
das estruturas, durante a Irradiação
conte ao espelho, há dois ou mais e até o momento do contato com o
suportes inclinados, sobre os quais composto não saturado, seja mantida
se assenta um vidro ou outra abaixo da. temperatura ambiente, e,
peca laminar horizontal para opo- de preferência, abaixo de 09 C. — Tosição de objeto& vários. Segue-se tal de pontos cinco.

o segundo ponto.

, TERMO N9 95.770, DE 2 DE JULHO
DE 1957
TeIeal0 N9 91.5;0, DE 7 DE JANEIErmelinda Leoni Vighy &
RO DE 1937 •
Ltda. — São Paulo.
Milão, Itália,
Pietro Lencioni
Modelo de utilidade, • para matriz
hiviléelo de ineençeo. para d,a- de elementos permutavas para a iaDesitivo d indicação e sion-:!ereeo , bricação de pratos de papelão e siluminosa.
, meares.
19 Matriz de elementos permutáPxi%os
reis nora ri fabricação de pratos de
19 DisposEIve de indica;ão e sina- popeleo e similares, constituída de
lização luminosa, no qual a lamino- • matriz metálica eonformadora do

TERMO N° 98 .2, DE 16 DE AGÕSTO DE leal

TERMO N9 98.547, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1957
• Ale.ssa.ndro Ballarini, Cano Ballarini e Emílio Ballarini — Brescia —
Itália.
Privilégio de invenção para aparelho para a preparação de infusões,
particulaxinente infusões da café.
Pontos caractcrígticos
•
1 9 Aparelho para a preparação de
infusões, particularmente de café, do
tipo que funciona por uni fluxo ascendente de água e que compreende dois
recipientes, tun inferior para a água
e outro, superior, para a infusão,
que podem ser ligados de maneira
estanque e entre os quais é disposto o recipiente ' para conter a substância a ser tratada e para permitir
a percolação da água atraves dessa
aubstância, caracterizado pelo fato
de que em dito recipiente para a
substância a ser tratada são previstas peças que podem ser controladame.nte movidas e fixadas em determinados níveis, do maneira a de'limitar diferentes espaços para a
substância a ser tratada, bem corno
outras peças; também móveis e funcionalmente ligadas com as primeiras citadas, e apresentando um elemento filtrante cuja área operante
é alterada de acôrdo com o nível atingido pela,s primeiras peças móveis
mencionadas. — um total de onze
•pontos.

TERMO N9 91.050, DE 10 DE DEZEMBRO DE 190
Requerente: Irmãos Altério — São
Paulo.
Patente de modélo de utilidade —

Um flavo tipo de cafeteira para preparar infusão de café.
Pontos característicos

19 Um avo tipo de cafeteirapara
preparar infusão de café, caracterizado por ser constituído cle dois recipientes semi-esféricos de vidro,
quartzo ou outro material apropriado, sendo o inferior munido d , braçadeira disposta em sua parte média,
partindo desta braçadeira três pés e
um cabo que, se dirigindo para cima,
tem a sua extremidade presa e outra
braçadeira que envolve o g;:lrg:Ilo
bôca do próprio recipiente —
os pontos 2. 3 e 4-
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TERMO N9 100.122. DE ti DE JANEIRO DE 1958
Eduardo Buzelin — São Paulo.
Privilégio de invenção para novas
disposições construtivas em roçadeiras agricolas.
19 Novas despcsicOes construtivas
em roçadeiras agrícolas, caracterizadas por o eixo suporte dos elementos cortantes se apresentar disposto

fólhas de 'cópia na presença de um
fluido espirituoso substancialmente
neutro fédilmente evaporável, que é
um solvente para o reagente doador
de tinta, para transferir partes diminutas da último, em forma de imagem,
para cada fOlha de cópia, sendo que
nisto os reagentes químicos reagirão
para desenvolver um pigmento ,visível
nas Milhas de cópia.
lateralmente a certa distAncia
Um total de 19 pontos.
conjunto pinhão e coroa acionado

por transmissão apropriada, ficando as correias de acionamento do

prizneiro eixo praticamente perpendicular ao alinhamento do conjunto
da transmissão mencionado.
Segue o ponto 2.
TERMO N° 102.278, DE 9 IDE MAIO
DE 1058
n Requerentes: Antônio Zaccarla
• Amálio Zaccaria — Pedro Zaccaria —
Carlos Zacceria. e José Zaccaria —
Estado de São Paulo.
Patente de invenção para aperfeiçoamento em roletas ou cilindros para descascadores de arroz.
Pontos característicos

Aperfeiçoankento introduzidos
em roletas ou cilindros para descascadores de arroz, caracterizados por
ser o revestimento de borracha cons19

tituído de uma capa ou aro independente do tambor, cilindro, roleta ou
polia metálica e neste último Colocado com pressão, para que se encaixo uns frisos ou saliências equidistantes transversais nos magos ou
• sulcos praticados sôbre a superfície
ellindrica, do tambor, cilindro, roleta ou polia. — Segue o ponto 2.
TERMO N.° 94.337
•
•
-de 17 de maio de 1957
Nelson ' Chada São Paulo.
Privilégio de invenção para —
\ Aperfeiçoamentos no dispositivo de
queda de discos em toca-discos.
1.0 Aperfeiçoamento no dispositivo
, de queda 'de discos em toca-discos, caracterizado por uma haste cilíndrica
_ va gada que tem na sua extremidade
superior uma reentrância na qual se
aloja uma lingueta aí articulada, lingueta essa que quando levantada aloja-se completamente na reentrância, e
quando baixada salienta-se apoiando-se
na superfície externa ou no vasamento
da haste cilíndrica.
Seguem-se os pontos 2 e 3.,
_—
TERMO N.° 94.541
de 23 de maio de 1957
. bia Ribbon ês Carbon ManoColurn
facturing Co. Inc. — Estados Unidos
• da América.
Privilégio de invenção para — Processo de duplicação a ércool.
O processo para produzir cópias duplicadas pelo processo de espirito pela reação entre reagentes químicos levados por urba f6lha mestra e
Rilhas de cópia respectivamente caracterizadas peol imaginar de urna f6lhe mestra com um reagente doador
de tinta, de solubilidade espirituosa
lenta, selecionado na classe de compostos orgânicos de baixo valor de transferência de tinta, tendo pelo menos
dois hiciróxilos adjacentes substituídos
. no anel de ',emano; providenciando
nas superfícies do serviço das firlhas
de Cópia um ou dois reagentes selecionados da classe de compostos me.
tálicos de baixa intensidade de da.,
para precipitar dito reagente doador
de tinta quando combinado com os
mesmos cm condições nas quais o composto de metal é ionicamente disponível; cc - f ^.12ndo as portes imageadas
da fç:à1.I.n mestra cem uma sucessão de

TERMO N. 94.543
De 23 de maio de 1957
Privilégio de Invenção.
Requerente: Norbert Jean Jacques
Georges Fatio — S. Paulo.
Titulo: Aparelho aplicável em leilões em geral e paeticularrnente
leilões de mercadorias, tornando-os
mecanisados.
Pontos característicos"
1.°) Aparelho aplicável em leilões
em geral e particularmente em leilões de mercadorias, tornando-os mecanizados, caracterizado pelo fato de.
constituir-se de um relógio provido,
frontalmente, com um disco, que po.
de variar em diâmetro, tendo na sua
extremidade, em círculo, uru mostrador subdividido em cens (10'0) frações, correspondentes a 100 x Cr$ 1.00
ou 100 x Cri 8.00 ou 100 x Cr$ 10,00,
etc., Mando também dito mostrador ser múltiplo, tendo no centro um
ponteiro, com movimento de trás
para frente, que aponta as cifras da
extremidade e, dentro do circulo do
mostrador ou ao seu lado, determinado número, de janelinhas numeradas de 1 em diante, as quais podem ser iluminadas sèmente ume
•
de cada vez.
Seguem-se os pontos 2, 3 e 4.
TERMO N. 94.558
De 24 de inalo de 1951
Requerente: Rodi & Wienenbergcr
Aktiengesellschaft, em Pforzheim
Barlen, Alemanha.
Pontos Característicos: e "Fita articulada -estirável", (Privilégio de
Inveaseão)•
1.°) — Fita articulada estirava',
em particular, fita para relógio de
pulseira composta de duas camadas
de elos de
' bucha, matuamente sobrepostas e alternadarnente dispostas
por meia largura de bucha, sendo
que cada bucha de uma camada
acha-se ligada com duas buchas vizinhas da outra camada por melo de
grampos de ligação, cujas pernas
'introduzidas nas buchas giram, ao
sie" estirada a fita, com relação '?t
bucha, achatando assim molas de lâmina instaladas nas buchas, caracterizada pelo fato de que as travessas
dos grampos de ligação, situadas nos
cantos longitudinais da fita, achamsç cobertas pelas paredes frontais
das buchas, e, ainda, pelo fato de que
pelo menos algumas buchas consistem em uma bucha parcial, uma de
cujas paredes apresenta pelo menos
uma abertura para a introdução das
pernas dos grampos de ligação, e
pelo _menos ene um elemento Uai!meut e removível, que encubra as
aberturas de introdução.
Seguem-se mais 17 pontos. ('
- TítRM0 N. 94.621
De 28 de maio de .1957
lnclbrus Indlistria Eletrônica Brasileira Ltda. — Estado da Caminha.
Invenção para :-Privilégio ,
Aperfeiçoamentos no proceso de fabricação de resistências elétricas..
1.°) Aperfeiçoamentos no ,processo
de fabricação de resistências elétricas, caracterizados por um tubo de
•
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material isolante,' sôbre o qual são cal de pequenos tubos' plásticos, vacolocadas braçadeiras fixas_ ou mó- zados longitudinalmente e o conjunveis, com terminais extremos e inter- to . montado sôbre base de apoio, senmediários, 'sendo a peça revestida, do cada tubo dotado de pino central
então por' meio de uma camada de superior para encaixe na extremidamaterial cerâmico, vitrificado 'em de inferior do tubo adjacente, e de
fôrno no qual é mantido durante pinos laterais Inclinados de encaixe.
.
tempo adequado.
convenietzte dos galhos, e sendo cada
Segue-se o ponto si.' 2.'.
galho lateral inteiriço ou formado
pela justaposiçãOaele outros tubos 'semelhantes aos do tronco, mas mano- •
•
TP-R.M0 N.. 94.876
res que aquêles, e igualmente providos de pinos laterais inclinados para
De 7 de junho de .1957
encaixe das Rilhas,- e sendo as l'611nut
Ovido Alcalay -- Estado da Gua- formadas por ' nervura central vasa nabara.
da, provida lateralmente de pequePrivilégio de Invenção para .— nos filamentos, dispostos inclinados
Aperfeiçoamentos em abridor de la- dos dois lados danervura.
tas.
- Segue-se o ponto a.'- 2.
1. 0 ) Aperfeiçõamentos em abridor
de latas caracterizados por uma colher inteiriça de cabo tubular no qual
TERMO N. 95.458
se encaixa uma peça cilindrica masDe 5 de julho de 1957
siça com uma extremidade provida
defenda ao longo de um plano axial
Dane Indústria de Aparelhos Vée com a outra extremidade em forma (ricos Ltda. — São Paulo.
de abridor de garrafa.
Privilégio de Invenção para Seguem-se os Pontos' 2,
- 3 e 4.
Aperfeiçoamentos em carapinhas.
Pontos característicos
TERMO N. 95.099
.1.0) Aperfeiçoamentos em campai- nhas elétricas, caracterizados pelo faDe 19 de junho de 1957
to da lâmina vibrátil 'do conjunto.
Requerente: Rodi & Wienenberger que funciona em- sincronismo com a
Aktiengesellschaft, Pforzheim, Baden, corrente elétrica, ser formada por um
corte que delimita uma área interna
Alemanha.
Pontos característicos de "Fita ar- flexivel, na pwópria tampa' metálica
ticulada estirável para fins de or. do conjunto.
Segue-se o ponto n.° 2.
namentação e de utilidades, em particular, fita para pulseira de relógio"
(Privilégio de Invenção).
TERMO N. 95.636
Pontos característicos
De
12 de julho de 1957
1,°) Fita articulada cstirável para
fins de ornamentação e de utilidade,
• Glyeério Barrios Pompa Júnior —
em particular, fita para relógio de São Paulo.
pulseira, que se compõe de uma caPrivilégio de Invenção para —
mada de elos de bucha, dispostos Aperfeiçoamentos em pincel para bar-,
transversalmente à direção do esti- ba.
ramento da fita e dobrados de peças
1.°) Aperfeiçoamentos em pincel
estampadas de f8lha de metal, bem para barba, caracterizados por um
como de elementos de ligação que cabo prismático, de secção transverreunam entre si os primeiros e são sal triangular ou outra qualquer,
longitudinalmente deslocáveis contra com paredes delgadas, fechado na
a ação de molas de lâmina curvas, sua face superior, onde é dotado teainstaladas dentro dos elos de bucha, tralmente de um rebaixo circular,
sendo que o elemento de ligação — provido de orificio,central, dito orifíque se introduz, a partir dos cantos cio atravesado por' secção estrangulongitudinais da fita e com um lóbu- lada de um cabeçote circular, o qual
lo correspondente a altura interna é provido em sua face superior de
dos elos de bucha, em cada dois elos aba diametral saliente, e .em sua face
de bucha vizinhos — apresenta uma Inferior é dotado de aba circular sachapa aprofundada a modo de bacia liente, na qual é previsto um alojae que encobre os intervalos que se mento central inferior para . a extreformam, quando do estiramento da midade de um pino vertical rosqueafita, entre os elos de bucha, caracte- do mantido centralmente no interior
rizada pelo fato de que a parede dos elo cabo prismática:, e tendo n refeelos de bucha, coberta, pela metade, rido pino Vertical rosqucado e deslipelas chapas aprofundadas a modo sante sôbre sua superfície lateral,
de bacia, dos elementos de. ligação, uma placa horizontal triangular ou
apresenta linguetas, dispostas no pla- de outro formato acompanhante da
no das paredes laterais transversais secção transversal do cabo, e' ainda o
dos elos de bucha e introduzidas na mesmo pino sendo apoiado inferiordepressão a modo de bacia, linguetas mente sôbre um parafuso obliterador
essas às quais se ajustam, no estado de um orifício central rosqueado de
estirado da fita, as bordas transver- um corpo. prismático triangular, ensais das mencionadas chapas apro- caix'ado pela extremidade superior
fundadas dos elementos de ligação,' na extremidade aberta inferior do
de modo que fôrças de tração que cabo já rafe-Iodo, e sendo o•corpo
excederam a capacidade elástica das mático provido de orifícios longitumolas de lâmina, serão transmitidas dinais periféricos que o atreve=
sôbre a parede dos elos de bucha em tôda a .espessura, e ainda dotado,
e compensadas por esta última, sen- inferior e centralmente, de abertura
do, além disso, limitada a curvabilie eilindriéa, onde se aloja um feixe de
dada e estirabilidade da fita.
cardas, por meio de armadura cilínSegue-se um total de 18 pontos.
drica superior.
Segue-se o Ponto ne .2.
TERMO N: 95.277
TERMO N. 96.057 .
De. 2T de junho de 1957 •
• .
De 29 de julho de 1957
Plásticos Hevea Lida:— São Paulo.
Privilégio . 'de Invenção para —
Patente de Modêlo de Utilidade —
Aperfeiçoamentee na montagem de Para -Ralo de p rofundidade variável,
'árvores decorativas.
adaptável e pias e similares.
1.°) Aperfeiçoamentos na montaFuad José Bondar:irl.
gem de árvores decorativas, caracteCapital — Estado de S. Paulo.
rizadas por tronco central, galhos la1.°) "Ralo de p rofundidade variáterais e fôlhas. sendo o tronco cen- vel, adaptável a pias e similares",
tral formado pela justaposição verti- confeccionado em material
plástico
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ou outro qualquer conveniente, coas"' tituido de peça em forma de coroa,
dotada, numa das faces e solidário às
bordas de abertura central,. de corpo
tubular provido de pluralidade de
aberturas laterais, caracterizado pelo
fato. de que, a tal corpo e internamente, se adapta um outro, também
tubular, coro paredes e fundo com
pluralidade de aberturas, estando o
bordo desta última peça, externamente, dotado de número apropriado de
saliências,. que se encaixam . às aberturas do èorpo superior e externo.
Segue-se o pontn n.o 2.

tálogos, com movimento de balancin.); caracterizando-se ainda por ser
dita caixa - montada, lateralmente,
pela sua extremidade inferior, com
pinos encaixáveis, inferiormente, em
•alojamentos próprios, dispostos nas
faces internas das paredes verticais
laterais, tendo o seu movimento de
balaneim limitado por uma corrente
(abertura) e 'pela parede posterior
(fechamento); caracterizado, ainda,
por compreender uma gaveta dispnsta, centralmente, na face interna da
base superior.
Segue-se o ponto rr.° 2.

MIMO N. 96.113
De 2 de agôsto de 1957
Miguel Sapas e Rafael Cappiello
— Argentina.
1:- Privilégio de • 1nvençãã pura
NOvo tipo de máquina de barbear.
Havendo assim particularmente
descrita e determinada a natureza da
presente invenção e a maneira como
a mesma teia que ser levada à prática, declaramos que o que reivindica-Mos como do nossa exclusiva propriedade e invenção é:
.") 1.°) Uma máquina de barbear, caracterizada pela fato de que compreende una núcleo metálico interno, de
seção substancialmente cilíndrica,
adaptado em forma fixa sobre um
cabo de sustimento, e provido de
uma pluralidade de ranhuras Iongiludinais. que canformani tantas outras estrias limitadas por arestas cortantes; ajustando-se a sua vez em
forma livremente_ giratória, sobre o
referido núcleo, um corpo metálico
tubular, de paredes delgadas, provido na totalidade de sua superfície,
de uma pluralidade de fendas longitudinais de ennformaçãoã estreita e
alargada, e limitadas lateralmente
por arestas cortantes, capazes de cooperar com as arestas do referido
- alem para o corte das barbas. durante a rotação de um elemento relativamente ao nutro.
Seguem-se os pontos 2, 3, 4, 5 e G.

TËRMO "1\1)_ 96.734
De 29 de agOsto de 1957
Karl Harald Meyer
São Paulo.
Modelo de utilidade para: 1.-?isPosit
-tivorcedflhaspr
anotações.
— Dispositivo fornecedor de lblhas de papel para anotações, caracterizado pelo fato de ser constituido de
c'orpo prismático de secção transversal
preferiVelmente trapezoidal e dotado
irternamente de parede paralela a face
anterior do conjunto, a mesma inclinada para traz, conformando entre as
mesmas depósito para ocnjutito de folhas saltas, o qual posteriormente, se
apóia contraroda preferivelmente de
barracha, a qual localizada aproximadamente na parte superior . do corpo
prismático atravesSa a parede interna
assim como a posterior, exteriorizandose parcialmente; serdo o alojamento
para as folhas aberto superiormente.
Seguz:-se o ponto 2.

Timm() N. 9G.221
De G de agásto de 1957
• ."Unia nova tampa de saleiros" —
Modal() de Utilidade.
Lula Geraldo Martins 1.eans Alves
— Rio de Janeiro.
1.°) Uma nova tam p a de saleiro,
caracterizada por consistir num corpo cilíndrico deo, internamente provido de rôsca, solidário dito corpo,
lateralmente, a um suporte, em eu-.
jas extremidad es articula-se rnediante eixos, uma tampa movível, dotada,
na parte inferior, de uma pluralidade,
de pinos correspondentes a uma
pluralidade de orificios, de que é dotada a base do referido corpo
drieo Õen.
Seguem-se os pontos 2 ui
TP.RMO N. 96.674 - -De 2G de agasto de I.57
Modèlo de Utilidade.
Requerente; Alfredo Fernandes Filho — Rio de Janeiro.
Titulo: Na y° rrpodéln le suporte
para telefone e respectivo catálogo".
Pontos característicos
1.°) Nôvn modèln de suporte para
telefone e respectiv os catálogos, caracterizado por ser constitui/1n de
unia armação de madeira, chapa de
ferro. hiduminiu m anodizado, mataria/ plástico ou nutro adequad o, com
uma base superior de superficie plana: de unia parede onsterlorie ainda
dr chias paredes verticais laterais que
se prolon g am para baixo, formando
o conjunto um compartimento onde
è embutida a caixa portadora dos ea-

TP.R.I\40 N' 96.876
De 5 de setembro de 1957
Octávio Ferreira da Costa — São
Paulo.
Privilégio de invenção pára: Novo
distribuidor de cola liquida.
1 — Novo distribuidor' de cola liquida, caracterizado por apresentar o
formato geral de uma caneta, • provida
de tampa com prendedor lateral, e cujo
corpo-reservatório é formado por um
tuba alongado, feito de material flexível. e aberto em uma das extremidades,
onde se encaixa, convenientemente
apoiado por aba lateral saliente, um
bloco, dotado e msua face anterior' de
pmtuberãocia central, provida de vazamento interno, o qual se continua por
Mela a extmsão longitudinal da Peça,
através de conduto cent-al.
Um t r t. , / J^ 4 r
N 96.252.1
D: 3 de setembro de 1957
Requerente: Francisco Bágyont —
D. Federal.
-Titulo: Um modedo de estojo painel
para mapas e indicações rodoviárias —
illodèlo de utillidade.
1 — Um tímido de estojo paiiml
para mapas e indicações rodoviárias,
constituído por um receptáculo provia
do de meios para ser fixado em local
visivel ao motorista do veículo, com sua
face frontal determinada par um retàgula equipado de vidro ou qualquer
outro ateria' transparete, caranicterizado essencialmente . por possuir internamente, em cada extremidade uma bobina "provida de engreagern lateral, conjugadas em um eixo central também
provido de egrenagem, com saliência
para . comando manual, mantendo eiti-

Janeiro de 1962

rada e vista no mostrador, uma tira de co, pela 'sua outra extremidade, por
material translác.ido contendo o gráfico onde o conjunto se fixa abs blocas
comuns. Seguem-se oc nona
de urna rodovia e seus marcos' e pon- Isolantes
tos '2 e 3).
tos principais 'marginais.
Seguem os patos 2 e 3.
TERMO N" 97.007
• De '12 de setembro de 1957
TaRMO NI' 96.927
Tadaji jojima — São Paulo.
De 9 de setembro de 1937
Privilégio de invenção para: Novo
utensílio doméstico.
Vicente Ricci — São Paulo.
1' — 1\1,5vo utensilio doméstico, caPrivilégio de invenção ara: Ampli- racterizado por um recipiente provido
ficador para telefones.
de tampa rosqueada, caracterizado pelo
1 — Amplificador para telefones, ca- fato da citada tampa ser atarvessada
racterizado por compreender um cir- por uma haste rosquerida, provida • de
culo formado por uma bobina capta- cabeça externa e de extremidade oposdora, sem núcleo magnético, um po- ta arredondada, encaixada no orifício
tenciornetro, um primeiro transistor, de .um disco levemente abaulado, que
se desloca em posição horizontal no
três ou mais transistores associados em
paralelo, um ,transformador de saída, interior do mercionado recipiente.
Segue o ponto 2.
mentação, e sendo air.da intercalados
com alto falante, e uma bateria de ali'
no referido circuito, três condensadoTERMO N 9 97.26à
res, sendo um com ligação em "terra-,
De 24 de setembro de 1957
outro de acoplamento para o primeiro
Francisco Mazzocca — São Paulo.
transistor,' e ainda outro- de acoplaPrivilégio de invenção para: —
mento para os transistores em série; e Novo
botão de campainha.
ainda no mesmo circuito sendo previsNovo botão de campainha, catas três resistências elétricas, de redu- racterizado por uma moldura retanção da tensão de salda da bateria, sen- gular, provida internamente de duas
do uma disposta anteriormente ao pri- lâminas transversais, nas quais se
os pinos de uma placa
nteiro trarsistor e as duas outras, res- articulam
transparente inclinada, se ndo em
anteriores
ao
terceiro
conpectivamente
uma das extremidades de uma- das
densador e à associação de transisto- lâminas, fixada uma barra flexível,
que pode entrar em contato com a
res.
outra lamina, sendo ambas as UniSegue a ponto 2.
nas providas de bornes para ligação .
de fios elétricos. (Segue o ponto 2) .
'97.031
fiERMO
TfeRMO N 9 97.404
Da .16 de setembro de 1957
De 30 de setembro de 1957
Emprésa Metropolitana de EngulhaMóveis de Aço Fiel S.A. — 8:10
ria Ltda. — São Paulo.
Paulo. .
Privilégio de Invenção para: DisPrivilégio de invençio para: Conpositivo para a colocação de papéis,
junto de peças para suspensão de ea• avisas
e semelhantes.
s em linhas de alta tensão.
1° Dispositivo para a colocação cie
papéis,
e semelhante. caracte1 — Conjunto de pesas para suspen- rizado avisos
por uma placa retangular
são de cabos em linhas de alta tensão, alongada, dobrada longitudinalmento
caracterizado por uma peça em formato em IJ achatado, com o ramo postede calha côncava, disposta horizortal- rior maior que o anterior, e dotado
mente com a coneaVidade voltada para de orifícios de suspensão dispostos
e sendo prevista
cima, onde aloja o cabo transmissor, convenientementa,
ainda nova placa retangular, de messendo èste coberto por uma peça de mo comprimento que a anterior, docobertura superior. de configuração brada longitudinalmente formando
adequada, c sendo o conjunto mantido secção transversal composta de tresolidário por um par de pinos, em for- cho vertical, encaixado convenientemato de U. com extremidades fixas em mente entre os ramos da placa em
1J, seguido de trecho horizontal suabas superiores da cobertura superior, perior,
que se continua por pequeno
e envolvendo transversalmente a calha trecho dobrado ortogonalmente para
horizontal referida.
baixa, seguido este de trecho inclinado para- dentro, com aba Interna
Seguem os pontos 2 e 3.
terminal. (Seguem-se os pontos 2 e
3).
97.129
N'
TfeRMO
TE:RMO N° 97;420
De 18 de setembro de 1557
De 30 de setembro de 1957
Emprésa Metropolitana de EngePatente de modelo de utilidade —
nharia Ltda. — São Paulo.
para: Tampa ou refôrço para emtnPrivilégio" de Invenção para: -- lagens em geral.
Rigesa S.A , — Celulose, Papel -e
Conjunto de peça para aneutagern
embalagens.
de cabos,
Valha/tos — Estado de S. Paula.
19 Conjunto de peças para ancoral v "Tampa ou refôrço para emgem de cabos, caracterizado por um balagens em geral _caracterizada pelo
corpo cilíndrico, provido de trecho fato de ser constituída de duas folhas
central com alargamento de secção de papelão ou similar justapoattoo
transversal, e dotado de vazamento urna delas de largura correspondente
central longitudinal em ôtda a sua à tampa final e dotada de extremiextensão. por cuja uma de suas ex- dades que formam aba rebativel para
tremidades recebe o cabo a ser an- a vertical, através de vinco apropriacorado, e sendo este gabo mantido do. enquanto que a placa restante
fixo, por eompreesão exercida por apresenta as bordas transversais cora
peça alongada, formada por trecho duplas abas e orelhas dobráveis por
extremo, com orifício central, onde vincos e leváveis à vertical, e pa.ssise prenderá a alma do cabo, seguido vais, as últimas, de envolvimento, DA
de trecho intermediário ondulado, e direção longitudinal,- por duas abras
com alça terminal, saliente do citado da segunda placa, disposta nesse
vazamento central do corpo cilíndr1-1 sentido. (Segue o ponto 2).
•
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Termo n.° 5174567, de 22-11-61
Casa Damasco, Lãs c Amarinho Ltda.
São Paulo

Termo n.9 517.573, de 22-11-61
Layr Abrabão Sefair
Minas Gerais

DWAf00
IND. BRAsnEW

Meias É-S.

Termo o.' 517.568, de 22-11-61
Viscardo Rossi
São Po

Colégio
Torriaidelkquino

INDUMA R- /NÃO [.
DPUGUIT [/"IVOtir

ao

Classe 41
Artigos na classe
Classe 42
Artigos-na classe
Termo n.9 517.584, de 22-11-61
José Antabi
. Guanabara -

Termo n.9 517.589, de 22-11-61
Casa Oliveira Lencastre, Importadora
Ltda.
Guan aba ri

,fe

itglústria Bretailekt.
Termo n.9 517.579, de 22-11-61
Sociedade Comercial Juiz de Fora Ltda,
Minas Gerais

step,

Classe 41
Artigos na classc

a

Classe 4
Artigos na classe

IMO- TAXI

„t,k,

uarine

•

n•n•••••••••à...

lê/OUVIRIA

6RAI-Nes9..

• Classe 42
Artigos na classe

Termo n.9 517.591, de 22-11-61
Casa Oliveira Lencastre, Importadora
Ltda.
Guanabara

Trino n.° 517.585, de 22-11-61
Jairo Brandão
Maranhão

IL

Classe 8
Titulo
Termo n.° 517.580, de 22-11-61
Agal Armazena Gerais Albertina Ltda.
Guanabara

‘ccA

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

A
***

1,1bdtbstrie Beesa...-tm

Termo n.9 517.571, de 22-11-61
Layr Abrahão Sefair
Minas Gerai:

Classe 4
—
Artigos na classe
Termo n.9 -517.58I, de 22-11-61
Elsa de Aguiar Obermuller
Rio cle Janeiro

Mèiãí-11.

ro
'Wetiss4nitlarantirtd_
Classe 41
Artigos ca classe
•Termo n.° 517.586, de- 22-11-61
L. P. de Araújo
Maranhão
-z•ERERr.• )1
'
f.L.P. AreaSs

n

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n9 517.536, de 22-11-61
Banco R1ograndense de Expansão Eco.
nômica S. A.
Rio Grande do S ql •

BanculgiourandenSiVdE
Expans0 Econômica S/10
Nome 'Comercial

-4—

tirbo:i54-417~,

Classe 36
Artigos na classe
Termo a.' 517.572. de 22-11-61
Vulcan Artefatos de Borracha S. A.
Guanabara

W

r

WIT
f-__/10 11
MO. BRHSILFIR9

COLLTIVOf

7.

Termo n.° 517.576, de 22-11-61
Marmoraria Itamarati Ltda.
Guanabara

Termo n.9 517.569, de 22-11-61
Rádio e Televisão Ltda.
"Masterson"
São Paulo

Termo n.9 517.570, de 22-11-61
Maria Arminda de Jesus
São Paulo

CRATO - Cear$

Classe 33
Titulo

Classes: 1, 2,- 46 e 48
Titulo de Estabelecimento

ul1RSO,

TUPIÁRA

Termo n.9 517.575, de 22-11-61
Felisberto dos Santos Brant
Guanabara

3~4

Classe 8
Artigos na classe

Termo n.° 517.588, de 22-11-61
Manoel Pereira de Oliveira
Ceará

Manoel Pereira de Oliveira':

Classe 36
Artigos na classe

Classe 231
Artigos »a classe

-

Termo n.9 517.583, de 22-11-61
José Antabi
Guanabara

Termo n.° 517.593, de 22-11-61
Mardi° de Freitas
Pernambuco

Classe 41
Artigos na classe

Classes: 33 e 48
Titulo
•••nnnn•n•n•••••nI

Termo n.9 517,582, de 22-11-61
José Antabi
Guanabara

Termo n.9 517.587, de 22-11-61
A. R. da Silva
, Maranhào

FABRICA DE'
LATICINIOS
1

Ilf11111001
tusr.:

".

r:citts

Pord. r ncr

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Classe 42
Azttgcs na classe

Classe 41
Artigos na classe

Classe 41
Artigos na classe

-3
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Marcilio de Freitas
Pernambuco

FAERK.A DE
LATICMOS
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Termo n.° 517.599, de 23-11-1961
Ciuni ---- Comércio de Indústria de
Materiais para Construções Ltda.
São Paulo

1

Termo te S17. WS, de 23-11-1961
Engenharia Faber'do Brasil S.A.
São Paulo

s

• Classe 50
Artigos na classe
Termo n.° 517.597, de 23-11-1961
1NMECOL — Indústria Metalúrgica
Para Construção Ltda. São Paulo

INMECOL

Termo n.° 517.611, de 23-11-1961
Magazine Credijú Ltda,
•
Guanabara
Classe 16
Artigos ria classe

S.2,1GC.0
Ina, "Brnileira

Classe 11
Artigos aa dam.

Termo n.' 517.605. de 23-11-1961
Fábrica de Móveis Renascença Ltda.
São Paulo

Termo n.° 517.598, de 23-11-1961
Restaurante Bayuvar Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileira

FABRICA DE
MOVEIS
RENASCENÇA .

Termo n.° 517.600, de 23-11-1961.
Confecções "Mano" Ltra
São P3,..e,

Classes: 17, 33, 34. 40 e 50
Titulo

IND. BRASILEIRA

Termo n.° 517.607, de 23-11-1961
Indústria e Comércio de Calçados
•
"A.L." Ltda.
São Paulo
Lar'

ind. Braeileira
Classe 36
Artigos --,a classe
Termo n" 517.601. de 23-11-1961
Francisco Duran Y Dalgo
São Pau:o

Termo n.° 517.613. de 2311-1961
Material Elétrico Uniersal Ltda.
Guanabara .

Classe 36
Artigos na classe

.Classe 42
Artigos na classe

: Ind. T,1.1eira
Classe 8
Artigos ,da classe

•

Termo n.° 517.622, de 23-11-1961
Comércio e Indústria de Bebidas
Bertagnoll Ltda.
São Paio

Termo n.° 517.615, de 23-11-1961
Elza Baremi — Indústria de Produtos
. Químicos E.V. Bastos .

BAST—IGUA
Ind. Brat:X.16211.
•

Classe 1
Artigos na classe

Tèrmo n.° 517.616. de 23-11-1961
. Ernesto Fussi
_
São 13;‘lo
, i;Azi M‘

CAOS

TNDEPErDSNOIll

Classe 40
• Titulo
Termo n.° 517.606, de 23-11-1961
Fâilr:ca de Móeis Renascença Ltda.
: São Paul?)

Prasileirà

Classe 36
Artigos na classe

RENASCENÇA

:lasse 41
artigos na clasK•

MANINHA

ISOTTA

, Ind.

Classe 26
Artigos na classe

Classe 41
Artigos •Ia classe
•
Termo n.° 517.604, de 23-11-1961
Administradora Isanco -S.A.
,
São Paulo

41 e 50
Titulo

Classes:

Temo n.° 517.617, de 23-11-1961
Organização de Ensino "Alvorada"
Limitada
São Paulo
i

Classe 42
Artigos -na clas;c.
Térato n.° 517.623. de 23-11-1961
Comércio e Indústria de Bebidas
Bertagnoli Ltda.
São Paulo - •

ALVORADA.
Ind.. -Branneirta
Classe 50
Titulo

Termo n.° 517.618, de 23-11-1961
Souza Fi IVIartinelli Ltda.
São Paulo

.

.CAIS 'gni 4i ' FIARA

Ind. 13.,•-40i.leira
Classe 41
Titulo

•

•

I

.ROJANI
tr,A_ BrAsileirs.
Classe 28
Artigos na datil-2

•

Termo n.9 517.612, • de 23-11-1961
Fábrica de Malhas Isotta Ltda.
Guanabara •

ABLIINA

COSDANE
trio.. Brasileira

Y I, ir

Termo n.° 517.621, de 23-11-1961
Comércio e Indústria de Bebidas
Bertagnoll Ltda
São Paulo

.

Classe 50
Artigos ;Ia classe

Ind. Brasileira
Termo n.° 517.603, de 23-11-i961
Bar e Restaurante "Coe:lane" Ltda.
São Pau!,1

CRÉDIJC
.
rInd. Braeileirà

•

Termo n.° 517.602, de 23-11-TÇ61
Abaúna — Comércio e Indústria Ltda.
São..._Paulo

Classe 50
-Artigos ;1, clasie

um. BRASILEIRA

- Classe 48
Artigos na classe

_—

INC. 'BRASILEIRA

E3AYINAR

/Teli QUIt Ra

Classe 50
Artigos na classe

Termo n.° 517.595, de 23-11-1961
Indústrias de Papel Racy Ltda.
São Paulo

COBIAO
Indústria Brasileira

Termo n.° 517.620, de 23-11-1961
Dr, Ruy Raia
São Paulo

--

.Classe 41 •
Artigos na classe

Termo n.° 517.596, de 23-11-1961
COBIAC — Companhia de Organizaã° Brasileira para a Indústria, a Achni.
. niseração e o Comércio
São Paulo

Classes: 6, 33 e )0
Titulo

Nome Comercial

PABER
Ind. Brasileira.

k

Classe 38
Artigos na classe

CALVANOIECUICA:

' Termo n.° 517.609, de 23-11-1961
Engenharia Faber do Brasil S.A.,
. São Paulo

Pesquwa—Perrumbuco

1962

Timo n.' 517.619, de 234 l-1961
A15onso Rojo Martinez
São Paulo
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