ESTADOS UNIDO

SEÇ Ã O III
ANO XX - N." 17
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Divisão de Privilégio
de Invenção
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Dia 19 de Janeiro de 1962
; Republicado por ter saido com
incorreções:
/ Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 132 do
Código da Propriedade Industrial
• mais dez dias, para .eventuais
juntadas de recursos, e do mesmo
f./lão se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os re5uerentes abaixo mencionados a
tomparecer a êste Departamento
• fim de efetuarem o pagamento
da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certifica-

lios dentro do prazo de sessenta
na forma cio parágrafo único
ião artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
;*.
Foram mandados deferir os
seguintes privilégios:
' N. o 103.329 - Socadeira para
1a Ferrea, de Material Industriei
S.A. e Constructions Mecaniques
Renens. - Deferido.
! N.° 103.649 - Dispositivo para
• regulagem automática de carga
de bateria em circuitos elétricas
de motocicletas, alimentados .por
plternadores, de Innocenti Socleta
penerale Per•L'Indústria Metalúrgica e Mecânica.
N.° 78.196 - Perfil Tubular e
suas aplicações. especialmente na
Indústria do Frio, de Noel Casimtr
Euillades.
• i N.° 84.913 - Processo para fixar aminoplásticos Abre materiais
Xibrosas contendo celulose pelo
'processo a umido, de ,Clba Societé
Anonyme.
N. o 85.457 - Processo para preparação de devidados dos ácidos
Oialcoil-Ditiofosforicos, com a fun
dão amida, e composiOes inseticidas obtidas com os ditos derivados,
de Montecatini, Societá, Generale
Per L'Indústria Mineraria e Chimica.
.N. t? 85.942 - Apaielho para tem. parar vidro, de Pittsburg Flete
Glass,Cartifianv.

-
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N.o 88.780 - Processo para desdobrar racematos, de Ciba Societé Anon,nie.
N.o 88.988 - Aperfeiçoamentos
em aparelhos de ar condicionado e refrigeração, de Atlas 'do
Brasil Indústria e Comércio S.A.
N. o 89.251 - Aperfeiçoamentos
em polimerização catalisadores,
produção e uso dos mesmos. de
Phillips Petroleum Company.
N.° 89.522 - Fecho corrediço,
de Wolfram Dittmayer.
N.° 89.622 - Proceso para a
fabricação de Hidroxi-HalogenoPregnanas, de Ciba Societe Anonyme
N..0 89.632 -Aperfeiçoamentos
em telas cinematográficas, de Andra, Shith Ilarkness Limeted.
N.° 91.039 - Polímeros de etileno de alto ponto de fusão,
Montecatini, Societá- Generale Per
L'Indústria Mineraria e Chimica.
N. o 91.060 - Processo para o
tratamento de águas residuais do
processamento de hidrocarbonetos,
de Universal 011 Products Corapany.
N.° 95.409 - Vulganização 'de
copOlimeros sintéticos de butadieno e estireno, semelhantes a borracha, de Ilercules Powder Con1pany.
N.° 103.040 - Aperfeiçoamentos
em motores de indução trifásicos,
de General Electric Conipany.
•
N.° . 103.232 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a fios e processos
de fabricação desses fios, de N.V.
Phillips'Gloellampenfabrieken.
Em face do laudo técnico.
N. o 88.400 - Um velocimetro . registrador para automóveis, servindo para o contrôle de valores da
ação do freio e da acelaração nb
automóvel, de Kienzle Apparete B
M B II. - Em face do laudo técnico.
Foram deferidos os seguintes
modêlos de utilidades:
N. o 81.573 - Um estojo para
produtos sólidos evaporáveis, de
Rui Waack.
Foram indeferidos os seguintes
privilégios:
N.° .97.928 - To/do ; Retractil,
de Simon Goldfarb.
'
•

Foi indeferido o seguinte modelo industrial:
N. o 92.618 - Nova configuração em chupeta, de Artefatos de
Latex Neopan Ltda.. - Em face
da oposição apresentada e pareceres técnico.
Exigências:
N.° 65.049 - Oertli Aktiengesellochaft. - Cumpra a exigência.
N.° 76.494 - Aktiebolaget Ilagglund & Soner. - Atenda a s. publi cidade.
N. o 90.278 - Ramon . Carominas Plana. - Atenda o s. publicidade.
N.° 91.332 - Ugo Noviloski. Atenda o s. publicidade.
N. o 91.978 -._ Charles Jacques Jen-

- Atenda o S. Publicidade.
N.° 92.230 - Atsushi Suzuki -Cumpra a exigência.
N.° 92.959 - Citas. Pfizer bs Co
Inc - Cumpra a exigência.
N.° 93.873 - Nicodem Cobancenco - Cumpra a exigência.
N.° 94.263 - Pietro Lanzillotti Cumpra a exigência.
N. o 96.513 - Vyzkumny Ustav Zemedelskych Stroju Atenda o Serviviço de Publicidade.
N.° 96.525 - Societe Das Forgas
Et Ateliers Du Creusot - AtenIo o
S. Publicidade.
N.x 97.521 - Testa Laboratodium
S.A. - Atenda o S. Publicidade.
N.° 97.696 - Aso Tnkeno Atenda o S. de Publicidade.
N.° 97.909 - Cari Georg Munters
- Atend o S. Publicidade,
N.° 97.977 . - Aimbire Oberiarder
- Atenda o S. Publicidade.
N.° 9.416 - Enst Josef Lamberg
- Atenda o S. Publicid8ade.
Aimbilo Oberlander
N.° 9.579
- Atenda o S. de Publicidade:
N.° 98.988 - Alberto de Silva Barhosa - Atenda o S. de Publicidade.
Segismundo BarbaN.° 99.504
resco
Atenda o S. de Publicidade.
N.° 99.644 - The 'Foreign Dietereich Corporation - Atenda o Serviço de Publicidade.
N.° p2.959 - Carmino Siceri
Atenda 10-,̀ S.4 de . i'ubliCiàade.

N.° 101.253 - Aimbire Oborlandes
Atenda o S. de Publicidade.
N.° 101.307 _ Luiz Pedro Pivetti
-- Compra a e xigência.
N.° 102.810 - Alvaro Coelao da
Silva - Atend o S. de Publicidade.
N. 0 105.044 - Ivan de Gouvéa
- Cumpra a ex igência.
N,° 105.828 Marcos Alberto
Kupersclunidt
Atenda t: Serviço d.
-

N.° 105.917 - Metalluigical Processes Limited e Th e National Smel.
ting Company Limited - &tende o
S. de Publicidade
N.° 105.983 - Pechiney Compagnie de Produits Chirniques Et Montrametallurgiques - Atenda o S. de Publicidade.
N.° 106.568 - Ariyoshi Takogi
Atenda o S. de Publicidade.
. 0 107.497 - J. R. Geigy A. A.
- Atenda o S. de Publicidade.
N. 109.125 -- José Inocência cis
Moraes - Junte amostra.
N.' 112.654 - Paulo lIer.ke
Atenda o S. de Publicidade.
N. ° 113.157 - Vorwerke tc Co
Atenda o S. de Publicidade
N.° 128.795 - Fausto Mariont
Cumpra a exigência.
N.° 128.796 - William N. Jardine
- • InVe procuraçã o.
N.° 128.798 - The Dayton Steei
Foundry Company
Junte documeno de cessão.
N.° 128.857 - Walter Pritsche *unte desenho.
N.° 128.869 - Sociedade de Co.
Mércio e Refrigeração Spriegat Ltda.
é- Cumpra a exigência.
N. 0 128.872 - 128.873 - 128.874
• 128.875 -- 128.876 -- 128.877
128.878 - 128.879 - 128.880 128.881 - 128.882 - Shellmar Embalagem Moderna S.A. -- Cumpra •
xigencia. N.° . 106.924 - Forento-st Dairies
Inc - Cumpra a exigência.
N.° 128.467 - Manzaburo Ishikewa - Cumpro a exigência.,
Garntia de prioridade
N.° 128.555 - Um nervo tipo tha
carriola agrícola com enxadas mectinicase pi,antstici.; através de girabrequm,
funcionando com motor a combustão,
elétrico ou não, com tração animal ou
manual - De Benedito 'José Tavares
Leite.
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Públicos
deverão' remeter o expediente
destinado à publicação noS
jornais, diàriamente, _ até às
15' horas, exceto aos sábados,
quaildo deverão fazê-lo ate às
11,30 horas.
••
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos' de erros ou omissões, de..
verão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 1. 7,30 horas; no máx4no
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
Os originais deaerão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por q. nem de direito, rasuras e emendas. .
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
, anuais, as assincdaras- poderse-ão somar, em qualquer époCli, por seii meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazode validade de suas assinatura. s,
-

As N- Repartições

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
asneroPe-Ganat.

-.ALBERTO DE BRITO PEREIRA
cacau ao saraaao

CHEFE DA SEÇÃO DE ~AÇÃO
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Sisdio da pua Feldods do •spiai:tient* do Oopartamanto
•

S.:adunai do furopriad.ad• •nakadrial do Ministério
da Indústria- Comércio

Irratesao nu aliciaria ao Diaartan-anto de Imprensa 'Nacional

ASSINATURAS •
REPARTIÇõES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e Interior:
600,00 Semestre . .
Semestre .• .
Cr$
Cr$
450,00
Ano
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$ 900.00
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.300,00 Ano
Ano
Cr$ 1.000,00
parte superirir do endereço vão
impressos o número do talão
de registró, o mês e o ano em
que . findará.
A fim de evitar solução de

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

Janeiro de 1962.
As Repartições Públic4k."
cingir-se-ão às assinaturds.
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de' cada ano e ciè
iniciadas, em qualquer época,.
pelos órgãoS competentes,.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhadas de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos,
usem os interessados 'prefen
rencialmente cheque ou Vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
:f
de imprensa Nacional. •
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais • só se
fornecerão aos assinantes que.
os solicitarem nó ato da assinatura.
•
- O funcionário Público federal, para fazer jus ao des'.,
conto indicado,-. deverá provàr,
esta condição no ato da assinatura.
•,
- O custo de cada exemplar,
atrasado - dos órgãos oficiais
será, na, venda avulsa,'acresCi.:•
do de Cr$ 0,50, se do inestnO,
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido .

N.° 507.591 - Publicaçoes Forma.
N.° 518.062 - Antenor da SilveiN. o 512.895 -512.896 - Casa
duticas - Cia. Química Rhodia EraGasmado Lab. Farmácias e Drogarias ra Peiaoto - Satisfaça exigência.
N.° 518.233 - Dota Oliver Irncrup !Unira -- Classe 32 - Prorrogue-se o
Ltda. - Satisfaça exigência.
registro.
Dia 19 cie janeiro de 1962
N. 0 513.523 - Pignatari Adminis- - Satisfaça exigência.
•
N.° 518.501 - Representações
tração Indústria e Comércio S.A. -N.° 507.780 - Ideal Innãost
Exigências
. .
Melo Ltda. - Satisfaça exigência.
Satisfaça exigência.
Venturacci S.A. Indústria e Comercia
N.° 518.705 - Humble Oil & 'Re- - Classe 47 - Prorrogue-se o regia.
N.° 513.770 - Markem Machine
N.° 501.430 Ind. de Adubos a Co'- Satisfaça exigência.
fining Co - Satisfaça exigência.
tro.
•
Inseticidas para Lavoura Miguel Adri
N.° 518.734 , - J. Machado - SaN.° 514ã08 - Estamparia CaraN.° 507.791 - Giorgi Cotoniff.
S A. - Satisfaça exigência.
tisfaça exigência.
velas E.A. - Satisfaça exigência.
cio Guilherme Giorgi S.A. - Classe
Sa504.511 - Miguel Adri
N.° 518.915 - Comércio e Indús- 22 - Prorrogue-se o registro.
N.° 514.310
Estamparia Caratisfaça exigência_
tria
Montese
Ltda.
Satisfaça
exivelas S.A.
Satisfaça exigência.
N.° 507.792 - Girgi CotonifiN.° 508.442 - 508.446 - 508.465
N.° 514.311 - Lab. Brasileira de gência.
- 508.467 - Cia. industrial de Con- Medicamentoa Ltda. Satisfaca exiN.° 520.572 - L'Oreal
Sofia- cio Guilherme Giorgi S.A. - Classe
12 - Prorrogue-se o registro com exservas•Ailmenticiaa Cica Satisfaça a Jacia.
faça exigência.
clusão de anéis pra cortinas.
ex-igência.
N.°
521.388
Drogaria
Pacheco
N 514.352
Caimic Limitad N.° 507.794 - Tarantelia - Cia.
N.° 509.540 - Frigorifico \Vila=
S.A. -.
exigência.
Satisfaça
exigência.
Jardim Cafés Finos e Produtos de Alido Brasil S.A. --- Satisfaça exigência.
N.°.521.807
Gustaawa
Zdianicka
514.685 - Indústria Brasileimentação - Classe 41 - Prorrogue-se
• N.° 509.613 - Carg,uirna Comer. raN.°
- Satisfaça exigência.
•
de Produtos Químicos S.A. a-- Sacio *Indústria Ltda. - Satisfaça exi'N.° 522.005
Reynaldo Pagando* o. registro.
tisfaço exigência.
gência.
Michel - Satisfaça exigência.
N.° 507.915 - Emblemática -N. o 514.848 - Maninho Acácia
N.° 509.676 Zavody Jana SverRádio Bandeirantes S.A. - Classe
Gomes
Satisfaça
exigência.
Prorrogação
de
marcas
my Narodni Podnik - Satisfaça ezi32
Prorrogue-se o registro.
N.° 514.904 - Lab. Walfez Ltda.
gênci.
N.°
507.923 - Kadon - The L.
N.°
428.902
Alvorada
aa, radiasSatisfaça exigência.
N.° 509.889 Eletro Meeánica 19 -- PunoN.° 515.808 - Malucai]; & Filhos trias Reunidas Irmãos Spina S.A. - O. Caulk Co -.
Lornbard Lada. - Satisfaça exigência.
Classe 38 - Prorrogue-se o registro gue-se o registro.
•1.
f N.° 509.914 - Buschie & Lepper Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 507.981
Carrapaticida CoN.° 515.913 - Armour And Co retificando-se a data para 25-7-48.
S.A. - Satisfaça exigência.
N.° 429.239 - Acqua - Equipa- oper
Cooper Mcdouge11 ta RobertSatiefaçaexigência.
N.° 510.360 - Fáb. de Máveis
N.° 515.97
7 •' Irmãos Gefiring mentos dordan S.A. Engenharia Impor- son Lâmited - Classe 2 -- ProrrogueSão Bernardo. S.A. a- Satisfaca exia
.
,
S.A.
Indústria
e
Comércio
Satisfa- tação e Comércio - Classe 6 - Pror- se o registro.
gencia..
rogue-se • o 'registro.
N.°
508.283
Casa
dos
Angeles
N.° 510.736 - Horrocksea Selei ça exigência.
N.° '504.076 - Emblamática - Casa doe Angeles Confecções e VesN.° $16.354 - Ecocil Empresa de
Limited - Satisfaça exigência.
Ind . de Linhas Centauro S.A.
tuário Ltda. - Classe 7.6 - ProrroN. o 510.749 - Diamond Alkali Co Construções Civis e Industriais Ltda.
Classe 22 -- Prorrogue-se o registro. gue-te o registro.
- Satisfaça exigência.
- 'Satisfaça exigência,
N.° 504.080 - Centauro IndúsN.° 516.681 - Front Feed- S.A.
N. o 508.284 - Casa Los Angeles
N.° 511.186 - NonaIdo Tkotz
tria de Linhas Centauro S.A. Mecanizações
Contábeis
Satisfaça
Satisfaça exigência.
Confecções
e Vestuário Ltda. - CasClasse 22 - Prorrogue-se o registro.
N.° 511.900 Sanluca Cia. Agri- exigência.
N. 0 507.522 Rimlock li.'. V. e 49 - Prorrogue-se o registro.
N. o 517.151 - Ma/tia/ali
cola Industrial - Satisfaça exigência.
N.° 508.366 - Nossa Lua de mel
Filhos Philips Gloeilampeniabrieken...- Clas- Fidencio de Azevedo Trigo ClasN.° 512.759 - The Muter Co --- Ltda. -- Satisfaça exigência.
se 8 - Prorrogue-se o registro.
Satisfaça exigência.
N. 517.154 - Alfredo Hiran Rant
N.° 507.526 - Unit Unit Grama se 32 - Prorrogue-se o registro.
N,° 512.851 - Materiais para Christensen - Satisfaça exigência.
N.° 508.427 - Cica
8s Sisovel Coro - Classe 6 - a- ProrroCia. IndusConstruções Silita Ltda. -- Satisfaça
N.° 517.701 - Warner Lambert gue-se o registro.
trial de Conservas Alimentícias Cica exigência.
Pharmaceutical
Satisfaça exigênN.° 507:588-- Publicaçõea Médi- Classe 41 - Prorrogue-se o registro.
•
N ..° 512.894'
Casa Graaedo ,..a- cia 1
Nas 508.447 - eia° - Cia. Incluacas
Cia. Química Rhodia Brasileiboratario FarmsicieS e Drogarias Ltdaa
N.° 517.702 - Sociéta TatrriPceuti- ra
• trileir de Conservas Alimentícias Cica
Carme 324- prorre
o
ptSatisfaça exigência.
ci-Italia -- Satisfaça. exigênCia.
"str
- assar41
- Prorrogue-se o:registro.
'-'-Cl
á .
• .
i
I
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N.° 509,619 Emblemática N.° 398 .166 - Cica - Cia. Industv'sit do Co ervas Alimenttelas C1CN S.A. Fábricas Orion - Claes* 44 C i se 41 - P-orrogue-se o reais- Prorrogue-se o registro.
N.° 509.876 - Assumpção.- Cia.
tr,,.
N." 508.486 - S. M. - Silvio Fiarão e Tecelagem Assumpçiio Mertinelli - Citesee 25 - Prorrogue- Classe 23 - Prorrogue-se o registro,
N.° 309.894 - IAT - Indústria
se. o regi-tro. retificando-se 2 data .' para
da Artefatos Texteis IAT Ltda. -•••.8-.1-52.
N." 508.544 -- Regia - Mainlao Classe 24 -- Prorrogue-se o registro.
N.° 510.111 :-..- Tabajare - Moinho
Paranaense Ltda. - ClaSSO 41 Paianaense Ltda. - CIste 41 - ProrProrrogue-se o registro.
rogue-se o registro.
N.°, 508.615 - O TC Ele'irtrislta
N.° 510.243 - Petraof CeskottSvetsningsaktiehulaget - Classe 5 Prorroglic-st o registro com averbaçct loveneke Huderbni Nastroje Narodni
cie .contato de exploraçtao a ' favor de Podnik - Classe 9 - Prorrogue-te o
Eietro Solda Autogena Brasileira S.A. ,egistro.
N. o 510.456 - Berlok - Indústria
tinira Me •- Dal
N.° 508.679
de Bebidas Amazônia S.A. - ClasMolin ee Cia. Ltda. - Classe 41
se 42 - Prorrogue-se o registro.
Prorrogue-se o registro.
N.° 510.467 - Berlok - Indústria
N.° 508..715 - Kern - Kern Ss Cie
dia Bebidas Amazônia S.A. - Classe
S.A. - Classe 17 - Prorrogue-se
registro sem direito ao uso exclusivo 43 - Prorrogue-se o registro.
N.° 510.504 - Emblemática - La(141 palavra Agrou.
boratário Farmacêutico Oliveira Júnior
EtuN.
508.974
Amorzinho
•
Ltda. - Classe 2 - Prorro gue-ie o
prèse Gerin de Bebidas Ltda. -- Clas- registro,
•
se 42 - Prorrogue-se o registio.
N.° 510.596 - Emblemática , N." 509.014 - Sauter - FR. Deaver gipe Tools Incorp - Classe
Saoter A. G. Fabrik Elektr. Apparatz 11 - Prorrogue-se o registro.
•- Classe 8 - Prorrogue-se o registro.
N.° 510607 - Histalos ••=--- Union
N.° 509.022 -- Ali América Cables
Chimiques Belge S.A. - Classe 3
Ali
Ai
rica
Cables
And
Radio
Inc
Prorrogue-se o registro.
- Classe 32 - Prorrogue-se o regis• N.° 510.608 --e Prophelan - Union
tro.
Chimique Belge S.A. - Classe 3 N. ° 509.023 - Aristocrata - Sten- Prorrogue-se o registro.
dard Eléctrica S.A. - Classe 8
• N.° 510.639 - Farroupilha - De
Prorrogue-se o registro.
Marco Argenta S.A. Indústria e CoN.° 569.024 - Auclitorium - Stasi- mércio --- Classe 16 Prorrogue-se o
dard Eléctrica S,A. - Classe 8 - registro
Prorrogue-se o registro.
N. o 510.728 - Jantzen - JantN. 509.112 - It - I. Meyei zea Inc. - Classe 48 - Prorrogue-se
freund- Its Cia. -- Classe 41 - Pror- o registro.
rogue-se o registro.
N.° -510.729 - The Pousei] lnditstrie
N.° 509.113 - Calo!
Ponsell Floor Machine Co Inc - Clase Comércio de Bicicletas Celoi S.A. se 8 - Prorrogue-se o registro.
- Classe 39 - Prorrogue-se o regtsN.° 510.733 - Pyramid - Joseph.
trn
Crusfield ee Sons Limited - Classe
N." 509.114 --- s Caloi - Indústria e 1 - Prorrogue-se o registro.
Comércio de Bicicletas Caloi S.A. N. o 510.735 Siscolin - SisSons
Classe 49 - Prorrogue-se o registro. Brothers r.,5 Co Limited - Classe 1 N." 509.166 - Fileppo Lanifí- Prorrogue-se o registro.,
cio Fileppo S.A. - Classe 24 N.° 510.888 - Emblemática - CaPro s rogue-se o registro.
ledonian Insurance Co - Classe 33 N." 509.203 -- Linado - Cotoni- Prorrogue-se o registro.
fido da Torre S.A. - Classe 23 --N.° 510.970
Foot Eazer --.The
Proi:ogue-se o registro.
Sei-mil Manufacturing Co Inc -- ClasN.° 509.211 - Touch Doem - se 10 - Prorrogue s se o registro. •
W. A. Scheaffer Pen Co - Classe . N.° 510.985 - Wyendotte - Wy17 - Prorrogue-se o registro.
andotte Chemicols • Corp • - Classe 2 N. o 509.253 - Cutler Hammer r:11 Prorrogue-se o registro.
- Cutler Hamrner Inc - Classe O N.° 511.025 - Elma
LUi2 Bíasi
Prorrogue-se o registro.
Cio. Ltda. - Classe 41 - ProrroN." 509.264 - Cardial - Torr . fa- etre-se o registro.
çilo e Mogem de Café Cordial Ltda.
N.° 511.121 - 22.222 - Blernco
- Clusse 41 - Prorrogue-se o registro. S.A. Importadora c' Essportadora -Tos- Classe 41 - Prorrogue-se o registro.
N.° 509.265 - Arariboia
refará° e Moagem de Café Cardial Lie
N." 511 14 - Navetrante - Olemirada - Classe 41 - Prorrogoo-'a
gé, • io José da Matta -- Classe 42 registro.
Prorrogue-se O registio.
N.° 511.160 - Pintou - Cii. FarN.° 509.384 --- The Calico Printere
Association Litnitecl - Classe 23 • nsecéutice Orgenon do Brasil S.A. Classe :1 -- Prorrogue-se , o registro.
Prorrogue-se o registro.
N.° 509.412 - UCB - Union ChiN." 511.177 - Oriátt.dor Fiscal -otique Belga S.A. - Classe 3 - Prot- Orientador Fiscal Ltda. - Classe 32
The Coe I -.- Prorrogue-se o registro.
N." 509.553 - Arnax
rogue-se o registro.
Sio Caetano N." 511.180
Classe 1 ,
Classe 42 rel y eat Tire et. Rubber Co
idas Dunga Ltda.
- Prorrogue-se o registro coxn aver- Prerrogue-se o registro.
iinAu de contrato de exP l oraçá o s
C.cwr
N.° 511. 100
favor de Cia. Goodyear do Bras il Pro- nia Couraça S.A. - Classe 13' dutos de Berrache. •
:Prorrogue-se o registro.
N.° 509.617 - Café S. Paulo - • N. 511.202 •-•-• Embi.smética -Café S5i) Paulo Indústria e Comercio .leme s Drumond te Sons Limited Ltclo. Cla-se 41 - Prorrogue-se o Classe 36 - Prorrogue-se o registro.
registro considero:10 como distintiva a • N.° 511.228 - Rodo --- Cia.
forme epretenta•Ja 10 conientd dsai- mica Rhodia Brasileira e .- Classe 43
clié.
Prorrogue-se o. registro.

Janeiro de 1962

(Seçâo

N.° 511.278 - Coibi= - Laboratórios Torres S.A. - Classe 3 Prorrogue-se o registro.
N.° 311.279
Radiovarol - Leborterápic,a Briatol S.A. Indústria
Química e Farene4utica - Classe 3
- prorrogue-se ,o registro.
N.° 511.445 --- Automatic Electric
- Automatic Electric Co - Classe 3
- Prorrogue-se o registro.
N.° 511.447 Cloetta - Svenska
Chokladfabriks Aktienbolaget - Classe 41 - Prorrogue-se o registro.N.° 511.462 - Idealux ._ Idem
S.A. Tintas e Vernizes - Classe 1 Prorrogue-se o registro.
N. o 511.463 - ideal Cor - Ideal
S.A. Tintes e Vernizes - Classe 1
- Prorrogue -. se o registro.
N.° 511.463 - Ideal 'Cor - Ideal
S.A. Tintas' e Vernizes
Classe
- Prorrogue-se o registro.
N.° 511.464 -e-- Idealcor
Ldeal
S.A. Tintas e Vernizes :e- Classe 1
- Prorrogue-se o registro.
N.° 511.544 - Hercules n.° 49C,
- Hércules S.A. Fábrica de Talheres
- Classe 11 - Prorrogue-se o registro co neaverbaçáo do contrato de exploração a favor de Zivi S.A. Cutelaria.
N.° 511.546 - Hercules n.° 493
..-. 11ércieles S.A. Fábrica de Talheres
--e Classe 11 - Prorrogue-se o registro.
N. o 511.577 - Tinofie - J. R.
Geigy A. G. - Classe 1 - prorro.
gue-se o registro.
N.° 511.671 -s- Schield Bantam Co
- Classe 6 - Piorrogue-se o registro.
N.° 511.779 - Wade'Rain - R.
M. Wede 81 Co - Classe 711 - Prortogue-se o registro.
• N.° 511.821 - Painpeiro - A. j.
R'enner S.A. Indústria do Vestuário
- Classe 36 - Prorrogue-se o registro.
N.° 512.197 - Kosmos - Antaido Berbosa - Classe 41 - Piorroguese o registro.
N. o 512.198 - Kosnics - Antônio
Barbosa - Classe 41 - Prorrogue-se
o registro.
Treiba.
N.° 512.236 -- TCW
cher Chemische Werke Aktiengesellschaft
Classe 5 - Prorrogue-se o
registro.
•
N. o 512.265 - HC - The Hercules Cycle&t, Motor Co Limited Classe 21 - Prorrogue-se o_registro.
N.° 512,266 - Crossed Swords Battons Limited - Clsse 12 - Prorrogue-se o registro.
N.° 512.267 - Emblemática -Radio Corp Of América - Classe 3
--• Prorrogue-se n registro.
N." 512.629 -- Ortac - The

Gooclyear Tire i3.f Rubber Co. classe 31 - Prorroguese o registro.
•
N.o 512.272 - Begwaco Begwaeo Mcters Limited - classe
8 - Prorrogue-se o registro.
N. o 512.274 - Liposolvina Laboratório Leo do Brasil S. A. •
- classe 3 - Prorrogue-se o registro.
N.° 512.275 - Solvolipinas Laboratório Leo do Brasil S. A.
- classe 3 - Prorrogue-se o regi.stro.
N.o 513.355 - Excelsior
S. VJi1to Dental Mfg Co. cif
Brasil - classe 10 - Prorrogue-se. o registro.
N.° 513,557 --e Motoconfort casse 21 - Prorrogue-se o re-,
gistro.
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N.° 513.782 - Tondoda ,- R.,
Lopes de Heredia Vina Tondonia
3. A..- classe 43 - 42 - Prorrogue-se o registro.
N.o 514.051 - Tesoureiro . Maria d.e Lourdes .Lelt5..o d.9.
Cunha França - classe 41 Prorrogue-se o registro.
NP 514.085 - Tansul •- Ame-.
rican Tann' Co. - classe 1 Prorrogue-se o registro.
N.o 514.086 - Carmela - JOsI1
Luis Conde - classe 48 - Prorrogue-se o registro.
N.o• 514.262 - Canfosil - Proa
dutos Químicos Elekeiros 8. • A.,
--' classe 3 -,Prorrogue-se o registro.
N.° 514.491 - Roofrnag - E.
J. Lavino & Co. - classe 16 Prorrogue-se o registro na. classe
16.
N.° 514.655 --- Beacon - Pilo
Radio Corp. - classe 8 - Prorrogue-se o registro.
N.° 514.826 - Revista do Advento e . Arauto do SabadO --.
Casa Publicidade Brasileira classe 32 - Prorrogue-se o registro.'
N.o 511.857 - Visten - Union
Carbide . Corp. - classe 28 Prorrogue-se o registro. •
NP 514.858 - . Visqueen Union Carbide Corp.' -- classe
28 - Prorrogue-se o registro.
N.o 514.359 .- Combiotic -.Chas Pfizer & Co. Inc: -.classe
8 -- Prorrogue-se o registro.
N.° 515.451 - Corumi -,
Impres Cia. Brasileira de Hmpressão e Propaganda - classe
32 - Prorrogue-se o registro.
N.° 515.893 - Berolage - Produtos Boche Químicos e Farma.ceuticos S. A. •--- classe 3 Prorrogue-se o registro.

N.o 515,957 - Nevroshenine Marques Dartois Fremint - classe 3 - Prorrogue-se o registro
retificando-se a data para 17-11
de 1951.
N.° 515.973 - Nycel - Nasal-

looze Vennootschap ,-- KunsIzijdespinnerij Nyma. - classe 1
-- Prorrogue-Se o registro.
N.° 515.974 - Nyma - Naamlooze Vennootschap Kunstzijdespinnerij . Nyma, - classe 22 Prorrogue-se o registro.
N.o 515.975 - Kapitan Adem Opel Aktiengesellschaft classe 21 - Prorrogue-se o registro com exclusão cle barras do
ti.xo.
N.° 516.170
- Magnavox ,Tlie Magnavox - classe 18 Prorrogue-SC 0 registro.
N. 510.409 - Porto Seguro Henrique Alves cl'Oliveira Bebidas
Ltda. - classe 42 - Prorrogue-se
o registro.
N.° 510.510 - Fosforo Pinheiro
- Comp. Fit Lux de Fo.sforos
de Segurança - classe 46 -

Prorrogue-se o registro.
N. 0 516.839 - Diyomidan -

Laboratórios cilia S. A. classe 3 - prorrogue-se o regLstro.
N.o 510.800 - Bernina - Frits
Gegauf Aktiengesellschaft Bernina Nahmaschnienfabrik -- classe 6 - Prorrogue-se o registro.
N.o 516.886 - O Jornal Feminino --4 S. A. O Jornal -; classe
32 - Prorrogue-.2 o registro.
N.° 517.160 - Sae - Societa
Anonima Eletrificazione S. p. A.
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• •
ra dé • Brinquedos - atrela. ;S.A., dr
reirdivos
a
pintura
de
linhas
•
eo
regia'
- classe 8 -.Prorrogue-se o re-i calsee 3 - Prorrogue-s
continnas s jilsee earpoe ée super- pontos publicados eein 4 de,daneied
tro.
estro.
Sities iereeularee" 'de :anigeto Ra- ro tl& 1962. Triseptina
Societa
Soe
N.° 520 8 3. 5.
N.4 517.1.61.
N. o 96.277 -,de
Anonima E/etrificazione S. N. A. Instituto Hormoquimico e Biológi- nela, pontos.puolicados em 21 de
vened,:a para, "Sróeo diedaartivo
- classe 16 - Prorro goie •se o ,co S.A. •--•e classe 3 - Peorrogue- earembreo de iSrel, ,rct!flc O 1.° para.
, esterilizado mamadeiras" de
Nieto: apeereieeraritentos- em e re•
registro.
se o registro.
Peter Cictiga'arrli e Otto L'a :'.:NP 517.284 - Sistema /Pine- !. N.° 520.964 - --- learene et pintora de 'linhas f!.
•
Serviços Holrerite S. A., Laboratório Mirthonil S.A. --- taxtir.0 stal re coeros.te uperirdies mana, Poe..03-1)U'blieada; asei : 3 d",)
rith
doure 8 - Prorrogue-se o re- classe '3 - Prorrogue-se o. reale- irrerrI r re earacaeeleedos por ee- janeiro te ,1,0re2.'r
'
' acne ce cceav.a; :o set de raredon de- : N.° 97.27a - idodVo
gistro.
tro.
"Neivo e original modelo , de puN.° 517.523 International -- N. o 521.373 - Careca.- e• aidepeente . polidos sofrendo uma
S. A. Composições 'International Restaurante Careca. Limitada -- eaão cc t g,oza . cOuugi 'cc base ou aacior" de Metalúrgica paulista
do Brasil - classe 1 - Prorro- classe 41 - Prorrogue-se o regis- não se ¡nein...oro a palSraer.ta par S. A., perdee pereliendoe C711 Y de
roteficn o
levarem um _teeree revestimento cie ciezerorro de
gue-se a registro.
tro.
NP 517:54 - Casa Vascancelog
N.° 521.3o:- /faxen - * A./1w lo •nearsa, , cornam de vd, reeefro até pante: N:.'.va e original Modiélodde
•paaardoe caracterizado por -ter
Junior - Exportadora e impor- Daile Moi/e
classe 42 - Prorró- aaeeeentarern supercicie
, tadora Vasconcelos Junior Ltda. gue-se o regietro.
ar.° ÍM.:',.05 •ariviéelo invez- eoriatiutido por duas berras re• .
o re- classe 41 - Prorrogue-se
N.° 521.972 - Ciraridinha - ea- to par a"Urri p::ocesto para a dondas retilireaa paralelas entre
,
gistro.
S.A. 'O Malho - Classe 32 - prepereeão eeaiosoa ef7iv"itÇierS. de ri que são concordados com arica
N.° 517.664 - Milho Hibrido
Boors Fure Drug ou puxador 'propriamente na forProrrogue-se o registro.
Secretaria da Agricultura Depar•
Co. United, pontos publicados em ma de ume.
N.° 521.973 - Pinguenho
93;153 - • ItiodõIo de utilitamento de Produção Vegetal do
- classe 32 - Prorrogue-se 3 cie janeiro de 1962,. ar fórmulas
dade. Jrara "Um novo modélo de
Estado de São Paulo - classe 45 o registro.
• iraiu trunce.dae.
escerva portil para' roupa" de
- Prorrogue-se o registro. •
•N.°
90,235
-Modelo
de
utiliN.°
522.006
Emblemática
Eve- Caledonian •Insurange Co. .- dade , para "Chinelos de papel para Jeao Costa Junior e Juvetal CosN.° 517.779 - Megger
-reshed & Vignoles Limited
.snicla do banho" de Heitor "José ta de, Oliveira Filho, pontos publiProrrogue-ee o registro.
classe 8 - Prorrogue-se o regis- classe
Pirrnenich Et Cie.' - Pasquinelii pontos publicados em- cados .em 13 de dezeoa lero de 1961
•
•
depor/teclo em 21 de outubro de
tro.
28 de dezembro de 1961.
classe
Firmenich
Et Cie.
- Nd 517.833 - Selby Interna- calsse 1 - Prorrrogue-se o regis- •• N, 0 90.24a - Privilégio de-in- 19. 37: •
O termo n.. -I5-.214
tonal Inc. - classe 38 - Pror- tro.
Priv. Iavenção para "proces,sc;r de prepararogue :se . o reg istro.
ção
dós
derivados
de I-Iidroxicroe venção para "Prcuze para t,ngir p:.a522,40
Bighte
8.
J.
o
N.
NP 517.992 . - Riba Ricardo Deg,ani - classe 8 - Prorrogue- monas" de Dr. Recordati. Labo- dutos cera 'cai-antes ..pigmenr
classe 36 -a- Pror- se o registro.
tares" - Cibo Sociéte Anonyrne Baumgarten
r atório
o- e
' S. . .
Pontos publicedes em 24-62.. fies e,rogue-se o registro.
tos
publicados
em
9
clelaneira
de'
N.° 522.183 Platignura • tiddede a f5reode do 2. 0
N.o 513.138 .-- Rex --a. Casa
Manufacturing Co. Li- pontos publicados eia 9 de janeiro saiu ao • coattáric, ficado c;pO:no
procetso
nonos S. A. Tintas e Vernizee Mentmore
•
,'aita a uilti m a or ti
inited s--- classe 17 - Prorrogue-se
o a disposição dos interessados.
- classe '1 - Prorrogue-se o . re- o registro .
1.9 ponto ficando o proceaso a disO -termo n.° If,2.5`37 - Modelo
gistro. - N.? 522.184 Mentmore - posição dos interessados.
.utilidade para "Dr.;:radiça do riço lne_
N.o 518.700 - Esse Informa - rdentraore Manufacturing Co. Li=
N. O 91.376
Privilégio de In- xici‘vel com pino rebite:ia" - r),.4
Esso Brasileira de Petróleo S. A. mited - classe 17 - Prorrogue- venção para "Processo
para a Alexcnder 1Vlabler
Poprosclasse
32
Prorrogue-se
o
obtencão
de
Gama
Glutamil
Repdos em 18-12-61.
se
o
registro.
,
registro.
O termo n.° 101.460 2-, Priv.. inN.° 518.852 --- Herzog - José - N. o 522.263 - • Pressonor - tidlos r" de Uclaf pontos. publicados -venção
para "Processo de predázir
Rosito - classe 8 - Prorrogue-se Starkey Lab. Químico Farma- em 9 de janeiro de 1962, as rei- pa de madeira
e papel pare impressão
vinclicaçOes
numtotal
de
8
poncêutico
Limitada
Prorrogue-se
o registro.
de jornal" - De Deutsche Gols! 'Dna .
tos.
N.° 519.018 - Calcareo em pó o registro.
N. o 522.2434 - Simbeta Star- • -N.° 91.680 - Privilégio de in- Silber Seattidensta:t • Yermats Render
Cosmos S.A. Indústrias Voto-Pontos publicatica .em 22-12-61, rekey
Laboratório Químico Farma- venção para 'Processo de purifi- tifico
rantim - classe 4 - Prorrogue-se
o 1. 0 ponto - Processo de procação
de
urna
mistura
d
eesteres
cêutico
Limitada
classe
3
o registro.
duzir
polpa
maL:eira cara:tcrizado
de 3,5,5, ,Trinietil Ciclohexanol e pelo feta dedeque
N.° 519.296 - Paracical - La- Prorrogue-se o registro.
antes , ou ;nos.deeurN.
o
de
ácido
Mandelico"
de
N.
V.
Ko522.424'
Hydergina
.--boratório Wancier do Brasil S.A.
so de moagem a madeira el tratada Por
ninklijke
Pharinaceitieche
FabrieA. G. - Sandoz &A. uma solução aquosa alcalina de com- classe 3. - Prorrogue-se. o re- .Sandoz
Sandoz Limitada - classe 3 • - ken Voorhen Brocaciee Stheconan postos peroxidicos fornecedoras de oxi- •
gistro.
&' Pharmacia', pontos publicados genio. N.° 519.635 - Tacla - Antonio Prorrogue-se o registro.
em 23 de dezembro de 191' as reiO termo n.° 103.971 - Priv. inTala - classe 13 - Prorrogue-se
Nome comercial
vindicações num total de 3 pon- venção para "Cortador de '• calos; registro.
o
Abrharn Wrociwski -• Pontos
N.° 508.975 - Empresa Gerin tos.N.° 91.722 - Privilégio de .in- ce.dos
N. o 519.691 Sintox - Lodge
cm 28-12-61.
Plugs Limited - classe 15 .:-- Pror- de Bebidas Limitada - Emprèsa
O termo n.° 103.748
venção para "Dispositivo para
Priv. inroguese o registro.
Gerin de Bebidas Limitada - abrir
rasgo longitudinal nas agu- venção para "Processo pana a' fabrica-.
N.° 519.-747 - Korff - 1Corrif Prorrodue-se o registro.
lhas destinadas a n pregar botões ção de ácidos tioperalaiinicos" , - De .
Schloss G.M.b .11. - classe' 11 - •
em colchões de moia" de José Car- Cibo S.A. - Pontos "publicados em
Título
de
estabelecimento
Prorroguese o registro.
dillo, pontos publicados em 21 de 29-12-61.
Corinthiano
N. o 519.788
O termo n.° 104.085 - 'Modelo de
N. o 428.333 - Palácio dás Jóias dezembro de 1961.
Sport Club Corinthians Paulista
atilidado
para "Nevas disposições em .
Ersz
&
Mosek
classe
13
N.
o
92.024 -,- Privilégio de in- ou relacionadas
- classe 32 - Prorrogue-se o re- Prorrogue-se o reginfb:
a trincos para janelas
venção
para
"Aperfeiçoamentos
gistro.
de capotas e encerados . , de veículos, •
N.
509.604
Orion
S
.
A
.
em
e
relativos
a
rolhas
frascos
e
N. o 520.037 - Jenny - Moines- Fábrica Orion - classes 10 - 12
tais como caminhões, caminhonetes e
garrafas" de Mério Narciso Remi- outros"
- De Arthur
Abrieu Sertead Volve ManufaetUring CO. - - 31 - 39
48 - Prorrogue-se gio Morgado - Pontos publicados ra --- Pontos publicadosde
em 22-12-61
classe 6 - classe 6 - Prorroguee,-se o registro.
-em 12 de dezembro 'de 1961.
as reivindicaiões num total de* °ais
o registro.
N.° 511.863^ -- Loja de Ceilão
N.° 93.508 - Privilégio de in- pontos:
•
•
Ilomestead
N. o 520.038
Costa Nogueira & Companhia venção para "Processo de produzir
O termo n.° 105.077 Priv. jaHomestead Volve Manufacduring e-- clasess
45
46
49
Prorrovenção para "Aperfeiçoamentos etn. ou
novos derivados de pirazo/ona"
Co. - classe 8 - Prorrogue-se o gue-se o registro..
Sandoz S.A., pontos publicados. relativos a produção do - material em,
registro.
falhas" - De Heikki Olavi Hjeidt •
em 9 de janeiro de 1962.
N. o 520.226 - Oxano/ - RuhrN.° 94.665 -' Privilégio de in- Pontos publicadas em 28-12-61 os pOn•
chemie Aktiengesellschaft - clasvenção para "Novo eletrodo dia- tos num total de 19.
NOTICIÁRIO
se 1 - Prorrogue-se o registro.
N.° 105.083 - Priv. invenção para
•
ter mogoagulador unitativo unipo-s N. o 520.308 - Acorcle8es &abe,
"Disposição purgadora reCuperadora
Retificaçães
lar
terrnocontrolado
endocervical,
e-' Soe, Acordeões Scala Limitada
instalação de refrigeração" - De
e endoissinico" de Afonso Illanco para
Limitada - classe 9 - ProrrogueCarrier
Corp. - Pontos 'publicados
Tèrrnos:.
pontos
p ublicados em 15 de dezemse o registro.
em 19-12-61 - depositado em IQ de'
bro
de
1961
retifico
o
final
do
1.0
49.888
-Privilégio'
de
In-.
N. o
N.° 520.359 - Edifício Caiçara
setembro de 1958. .
onto: ... do canal cervical duO termo n•° 105.124 - 'Priv, in-e- Miramar S.A.
classe 33 - venção para - Queimador de .Gãs prante
a
a
p
licação d iatermocoagu- venção para ."Dasdobraznanto cisi, liProrrogue-se o resgistro:
t para fogões de' Indústria e Comér,•
•-e •
sina" - De Z. 1. po Poot dp,
.o 420.465
N
Adercin - Antõ-' eio Deid Limitada, pontos - publica- /adora.
nio Peixoto de 'Merca - classe ,.19 daS e1141.1 ele jantiró , dé 1962 de- -N. o ' 94.800 latodélo de utilidá- mours .Pqqtos publicados ,
.4-1-62;
"
positado em 26 de'abril:',dei:1949r depara um novo brinceie0 para, -'efri
Prorrogue-se o registro.
•
temo, n.° 105.112.1-4 Prive
N. 01 ‘520.882 a-Le Polnada gdthb. e 'Eli !n396• lcle• -In- arradr diVers't5s:j4rogps e,lorroar
vent-aí 'para . ' ,"Agyerfeiçoutne'r4Os :riadaa'an.eeriidoes de manufatu- 'v' enção para "Aperfeiçearitentos em
les Arftónid Pereirat'clet.
-1

•

-
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limpador de vácuo de estágio simples"
- De General Elecaric C.° - Pontos
',publicados em 28-12-61, estabelecido
nos E. li. da América.
O termo n.° 105.914 - Priv. invenção para "Aperfeiçoamentos em ou
relativos a materiais ferromagnéticos
mais particularmente destinados a serem usados em equipamento de micro
unem" - De lal. V. Pcilips'Gloeilampenfebrieken - Pontos publicados em
10-1-52 os pontos num total de 12.
O termo n.° 106.578 - Priv. ira..
venção para "Aperfeiçoamentos em pistõea paia cilindros do motores a explosão" - De Metan Metalúrgica Aocheta Ltda. - Pontos publicados em
4-1-62.
O termo n.° 106.692 - Modelo de
utilidade para "Um ruivo modelo de
suporte ou base para plantas, flores,
vela, e objetos similares" - De Ottto
Feita de La Roca - Pontos publicados em 28-12-61, estabelecido em
São Paulo.
O termo n.° 106.697 - Priv. invenção para "Estante embalagem"
De Salvador Peluso Basile - Pontos
publicades em 28-12-61, total de pontos: 2.
O teimo n.° 106.740 - Priv. invenção para "Manca! de agulhas ou
de 10104 sem bordos" - De Industriewerke Schaeffler Olig - Pontos publicados em 28-12-61. os pontos num
total de 7, estabelecido na Alemanha.
O termo 11. 0 106.741 - Priv. rn
vençam paro "Mancai vedado em particular mancai de agulhas" - De Industriesvcrk Schaeffler Ohg - Pontos publicados em 23-12-61 os pontos
num total de 6, estabelecido na Alemanha.
O reuno n.° 106.975 - Priv invençáo para "Processo para fabricar
componentes graxos diferíveis com alto
ponto de derretimento para forragem"
.'
- De Aldolf Rosenbera - Pontos publicados cio 28-12-61.
O termo n.° 107.443 - Modelo de
utilidade para "Aperfeiçoamentos em
tinta para escrever e imprimir" - De
Erasmo Oliveira - Pontos publicados coal) 28-12-61, retifico o final do
1.° ponto: ...no preparo de tais tintas. Estabelecido em S. Paulo.
O termo n.° 110.597 - Priv. invenção para "Gerador de espuma de
aeração para fins de extinção de incerrlio" -- De Minimax AktiengeselIschaft - Pontos publicados em 26
-de dezembro de 1961.
O termo n.° 123.491 - Modelo
industrial para "Modelo de peso para
papéis" - De Gesellschaft Fur Technischen Fortschritt M.B.H. Pontos publicados em 26-12-61, estabelecido na Alemanha.
O termo n. 0 124.244 - Modelo ir&podai para "Um nevo desenho. ornamental aplicado a laminados plásticos" - De Cia. Química Industrial
de Laminados - Pontos publicados
em 26-12-61, estabelecido . no Estado
da Guanabara.
O termo n.° 125.333 - Modelo industrial para "Nevo modelo de ornaInentação plástica de cabos de talhores" - De Indústria Metalúrgica GR.
ZOla Ltda. - Pontos publicados em
26-12-61, estabelecido no Estado clo
.
R. G. do Sul.
N.° 124.594 - 'Modelo industrial
para -"Um ruivo modelo de chapéu de
cartolina" - De Gráfica e Editora
Braelluso S.A. - Pontos publicados
em 21-12-61. - o cliche saiu encabeçado pelo termo n.° 124.595.
O termo n.° 124.416 - Modelo inaluctrial pana "Nova a original confikuração em motores a explosão" Do Caetano Branco Filhos Ltd,. Ia-
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dústria e Comércio - Pontos publicados em 21-12-61, estabelecido em S.
Paulo.
O tenni) ra° 124.802 - Modelo usdustrial para &Uma nova garrafa de
vidro ou cristal" - De Mercantil Barcells S.A. - Pontos em 26-12-61.
O termo n.° 125.528 - . Modelo industrial para "Nôvo e Original modelo de caixa para tele-comunicações" De Frirnor Indústria e Comércio de
Peças Ltda. - Pontos publicados em
26-12-61 os pontos num total de 3.
O termo n.° 86.288 - Priv. invenção para "Aperfeiçoamentos em ou relativos a recuperação de ouro de cianeto aquoso" - De NationaI Research
Development Corp L- Pontos publicados em 5-1-62, depositado em 4-5-56,
- O termo n.° 83.229 - Modelo da
utilidade pare "Nova máquina transportadora" - De Rupert Baumegger
e jacob Fleck - Pontos publicados
em 5-1-62.
O termo n.° 91.441 - Priv. invenção para "Um nOvo tipo de precinta
de segurança" a- De. Hernando Caetano Cascardo - Pontos publicados em
5-1-62.
N.° 101.564 - Priv. invenção paro
"Processo de preparar artigos moldados" -• De Montecatini Societá Generale per l'Inçlustria Mineraria Pontos publicados 'em 5-1-62, retifico
o final do 1. 0 ponto: ...da resina e
aplicação de um vácuo entre a folho
e o 'molde para assim fazer a folha
amaciada se adaptar a forma do molde.
O termo n.° 106.506 - Priv. invenção para "Um dispositivo de transmissão com mudança contínssa manual
e automática especialmente para veículos a motor" - De Ustav Pra Vyzkum Motorovych Vozidel Pontos
publicados em 5-1-62.
O termo n.° 97.979 - Priv. invenção para "NO'vo processo de fabricação de buchas cônicas" - De Leopoldo Schinzel - Pontos publicados
em 5-1-61 os pontos num total de 3.
O teirrno n.° 99.688 -- Priv. invenção para "Aperfeiçoamento em gabinetes para refrigeradores" De
General Electric C.° - Pontos publicodos em 5-1-62, estabelecido nos
E. U.' da América.
O termo 103.579 priv. invenção
para "Suporte Plantar" de J....ouis Nicolas Malfatto pontos p ublicados em
5 de janeiro de 1962. retifico o início
do 1.° ponto. Suporte para a planta
do pé, dito superior p lantar, caracterisacio por ser constituído por um elemento com curvas complesas aplicado
dentro do calçado envolvendo exatamente, etc.
N.° 106.547 modelo de utilidade
para "nevo topo de bomba compressora a ar comprimido" de Henrique Verpa e Carlos Pereira de Castro - pontos publicados em 5-1-62.
Ficam os pontos característicos abaixo mencionados republicados por terem
saldo cota incorreções no boletim de
3-1-62.
O termo 49.443 priv. invenção para
"um método de perfurar termicamente
u'a massa composta de minério cni de
material de tipo de minério bem como
ao aparelhamento para executar dito
método" de Union Carbide and Carbon Corp.() termo 79.924 priv. invenção Para
"aperfeiçoamentos em bebedouro para
aves" de Ardaio Amim os pontos num
total de 2.
O termo 88.194 priv. invenção para
"aperfeiçoamentos em recipientes térmicos e outros" de Fábricas Real

teria plástica por meios incoraaoradua
agindo por tração" de Gtrvásio Felisee
estabelecido na Itália.
O termo 92.643 priv, invenção para
" aper feiçoamentos em t. atores carrega;
dores" de The Frank G. Hough Co.
O termo 93.733 priv. inve nção para
" aper fe içoamentos em enurrasoueira
p ortátil" de Faet „Fábrica de Aparelhos
Térmicos S.A.
O termo 97.288 priv. in venção para
"um recipiente a p erfeiçoado adequado
para conter fluidoS corrosivos" de The
Goodyear Tire & Rubber
O termo 97.295 priv. invenção para
"uma nova liga metálica p ara varetas
de solda" de Sociedade Anônima White artins estabelecido no Estado da
Guanabara.
O termo 98.720 modelo de utilidade "neto° es p alhador de cera" de Jorge Severino Borges Barros estabelecido em São Paulo retifica: o 1° ponto
que saíram os pontos antigos.
1.° - Um es p alhador de cera caracterizado por ser constituído por um
bloco prismático alongado p rovido de
um ca geçote com encaixe p ara cabo
sendo na face inferior do bloco. p revisto um rasgo l on g itudinal no qual se encaixa o dorso de uma peca retangular
de feltro ou outro material qualquer
que-se abre em abas. p ara os lados e
é mantido em p osição p or meio de
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lens venezianas conjugadas a elementos transparentes" de Dr. Cyrus 0,T3f;
Ferraz de Marinis.
O termo n.° 107.481 p riv, invenção'
para "aperfeiçoamentos em métodos do
fabricação de estiletes para fonógralos" de General Electric Co. estabelecido nos E. U. da América.
O termo 107.632 - priv. invenção
para' "Aperfeiçoamentos em ou relativos a agentes de proteção de plantas"
de- Glaxo Laboratories Limited Os
pontos num total de 8.
O termo 112.581 - priv. Invenção
para "Um fechamento para recipientes" de Pedro Bo y sen - Os pontos
rum total de 3.
Ficam os pontos característicos aciuni mencionados republicados por terem
roído com incorreções no boletim do
11-1-62.
O termo 105.634 - priv. invenção
para "Produtos poli eter poli ácidos e
processo de fabricá-los" do Union Cara
bide Corporation - Pontos publicados
em 4-1-62.
O termo 62.256 - modelo de utilidade para "Novo modelo do vasadeira
para descascadores" de Irmãos Lucato
tr.s Cia. - Pontos publicados em 11-1.
de 1962.
O termo 67.591' priv. invenção
para "Marcador o carimbador a gasolina" de Gelio Cabral de Castro - Pontos publicados em 11-1-62.
pregos.
O termo 80.496 - modelo de utiliO termo 98.904 priv. invenção para
dade
para "Um novo modelo de fossa"_
"processo e aparelho de Precintagem
Caruccio Ra Cia. Ltda. -- Pontos
de objetos como embrulhos p eças de
madeira, travessas de estradas da ferro publicados em 11-1-62.
O termo 97.329 - modelo de utilie similares" de Materiel Industrie] S.
dade para "Norlo aparelho espalhador
A., estabelecido na Suíça.
O termo 100.239 p riv. infenção de cera" de Rodolfo Hell - Pontos
publicados em 11-1-62, estabelecido em
para "aperfeiçoameotos em válvulas de
acionamento hidrodinâmico" de .ton g S. Paulo.
O termo 101.694 - priv. invenção
In-,-vieSocdaAnmCeril
para "Indico telefónico de cartões seledustrial,
O termo n.° 102.551 p riv. invenção tivos máltiplos de nown ês Bigelow
para "aperfeiçoamentos hidrodinâmico" - Pontos publicados em 11-1-62.
O termo 102.953 - priv. invenção
de Longvie Sociedad Anonima Comerpara "Aperfeiçoamentos no coletor de
cial e Industrial.
O termo 103.251 ;ativ. invenção manta, têxteis e passadores" de Whipara "uma tampa para frascos provida tin Machine Works - Potos publicade obturador de segurança" de Meta- dos em 11-1-62, estabelecido nos E.U.
lúrgica Heleny Ltda. Indústria e Co- da América.
mércio, retifico o final do 1.° ponto: • N.° 103.442 - modelo de utilidade
... o diiimetro da metade su p erior e "Nova disposição para panos de limpediminuem gradativamente até a borda za, flanelas de lustrar e semelhantes"
externa da metade inferior do oper. de Lucia de Mattos Guallyba e Yono
Carvalho Oliveira Gonçalves - Pontos
culo.
O termo 103.512 modelo do utilil publicados em 11-1-62.
O termo 103.973 - priv. invenção
dada para "nevo tipo de abat-ãours"
de Hiroslii Kurillara depositado em 3 para 'Freio para fiadeira ou retorcedei•
ra" de Whitio Machine Works - Ponde junho de 1958.
O termo n.° 104.212 priv. invençã'o tos publicados em 11-1-62.
O termo 106.096 - priv. invenção
para "cornposiçõe sde película de poli etileno . compropriedades aperfeiçoa- para "Dispositivo inversor e variador
das de resistência a pegajosidade" de de velocidade em máquinas operatrizea"
de Bezzan Terralavoro & Cia. Ltda. Union Carbide Corp.'
O termo 104.299 grodelo de utilida- Pontos publicados em 11-1-62, estabes
de para "uns nervo modelo de bisturi" tecido em S. Paulo.
O termo 127.082 -- modelo indusde Ricliter Ltda. os pontos num totrial "Novo tipo de sorveteira automátal de 2.
()termo 104.807 priv. invenção tica adaptável no congelador da gelapara "aperfeiçoamentos em pregos" de deira" de Sergio Luís de Souza Cipullo - Pontos publicados em 12-1-62.
Enrico Amoroso.
O termo 127.183 - modelo indusO termo 104.880 modelo de utilidade para "cantoneica Dasmon Tavel" de trial para "Um novo tipo de aparelho
/SIichel Meadelovici depositado em 9 para cortar telha e outros materiais"
de Grimaldo Grimaldi - Pontos publide agasto de 1958.
O termo 105.060 priv. invenção cados em 12-1-62, retifico o final cb
para "instalação de comando central 1.° ponto: ... justaposto numa baso
para aplicar embaço a paredes" de em plano horizontal.
O termo 127.202 a- modelo incluaGustav Klarop os pontos num total
tirai para 'Café em pó solúvel com
de 18.
O termo 105.456 privativo invenção dosagem e prensada na configuração do
para "dispositivo para a tordo reçí- próprio grão de 'café" de Janos SoOnder- mogyi, - Pontos publicados em 12-1
proca de dois fios" de,N.V.
de 1962.
aoekingsinatituut Research.
.
Ltda.
O termo 127.314- modelo indusO teiroo 107.097 modelo de utilidaO termo 90.044 Titio. invenção para
"Droce tran p ara abrir recipientes de ma- de P ara "139" diaP osi ç ão construtiva trial paia "Novo e original desenho ao.
.

•
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22., neiro
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•.
O termo n.° 122.024, reocie/o indus- invenção para "Propuesào hideotática"
._
O termo u.° 107.024, peivilegro de
naenental para tecidos" de S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo pontos Pu- trial para "Origina/ modeio de sob - De Patra Patent Treuhand Anstalt invenção para "Uma junção pari fixa- ol
para calçados feminino ou outros" — — Pontos publicados em 16 de janeiro çáo'ele va ss ouras c análogos ,acie• Iresblicados em 12-1-62.
O termo '127.215 — modelo indus- De Indústria de Calçadoe Francisco de 1962, total de pontos: 12.
pectivos cabos" e-- De Siegfreed
trial para "Novo e . original desenho de- Rosifini S.A. — Pontos publicados
O termo n.° 107.170, privilégio de meier e Frederico GeorgeSe — Pontos
corativo para pratinhos de papelão" de erif 15 de jano de 1962. depositado invenção para 'Aparelho para a repro- publicados em 17 de janeiro de 1962.
José de Souza Pinto — Pontos publi em 17 de agôsto ele 1960. _.
dução fotográfica de composições tipo.
O termo n.° '6,6.022, privilégio de
cados em 12-1-62.
O terno n.° 104.365, modelo de uti- gráficas" — De Eduardo R. Dubles- invenção para "Artigo para exibição
O terno 127.322 — 'medeio indus- lidade para "Nevo medeio de apetre- soa — Pontos publicados em 16 de ja- em balcões comerciais" — De John
trial para "Novo e original desenho or- cho para a limpeza" — De Aristateles neiro de 1962.
Williams' Pontos publicados- esp 18
namental para tecidos" de S. A. Indús- Gomes dos Santos — Pontos publicaO terme n.° 125.512,- privilégio de de janeiro de 1962, depositado em 19
trias Reunidas F. Matarazzo Pontos dos em 16 de janeiro de 1962.
invenção para "Objetoi e método.' de de fevereiro de 1953.
publicados em 12-1-62.
O termo- n.° 105.230, privilégio de obter objetos isolantes térmicos e
O termo re° 87.265, p.ivilégio de
O termo 127.337 — inodeb indus- Invenção para "Sistema de vedação
trial para "Original modelo de poltrona para máquinas com êmbolo rotativo acústicos , estreitos reforçados com es- invenção para "Uni mostrador"! De •
com banqueta" de Paulo Strausz -- — De NSU Werke Aktiengesellschaft paços de baixa pressão" — De \Via- Warren Emery Adam,s e George Conclyslaw Diamand — Pontos publicados rad Wilder -- Pontos publicados em
•
Pontos publicados em 15-1-62. _
Pontos publicados
e Fejet Wankei
O termo 127.700 — modelo inclue. • j6 de janeiro de 1962, estabe/ecido -em 16 de janeiro de 1962, retifico o 1.° lb de janeiro de 1962, total de pon.
ponto: Objetos e métodos de obter ob- tos: 11. :
trial para 'Um novo modelo de chapéu
O térmo n.° 88.002
Porta caneta
jetos isolantes térmicos é .acústicos esde cartolina" de Gráfica e Editara Bras na Aleinzinhas
De Karl Karald • Meyer
siluso S. A. — Pontos publicados em.
O termo, n.° 105.440, privilégio de treitos reforçados com espaços de bai- de mesa
15-1-62, o clichê saiu encabeçado pelo invenção para "Veiculo elevader de xa pressão, caracterizado Pelo que os Pontos 'publicados em 18 de ¡anseio
termo 176.824.
forquilha (monta cargas) — De Akti- suportes cruzados diferem em altura de, 1962, total .de pontos: 5.
O termo n.° 88.216, privilégio de
O termo 127.701 — modelo indus- enbolaget Bygg Coei Transportetiono- sendo "os suportes baixos colocados entrial para "Um novo modelo de barre- rei — Pontos publicados em 16 de ja- tre os suportes altos paralelos ou semi- invenção para "Carrinho para lobe an. tina de cartolina" de Gráfica e Editera neiro de 1962e . •
paralelos sob ângulo aprox. reto , ou dar dispondo de um limitador de movi..
De William H. Reesholz
Brasiluso S. A. —_ Pontos publicados
O termo n.° 105.492, modelo .de uti- não paralelo em relação com os sio mento"
em 15-1-62.
lidade para "Fixação de bulbos em portee- altos, aprox. paralelo em rela- Pontos publicados em 18 de janeiro
O termo 126.924 — modelo indus- casquilhos dc lárapacias elétricas tipo ção 'com outros segmentos de suportes 1962, -depositado em 30 , de' julho
de 1956.
trial para 'Um novo tipo de estante mignon ou mignonctte" • — De Edgard baixos.
O termo n.° 83.911, ' modelo de utiImre livros em geral" de Mario Fusco Clare Indústrias de Vidro Ltda. —
O termo n.° 126.984, privilégio de
e Nelson Fagundes Dias Ponte.; mo Pontos publicados : em 16 de janeiro invenção para "Aparelho giratório com lidade Para "Novas disposições 61
porta sacos de papel" — De Thoneaz
blicados coe 15-1-62, o-elide e- saiu en- de 1962,
Isolantes térmicos como paredes para Assentiu() — Pontos publicados cm 18,
cabeçado peio termo 127.700.
O termo n.° 105.853, modelo de uti- preservar dentro calor ou frio servinO termo 115.376 — modelo indus- lidade, para "Motor a dois tempos , a do como caixa móvel .veiculo geladeira de janeiro de 1962.
O termo n.° 89.230, modelo de utitriai para "Novo .e °resinai modelo de bomba distribuidora" -- De Mauro aquecedor" — De Wladys/aw Diamand
lidade para' "Original disposição ens
canivete" de Julio Lerario — Pontos Pistolcsi — Pontos publicados cru 16
— -Pontos publicados em 16 de janeiro flutuador" — De Manufaturas Back
publicados 'em 15-1-62.
de janeiro de 1962.
de 1962.
- ,
Limitada Pontos publicados ' em 18
O termo 116.943 modelo indusO termo n.° 105.875, modelo de utiO ,termo n.° 129.492, modelo de uti- de janeiro de 1962.
triai para 'Original medeio de saltos
lidade
para
"Um
dispositivo-de
entrelidade para/"Nóvo modelo de borrapara tamancos e sapatos" de Carlos
O termo n.° 89.545, privilégio de
Bulgarelli — Pontoe publicados em 15 tenimento para um jôgo de destreza chas -para freios de veículos auto -mo- Invenção Pare 'Dispositivo para feche— ,De Viha "Sociedad de Responsabi- tores" -- De Mário Evaristo Stammerde janeiro de 1962.
mento" — De Benet Ripin -a. Pontos
O terno 127.624 — modelo indus- lidad limitada Pontos publicados lini — Pontos publicados em 16 de ja- publicados em 18 de janeiro de 1962,
em
16
de
janeiro
des1962.
neiro de 1962, depositado em 27- de retifico o inicio do L° ponto: Para
trial para "Nova e originai configuraO termo n.° 106.742. privilégio de maio de 1961.
ção aplicada a carroceria para veículos
fechar um recipiente que é caracterizade passageiros e carga" de Carrocerias invenção para 'Mancai de agulhas com
O termo n.° 107.223, privilégio de do Por possuir um pescoço a ser fechaporta
agulhas"
De
Industriewerk
Ferrari Ltda. -- Pontos publicados em
invenção para "Instalação de sincroni- do, etc.,
Schaeffler Ohg — Pontos publicados zação para engrenagens de mudança de
15-1-62.
O terem n.° 89.623, - Prii nrilégio de
O termo 115.243 -- modelo indus- em 16 de janeiro de 1962, estabelecido velocidade" — De Ficbtel 6 Sachs Ak- invenção para "Aperfeiçoernentos
trial para "Nova configuração ornamen- na Alemanha.
tiengesellchaft — Pontos publicados era jogador mecânico de foot-ball cie mesa"
O term
. o a.° 106.744, ' privilégio de 17 de janeiro de 1962, total de pon- — De Manufatura de Briequettos Es-.
tal em botões para roupas" de Noleubico eramada — Pontos publicados em inve nção para "Aperfeiçoamentos em tos: 3.
trela S.A. — Pontos publicados em
ou relativos e mecanismo. posicionedor
15-1-62.
18 de janeiro de 1962, total de ponn.°
107.236,
privilégio
de
,
O
termo
do
ferrolho
para
engates
de
vagões
ferO termo 127.461_ — medeio industos: 4.
invenção
para
"Um
processo
para
proroviários"
—
De
Nationa/
Malleable
trial para "Nova e originai configuraO termo n.° 90.453, privilégio de
ção aplicada a enceradeira eoneercia1" and Steel Casting Co ---' Pontos publi- duzir L-lisina por fermentação" — De invenção para "Ntevo quadro mostruáKyowa
Hakko
Kogyo
KabushikiKacie D'Arnico Matteo -- Pontos pu- cados em 16 de janeiro de 1962, total
isha — Pontos publicados em -17 de rio"-. De Sebastião NieIsen — Ponde pontos l3.
blicados em 15-1-62.
janeiro
de 1962, retifico o 1. 0 ponto: tos publicados em 18 de. janeiro de
O tênue n.° 106,798, privilégio de
O termo 94.040 — 'modelo indusUm
processo
para produção de L-lisina 1962, depositado em 8 de, novembro
trial para "Novo modelo de ciclos mo- invenção para :Érnbolo de bomba e
de 1956 e estabelecido eia • S. Paulo.
tores" da Cycles Geugeot Pontos conexão de biela' — Re Maquinaria por fermentação caracterizado por comO termo n.° 90.991, privilégio de
publicados em 15-1-62.
Petrolífera S.A.
Pontos publicados preender a cultura em um meio de invenção para "Ialenezi processo de faO termo ree 127.549, modelo indus- em 16 de janeiro de 1962, retifico o cultura sob condições aerobias. de um
trial para "Nevo tipo de etiqueta para inicio do 1.° ponto: Êmbolo de bomba mutante nutricionalmente deficiente do bricação de tapetes, capachos e congêidentificar carimbos" - — De Takashi reciprocante, caracterizado pelo etc. ... Micrococcus glutamicos, cujo imitante neres" — De Vicente moreno limem.:
— Pontos publicados em 18 ,de janeiIshigarni -- Pontos publicados era 15
O térreo n.° 106.970, privilégio de requer para seu crescimento um comd., janeiro de, 1962, depositado em 10 invenção para "Trensmissão de engre- posto selecionado do grupo consistin- ro de 1962, retifico o início dó 1.° ;Mnde fevereiro. de 1961.
nagem com pelo menos uma roda de do de (a) homoserina, (b) treonina- e to: Nõvo processo de fabricação de
O termo n." 127.505, modela inaus- engrenagem lotada Ze dente má 'espi- cistationa; (e) treonina e metionina e tapetes, capachos e congeneres ,e o
trial . para "Original configuração em ral" — De N. V. `Nedereands Ame- (d) treoninae homocisteinamentendoe produto obtido, etc. ...
O termo n.° 92.546, modelo dç
' elo de cultura dentro de
chassis de aparelhos televisores': — De rikaanse Fittingfabrik — Pontos publi- se o PH do m
Inelbras Indústria Eletrônica Brasileira cados' em 16 de janeiro de 1962, total uma faixa de desde cêrca de 5,1 a 8,5 lidade para "Um neèvo modelo de mosDe Coelho Ci M. " - Ferreira
até que fique acumulada uma quanti- truário"
Limitada — Pontos publicados • em 15 de pontos:
de janeiro de 1962, total de pontos: 2. , O termo' n.° 107.009, privilégio de dade substancial de L-lisina no dito Limitada -• Pontos publicados em 18
de janeiro de 1962, depositado em 14
O termo n.° 127.443, modelo indus- invençã
o para "Processo para vedar a meio e a recuperação da Lelisina a par- de fevereiro de 1957,
trial para "New° e original modelo de parte inferier dos furos deixados pelos tir do dito meio.
O termo n.°. 93.043, privilégio de
válvulas de -retenção" — De Gustav pinos em anodíos autoaglutinantes com
O termo n.° 107.314, privilégio 'de
F. Gerdts K. G. — Pontos publicados pinos -adutoEs de coerente verticais em. invenção para ."Retentor de fuligem" invenção para "Aperfeiçoamentos em
canetas esferográficas" •-• , De Artur
em 15 de janeiro de 1962, depositado fornos de eletrolise de alumínio" — De — De Fernando de Souza Soares
em 8 de março de 1961 e início do te Aluminium Inclostrie Aktiengesells*chaft Pontos publicados em 17 de - 'janeiro Eberhardt S.A. Indústrias Reunidas
— Pontos publicados' em 18 de janeira
ponto: 1 — NU° e original rineeelo — Pontos -publicados em 16 de janeiro de, 1962, total de postos: 2.
'
de - 1962, estabelecido em São Paulo.
de válvula de retenção, etc. ...
de 1962, total de pontos: 3.
O termo n.° 107.364, privilégio de
O termo n.°, 93.050, privilégio de
O termo . n.° 122.025, modelo indusO tento n.° 107.071, privilégio de invenção para "Dispositivo para co- invenção para "Novos aperfeiçoamentrial para "Nevo e original modelo invenção para "Nõvo tipo de trocador mandar o engate de embreagens auto,
de solado para calçado ern geral", e- de, anúncios de publicidade para veí- maticamente acionades destinadas em tos em canetas esferográficas" — De •
De Indústria de Calçados Francisco culos" — De Carlos Alfageme Pons particular a veículos motterietelos" — Artur Eberhardt S.A. Indústrias Reunidas — Pontos publicados era 18 de
R osifini S. A. — Pontos publicados un tos publicados em 16 de janeiro de De Pichtel & Sachs Alctiengesellchaft Janeiro de 1962.
15 de janeiro de 1962. depositado
,
em
1962, total de pontos: 3'. ,
— Pontos publicados em 17 de janei- iidO
.
adete.romaoran..°.,40
93ri.98in13a .l rmdoisp
ilêch5
lokçd eo ui?t1217 de agasto de 1960.
•
O termo n.° 107100: 'privilégio de ro 1962. - • '
•
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\\ revestimento c apresentação de quadros
O termo n.° 104.577, privilégio de cinta obter-se; pela própria consisten- 'dos lcugitudinais, abas de
cansa
I. painéis, tabelas e similares" — De invenção para "Composição aditiva a c: a da material cpie compó3 a c'Inte;tante o de bordos voltados;arguta
um na cli'Salvador Cutolo Gaetano -- Pontos combustível de motoreá" -- De The por recursos espeçadores quaisquer ou reção do outro e, na
Ma zona central
publicados em_ 18 de janeiro de 1962. Standard oa Co ae Pontos publicados p . er earnara de ar formada no priSptio plana, ume. ou mais 1eform:4w,
-subi-,
O termo n.° 94.158, modelo de uti- cm 18 de janeiro de 1962, o . final do vão interno da cinta.
tancialmente,
semicirzulares
e
de lar.'
lidade para "Neavo modelo de mesa 1.0 ponto, as fórmulas' saíram truncaSep,ue o ponto 2.
gera constante que delimitam entre si
bar" — De Michela Fioretti Pon- das.
1 áreas planas trapeozidais e substancia/tos publicados em 18 de janeiro de
O termo n.° 104.625, privilégio de
mente, iguais.
1962, depositado cçt ti de maio de 1957. invenção para "processo e aparelho
TÊRMO N.° 101.414
Seguem os pontos 2,e 3.
O termo n,° 94.833, pr:rilég:o de parIr limpar chapas de vidro" — De
De 1 de abril de 1958
•
•
invenção para "Aperfeiçoamentos em
OwenS Ford Glass Co — PoaRogério S. da Costa Irmão *Ltda.
TERMO N.° 124.294
canetas tinteiro" De. David Raths- tos publicados em 18 de janeiro
— Estado da Guanabara. •
precher — Pontos pub7icados em 18 de 1962.
De 18 de novembro. de 1960 .
Modelo industrial para — Um nava
de jaueiro de 1962, , total de pontos: 4:
O termo n.° 105.175, privilégio de
Ideal — Standar, S.P.A.
'O termo n.° 95,042, 'privilégio de invenção para "5 aicoil 2 p halo ben- medeio de sapatinho para caiaaça.
Ponto característico de: "Bacia seinvenção para "Nelvo dispositivo dis- zeno sulfonamido I, 3, 4 tia diazois"
2,
nitária" (Patente modelo industrial fa"
tribuidor de açúcar, queijo ralado e
De American Cyanamid Co — Ponoutros" — De Raul Mezzema e Luigi tos publicados em 18 de janeiro
Freddo- Pontos publicados ern 18 de 1962.
de janeiro de 1962, total de pontos: 3.
O termo n.9 105.609, modelo de
O térmo n.° 95.342, privilégio de utilidade para "Aperfeiçoamentos em
invenção para "Dispositivo luminoso ou relativos para cheques de velcuics
para propaganda" — De Mock Lom- especialmente jeeps" - — De Mecânica
iiitzer -- Pontos publicados Cm 18 de Industrial Estampotec Ltda.
•
janeiro de 1962, depositado 'era 1 de
O termo ri.° 105.630, privilégio de
julho de 1957.
invenção para "Aperfeiçoamento em
O termo n.° 96.590, privilégio de montagem de lâmpada indicadora de
1. 0 — Um nevo modelo de sarastiinvenção para "Aperfeiçoamento em jóia e nem" — De General Electric nho para' criança, caracterizado por ser
alvos" — De Maurice Ernest Elliot '— CO — Pontos publicados em 18 de o mesmo' constituíde de duas peças
Pontos publicados em 18 de janeiro janeiro de 1962.
costuradas entre si, de maneira que,
O termo tu° 107.088, modelo de uti- uma forma o solado, 1, o trazeiro, os
de 1962, retaieu o final do 1.0, pohto:
PONTOS CARACTERISTICOS
... e a outra de cujas faces -engata lidade para "Pés adaptáveis nos 'car- !solos e o bico, enquanto a outra é cos.:
rinhos para geladeiras, máquinas de tuteada na primeira e por si forma o
ouro membro de apoio rigido.
Bacia 'sanitária, caiacterizada pelo
O termo n.° 97.858, privilégio de lavar roupas, poltronas e outros mó- peito do sapatinho 2. de onde se pro- fato de ter um perfil curvo contínuo
invenção pata 'DispositIvo devedor de veis e aparelhos em geral" — De Ineo lorga emn semi-e.culo de conttirno em não se na própria bacia, mas, tambç.irs
uma faixa notadamente para instrumen- Schincariol — Pontos publicados em IS patas 1, e em cujo centro é adeptedo na respectiva base, sendo que a beira.
da externa da beca da bacia é incliO cadarço 3. Segu a o ponto 2
to de 'escrever e aplicações análogas" de janeiro de 1962.
O termo n.° 109.113, priyilégio de
nada para fora de cima para baixo;
— De Maurice Laurent Joseph Waltudo substanciahnente coma descrito •
Inert — Pontos publicados em 18 de invenção para "Dispositivo para locoein direção lateral, vegetais deiTRIZMO N..0 123.147
representado no desenho anexo.
janeiro de 1962, depositado em 18 .de mover cm
tados á solo" — De C. Van Der
oulub:o de 1957.
.Da 30 de setembro - de 1960
O termo n•° 100.391, privilégio de Lely N. V. — Pontos publicados em
Requerente: Jaime • G arreton Riso.
TERMO N,° 124.549
invenção para 'Procesio para 'a pre- 18 de janeiro de 1962, depositado em
.
pairem chileno.
paração de derivados de benzilamina" 13 de março de 1959.
De
30 de novembro da 1960
Pontos característicos de: "Medeio
— De F. Hoffmann La Rocha
Alcebiades
Ferreira e Líbano Jcsá
de tampo de mesa". (patente de asoCie. S.A. — Rintos publicados em
Privilégios de Invenção
clato
'industriai).
Ferreira
—
Estado
da Guanabara.
18 cie janeiro de 1962, depositado . em
Modelo industrial para "Una nevo
TERMO N.° 196.367
12 de fevereiro de 1958, retifico tam1 modelo de chaveiro"
:FIG.
bém depois da segunda fórmula no pon- Dep. em 26 de setembro de 1953.
to 1. 0 . ... na qual R tem a mesma
Patente de invenção.
f i gni fic ação que acima.
Título:, Nevo tipo de alarma contra
O termo n.° 103.057, mCidélo de utilidade para "Bolsa "alça para sacolas acidentes de veículos em geral.
PONTOS CARACTER1STICOS
cm geral" De Adolf Kaiser _— Requerente: Leonel Celestino de
Pontos publicados em 18 de janeiro GOUVe;i1 — São Paulo — Capitel.
Modelo -de tampo de mesa, carac1. 0 — Um nOvo modelo de chaveta
terizado ' pelo fato de se projetar da
de 1962, depositado em 11 de junho
ro,
caracterizado por consistir em um
de 1958, retifico também o Inicio do
sua face: inferior urn corpo abaulado
1. 0 ponto: 1 — Bebia alça para sacolas
à guizo de abóbada invertida; tudo conjunto formado por valias places, as
substencialmente coma descrito e re- mais são tinidas por meio de uca pino
em geral. etc. ...
que as atravessa e vai fixar-se na úlO termo n." 103.108, modelo de
presentado no desenho anexo.
tima, por meio de 2-Uca.
utilidade para "Aperfeiçoamento introSegem os pontos 2 e 3.
duzido em car.etas tinteiro" — De Al..
TERMO N.° 123.914
bert Abram Wexler -- Pontos publicados cm 13 de janeiro de 1962.
. TERMO N.° 125.930 De 31 de outubro de 1960
O termo n.° 103.140, privilégio de
de 17 do janeiro de 1961 Bergon Equipamentos para Escritóinvenção para "Novo dispositivo para
'Característicos
rios S.A. — Estado da Guanabara.
Dunlop Rubber Company Litn:ted
propaganda" •- De Cia. Harkson InModelo industrial para — Nevo mo- Inglaterra.
1.°) Nevo tipo de alarme contra
dústria c Comércio. kibon — Pontos
Modelo industrial — para — nevo
publicados em 18 oe janeiro de 1962, acidontes de veículos em geral, carac- delo de elemento estruturc/. para consmodelo de rastro para pneumático.
2.,
terizado essencialmente por compreen- Cuções
depositado em 13 de junho de 1958.
O termo n•° 103.410, privilégio de der Lana cinta circular, flexível . e isoinvenção para "Processo para a pre- lante. totalmente &a, adaptada exter.
paração de hidrazidas substtituidas de manente em tecla a volta de volante
'-mino ácidos" — De F. Hoffmann La do carro cinta essa que porta internaRoche 3 Cie. Societe Anonyme — mente, nos laterais contrapostos selara
Pontos publicados em 18 de janeiro os c,tnis há compressão das mãos, dois
de 1962, retifico no 1.0 ponto: com uma fios metálicos ou conttctés elétricos
h!drazina subitituida da fórmula geral: lactados e espaçados paralelamente;
ris
paio fato ainda destoe contactos, quanI-12N-NH.R1
'n
do ieolados e portanto, não sujeitos a
RI, R2, R3 e x tendo a mesma zig- compressão da cinta e legicamersta das
1. 0 — Nevo modelo de elemento
nificação que acima.
mãos, ligarem o decidi a elétrico da estrutura para construção, caracterizaO termo n.° 104.208, privilégio de buzina ou alarme, cortando aos mesmo do pelo fato de ser constituído pela jusinvenção para "Estruturas orgânicas tempo, por meio de n en circuito elétri- taposição com subsequente rebitigeam
pol.:Ur:4.ns" — De E. I. Du Pont de co de bobinas, membrenas, con,tactoe e ou apaidusamento recíproco — de
PONTOS CARACTERISTICOS
Ntmours and Co — Pontos pública- eál.vules. a Passagem de combustível duas chapas inicialmente, de • formato
dos em 18 dejaneiro de .1962, final para o motor, e finalmente Pe/o.fato do t-eperb-Tdal e que depos de cstampsNevo Modelo de rastro para
do 1. 0 ponto: .:. ditai estrutura.
isolamento dos fios ou contactes da d is, apesentam, ao longo des seus bor- pneumático, em particular para pnea-
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enáticns de tratores e veículos peados
semelhantes, caracterizado p elo fato de
compreender, de cada lado do eixo ou
plano de simetria do p neumático, um

sistema de nervuras de largura constante ciee partem, inclinaciamente, das
ombreiras do pneumático na direção do
respectivo plano de simetria: e pelo
fato de que, em seguida e essas nervuras e. com elas formando um angulo fortemente, obtuso, está previsto um
segundo sistema de nervuras, igualmente, de. largura constante,- porem,
mais leigas e mais altas do que as
primeiras e que terminam nas e izinhanças do plano de simetria do n neumático.
seguem os pontos 2 e 3.
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TERMO N.° 126.622
de 13 de dezembro de 1960

TERMO N.° 127.866
TERMO N.0 127.932
Depositado cai: 23 de março de ..
De 27 de março . de 1961
1961.
IVIecâneica Industrial Estampotec LiModelo industrial para "Novo
Patente de niodelo industrial.
mitada — São Paulo.
(leio de bota-galocha.
Modelo industrial para — modelo Requerente: Paianotti Ce. Cia .Ltda.
Ancora -- Companhia de Indústria
— São Paulo.
de suporte de e s trados neve camas.
c Comércio — C a p ital do Estado de
Titule: "nova confi g uração- inamenSioPaulo.
tal aplieeda a cadeiras".

N.0 125.308
de 28 de dezembro de 1960

REIVINDICAÇÕES

Requerente: Contina Bereatet
Und Reclienmaschinenfabrik Aktiene q

Principado de Liechten--selchaft—
ateia,

REIVINDICAÇÃO

1. 0 — Modelo de suporte de estraPontos característicos de: "aparfelio
dos
para emas., caracterizado por a precinematográfico", (Modelo industrial).
sentar um conterno aproximadamente
de forma de um trapézio isóceles de
, •
vértices arredondados, sendo que no
lado maior apresenta dois prolon g amentos voltados para cima, formando
encaixes para alojar os elementos do
estrado, tudo como substancialmente
descrito e representado no desenho
junto.

PONTOS CARACTERÍSTICOS

1.0 — Aparelho cinematográfico,
destinado a trabalhar com películas estreitas, caracterizado pelo fato de apresentar, visto de frente, a forma de
uma cruz, sendo que os braços desta
cruz possuem o aspecto de curtos tocos. arredondados nas suas extremidades.
Um total de 11 pontos.

1.") Neivo modelo de bota-galocha,
caracterizado por ser fabricado em uma
só peça inteiriça, 'sem colagens nem
costuras. de material flexível, como o
REIVINDICAÇÕES
plástico.
Seguem os pontos 2, 3 e 4.
1. — "Nova configuração rnamental aplicada a cadeiras", caracterizada
-pelo fato de que os braços se a p resenTERMO N.° 127.933
tam sustentados por duas hastes verti-

cais, ligados à base do assento, sendo
De 27 de março de 1961
que às hastes posteriores se ligam arMoalo industrial' para "Novo 1110.
cos fixos pelas extremidades superiodelo de szaidália-chinelo para moças.
res às laterais do suporte do encôsto,
Ancora — Companhia de Indústria
suporte esse que apresenta as citadas
laterais mais elevadas, conformando re- e Comércio — Capitel do Estado de
tângulo que encerra quatro ornatos ar- São Paulo.
TERMO N." 127.865
queadcs, que se repetem simetricamenDepositaria em e 23 de março de .. te na borda inferior do encesto, sendo
19ó1.
que, ainda. nos lados do assento se enRequerente: Paganotti fe Cia. Ltda. contram três ornatos de mesma forma,
estando o conjunto de cadeira dotado
— Estado da Guanabara.
de pés formados por três hastes que
Titulo: "Nova e orleinal cadeira de
conformam tronco de pirâmide trianbraços"
gular, alongado, cone secções que decrescem lentamente do alot ate as ponteiras inferiores.
Seeue o ponto 2.

ISRMO N." 127.867
REIVINDICAÇÕES
Depositado em 23 de março de 1061.
1.°) Nãvo medeio de sandália-thl.
Requerente: Paganotti e. Cia. Ltda.
nelo para moças, caracterizado por ser
— Estado da Guanabara.
executado em unia só peça inteiriça ?e
TÊRmo N.° 126.415
Título: 'Suporte móvel para fogão
material flexível, como o plástico, com
e
bujão
de
gás-.
6
de
fevereiro
de
Depo s itada em:
desenho formado por duas tranças la1961.
terais, que sobem e se entrelaçam na
Ltda.
Indústria Química Guarulhos
parte superior e se ligam, novamente
REIVINDICAÇÕES
Guarultios — São Paulo.
ás laterais. As tranças em questo5 são
1.° — "Nova e original cadeira de
moldadas, sendo sua face infer'or ;isa.
Modelo industrial — "nova dis pobraços", dotada de assento e encesto
UM total do 4 pontos.
sição e mcaixa de Pesquisa".
circulares, caracterizada pelo fato de
que tais assento e encesto são fixados
e um suporte metálico formado por
TERMO N.° 127.934
fios
•
perfilado de secção circular, a presenModêlo industrial para "Nóvo motando parte anterior em semi-circundelo de sapato.
ferência. com lados que se elevam para
.reurnami
l
4"-;r
epriir
o encesto, no alto do qual reproduz
Ancora — Companhia de Inch:latria
,44-•
reva semi-circunferência, que orla a
e Comércio — Capital - do Estado de
parte superior do encesto. sendo que
REIVINDICAÇÕES
São Paulo.
ao arco anterior, do suporte mencioe
1.°)
Suporte
móvel
para
fogão
nado, associa-se uma segunda peca metálica, de forma aproximada idêntica bujão de gás, caracterizado pelo fato
ao referido suporte do assento e en- de ser - formado por quadro retangular
cesto, semente que apresenta a parte tubular, apresentando nos ângulos Inposterior voltada para baixo, e de cuja ternos chapas triangulares, sob as quais
parte centeal partem duas hastes em estando dispostos rodízios, sendo que
PONTOS CARACTERÍSTICOS
"V", cuias extremidades anteriores são as laterais do quadro se apresentam li1.° — Nova disposição em caixa de fixadas a pás sendo que s dois supor- gadas por luva interna e fixadas por
pesquisa, que se constitui de uma cel- tes arqueados são posteriormente in- par de parafusos, enquanto que a um
sa de formato retagular, e se caracte- terligados por hastes recurvadas, en- dos lados do mesmo quadro IR fixam
riza por possuir internamente Uma Pla- quanto que os descansos para os bre- as extremidades achatadas da peça tutaforma dotada de aberturas ~a'ços são fixados a hastes cai "L" deita- bular em "U", dotada de travessa sures e sextavadas, nas guiais são encai- do e invertido que possue as extremi- porte do rod;zio, sendo que a tel peça
REIVINDICAÇÕES
iiados fraecos contendo soluções ou nmi- dades ligadas ao suporte do encbsto • tubular se encontram fixados pinos verPE e ap arelhagem de laboratõrlo.
do assento.
ticais, suportes de anel.
1.°)
Nôvo
inodélo de sapato. caracSegue o peto 2.
Segueo ponto 2.
Seve o ponto 2.
terizado por ser executado em sana só
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peça inteiriça, em material flexivel,
TERMO N. 127.986
a base substanciarmente . triangular, coar
TERMO N o 128.093
como o plástico, possuir desenho origiarestas e mntos suavemente recura ados,
De 29 de março de 1961
De
4
de
abril de .1961
e com a superfície lateral acompanhado
nal com ventilação, através de pequeCalçados Samelio S.A. — Estado a configuração' da dita- base, porém
nos orifícios integrados ao material de
Patente
de
Modélo Industrial . Para,
•
alargando-se ligeiramente para o alto,
cobertura, sendo seu solado formado da Guanabara.
lalósr6 Modêlo de Porta. Canetas
•
Modélo Industrial para — Novo Mo- superfície esta de paredes lisas, com com Rádio.
i por barras paraklas, cortadas por
exceção de uma faixa extrema inferior,
a
pansversais, assim como o salto além alo de Meia Sola.
Requerente: Monitora S.A. — lua
dela separada por frizo Contronante,
de um frizo lateral, que termina na
dústria
e Comércio — O. Massaroa
gize
se
apresenta,
juntameate
com
a
d:ta
parte trazeira, formando o contra-forte
Estado de São Pulo.
base, inteiramente corrugada; e a mesdo sapato.
ma superfície lateral do recipiente rSegue o ponto 2.
curvando-s superiormente para dentro,
formando um curto pescoço ou gargalo
cilíndrico, de grande diâmetro, com uns
TERMO NP 127.935
frizo anelar contornante c borda
ligeiramente alargada; tudo substancialDe 27 de março de 1961 -PONTOS CARACTERÍSTICOS
mente como descrito e ilustrado nos deV)
Novo
modão
de
meia-sola,
camo'NU°
Modelo industrial para
senhos
racterizado
por
compreender
uma
placa
• . anexos.
délo de sandalha".
plana
substancialmente
triangular,
com
Anota — Companhia de Indústria
Capital do Estado de contõrno suavenaent'S arrcdondado, acorp.
e Comércio
TERMO N o 128.080
panhando a con;iguração do solado, na
São Paulp.
região correspondente à planta dos pés,
Depositada em 4-4-1961
palae esta provida inteiramente, e próRequerente: Tecnogeral S.A. Coximo de sua periferia, de. um estreito mércio e 'Indústria — São Paulo.
frizo contornante; ladeado por duas caPontos Característicos de: Original
naletas tambadm contornantes; e na área
central delimitada pelos citados frizo Configuração na Cabeça . de Parafusos,
e canaletas sendo prevista uma série Rebites e Analogos.
de reentrâncias circulares côncavas, distribuidas ordenadamente, cada uma pro1 0 ) NU° moclèlo de porta-canetas
vida de uma saliência configurada à secom rálio, caracterizadas por ser seu
melhança da figura representativa de
corpo (1) de formato de dois trancos
um naipe do baralho, seja paus, copas,
de pirâmide, de , bases retapgulares,
espada ou ouros; tudo substancialmente
unidas entre si por. suas 6ases maiores,
como descrito e ilustrado no desenho
iguais, sendo que as arestas são todas
anexo.
arredondadas.
REIV/NDICAÇÕES
Seguem os Pontos 2-3:4-5.
72,PM0 N.° 127.868
1.°) NU° modelo de sandália, caracterizado por ser executado em uma
TÊRMO N o 128.130
Deposiatdu em 23 de março de 1961.
só peça inteiriça em material flexivel
De
5 de abli de 1961
Requerente:
Paganotti
L
Cia.
Ltda
.
e leve como o plástico, com desenho
a idêntico ao modero normal de couro, — Estado da Guaratara.
InglaterTecalernit Limited
a, que imita, nos detalhes todos.
Titulo: 'Suporte .nóvel para gelara.
Segue o ponto 2.
deiras".

1

1

TÈRMO N. o 127.985
De 29 de março de 1961
Calçados Samello S.A. — São Paulo.
Modélo Industrial para — Original
Modelo de Solado.

'a

PONTOS CARACTERISTICOS
1.0) Original modélo de solado, ca-

Modêlo Industrial para — Uni
nevo conjunto de tubo flexível doe 1 0 ) Original Configuração na Ca- tado de conexões finais.

beça de Parafusos, Rebites e Anatogos, caracteriza-se pelo fato de na
cabeça do parafuso, rebite ou análogo,
de configuração saxtavada, semi-esférica ou- outra, ter 'moldada, em relafaEIVINDICAÇÕES
tiva profundidade, a lstra (T), caÚ
1.°) Suporte móvel_ para gelaciciras, ramo vertical ou horizontal desta lecaracterizado pelo fato de se apresen- tra pode apresentar-se com maior protar com a forma •retangular, constituí- fundidade. — Segue o Pinto 2
do por duas peças de perfil II"; reunidas por parafusos, conformando quaTERMO N° 128.096
drar que nos angulos internos apresenDe 4 de abril de 1961
tam, a meia altura, chapas triangu?ares,
sendo que inferiormente aos cantos são
Perfumaria Kanitz Ltda. -- Estado
dispostas abas suportes de eixos para da Guanabara.
rodízios.
Modélo Industrial, para Caixa' para
Perfumes e Sabonmas,
•
TERMO N. 128.075
De 4 de abril de 1961
Companhia Industrial de Conservas
Alimentiicas aCica} — São -Paulo.
MOdélo Industrial para — Novo moeido de recipiente para frutas em calda.

racterizado por compreender, na parte
mais alargada e correspondente à planta dos pés, uma pulralidade de saliências planas, configuradas à sasarnelhança
da figura -representativa de uru naipe
do baralho, seja paus, copas, espada
ou ouros, todas orientadas segundo a
mesma direção e no mesmo sentido, e
agrupadas centralmente urna às outras,
deixando uma falia periférica lisa; lisa;
e na parte correspondente ao salto,
compreendendo ainda duas linhas, para/elas dc saliências, igualmentç configuradas às da sola, porém menos pronunciadas que aquelas, as da linha superior orientadas em ,senildo . ocntrário às
da linha inferior, e, ca. uma , delas
sendo cdntornada :eataeita canaleta
circundahte, tudo Sirbitancialin- ente como
descrito e ilustrado nos desenhos ane1. 0 ) Novo modélo de recipiente para
xos.
frutas, era calda, caracterizado
_ • por ter

,

Otiginal Caixa para Vetaaates
e Saliorietcs; caractdrfzãda peta; If?to,
'de" Ser formada por urna fólhada aaaaa
tolhia ou analogo, recortada' sCie modo
idéntico a uma pelo inteiriça e aberta
de um coelho, seguem na pontos 2-3.

4====4=
1.0 Um ruivo conjunto de tubo
flexvel dotado de conexões finais,
particularmente adequado para a.
circulação e transporte de fluidos
sob pressão, caracterizado pelo
fato de que o elemento tubular
flexível é compreendido por urna
extensão de tubo feita normalmente em material plástico sintético ou de uma combinação de
ticos, tendo fixada em 'cada uma
das suas partes extremas conexões finais ou conectores metálicos, feitos de material adequado,
os quais são compreendidas por
parte do corpo cilíndricas sendo
cada conector previsto com uma
seção de perca eXagOnal c uma.
haste rosqueada numa extremidade, prolongando-se sare alfa e
dentoro do tubo flexível, para dentro a partir da face da seção exagonal, -uma virola metálica. subspy.nci almente.criindricd... dota& de
trpts series-de depressõés
reV*..
alongados espaçados èirminferóncialmente e e quidistantemente no campo da virola.
Seguem os pontos 2 —

298 Quarta-feira 24
Títità10 N° 58.887
De 17 de setembro de 1951
Nlodèlo de Utilidade para — Car-i
burador queimador para fogareiro e
outros — Souza S. Fosco — São
Ca alo .
1" Carburedor queimador para fogareiro. caracterizado pelo fato de ver
const fluido por um corpo horizontal,
pros ido de , câmara interna alongaria
que' se prolonga em um tubo vertival em uma drs extremidades, sendo
que a referida câmara é provida tie
várias aberturas de topo, cada uma
das quais recebe um corpo trimencónico dotado de réde metálica de
proteção. - sendo • formado, ao redor
das citadas aberturas, um pequeno
recipiente.
'rn total de 5 pontos.

[MARIO OFICIAL (Seção Mi)
feto rle possuir LITIR eaN; idade nele
formada, em sua parte posterior,
adaptada para receber, de uma maneira prontatrienie destacável, um
botão. menor . preso a um , vestuário,
e compreendendo elementos de retenção pare manter o referido botão
menor dentro da cavidade, elementos
que permitem deslize o referido , botão menor sob os eleinentos de ' reTÉ.R1110 .° 128.322
tenção, e elementos que . permitem
De 13 de abril de 1961
que a linha' de costura Ou seus- equi%alentes, prendendo o botão menor
Heinz Schwarz — São Paulo.
ao' vestuário, deslize até lima posião
Modelo industrial para
Nova central em relação aos botões. —
configuração ornamental aplica- total de 7 T.ontos.

I se que is horas são representadas
' po: troos ,iue . quando em coincidência co mos ponteiros não
apresentam solução de continuidade.
Segue o ponto 2.

Jan2fro de
MUT() N.° 128:4W
13 de abril de 1961
?aulo Campos Telles — L's;L.-tdo
da Guanabara.
•
• Modelo industrial para — Nova
'forma ou configuração ele envolucro para garrafas ou . "recipient es.

da à relógios.

TÊM10- N. b 12E363

'De 14 de -.abril de 1961
Pdbrica Dowal Limitada — Paraná.
Modèlyo industrial para — Nóvo
modélo de' bola, com cobertura
plástica • para, fins desportivos.

TERMO N° 123.114
fielmituda • cm: • 5 de abril de 1961..
Modelo Indústria]
Requerente: Tecnogeral S.A., Comércio e Indústria — São Paulo.
Pontos Catracteríst.'cos:
Origtinal
Configuraç-ão na Cabeça de Parafusos,
Rebits e Analogos.

neivind;e2V'r:::!
1.0, Nova configuração ornamental aplicada à relógios, caracterizado pelo formato aproximado de um trapézio com os seus
lados curvos e virados para o lado
de • fora, e assentados em quatro
pés palito, ligeiramente. afastados
para fora e paralelos dois a dois.
Seguem os pontos 2 — 3.

1.0 — Nova forma ou configuração de envólucro para gararfas
fato do envólucro ser feito de laaou recipientes, caracterizada pelo
lha, de preferência de palha da
carnaúbeira, a. qualu apresenta
uma tessitura em forma de rendilhado (2), formando pequenos
polígonos • .sextavados, em cujas
aberturas ou campos (1) se pode.
ver a garrafa ou reciplente que o
1.0 — NU° modõlo de bola com envólucro envolve.
Segue o ponto 2.
cobertura plástica, para fins desportivos caracterizado, por ser provido de uma plural:ciado de séries
N" 70.:r2
de 3 gómos, de dimensões e conDe ti de novembro de 195:1
tornos diferentes que .se ajustam I
e. são costurados entre si.
Aparelho Infusor . Coador Combt
Segue o ponto 2.
nado com gerador de vapor d'agua

-.1') óriginal Confiquiação na Cabeça de Parafusos, Rebites • e Analogos. caracteriza-se pelo fato de na
cabeça do parafuso: rebites ou análogo.
de configuração sextavada, semi-esférica ou outra, ter moldada, ein relativa profundidade, um emblema, em
TÈRIVIO
° 123.323
Forma de quatro braços que se .CatreDe
13
de
abril
de 1961
cruzam, formando, portanto, cito segdentro de um circulo, igualmente reca'Heinz Schwartz
oPaulo.
•
vado ou • não, e um ou mais braços.
Modêlo
industrial
para
— OriTERMO . N. o 128.489
diametrais pode ser mais recovado cm
ginal configuração ornamental
relação ..aos similares.
De 18 de abril de 1961 •
aplicada à relógio.Segtv Ponto 2. Paulo Campos Telles — èeará.
—
• Modèlo industrial para — Nova
TIRMO N. o 128.321
forma de configuração de envolu-

para aquecedores para privilégio de
iurent:do.
Juan Bernandez Ilerrera
Cuba.
POSTCS CARACTETIMICOS
1" Um coador para infusões condi:liado com um gerador de _vapor dagua para aquecedores, eurreterizado
por ter dispositivos de fechamento
mecanicamente, por fOrit
ero para garras ou recipientes. acionáveis,
do coador e poder ser alimentado de
cro para garrafas ou recipientes. ar comprimido,
por um compressor
de ar exterior movido por um motor
elétrico, para rer lizar a infusão sob
pressão. -- Um total de .7, pontos.

De 13 de bani de 1961
Heinz Schwarz — São Paulo.
Modêlo inlustrial para — Configuração ornamental aplicada à
relógios.

ReivindleaOes
1.0 ) Original .configuração ornamental aplicada à relógios, caracterizado por ser dotado na sua
base superior de abas que se projetam para •os lados e a base inferior bem menor que a superior,
com curvatura mais acentuada e
provida na sua parte central de
um peso com o formato de um
tronco de cone.
Zeguern e:,; pontos 2 —
Reivinaicaçõe,
l o r configuração ornamental
aplicada à relógios, caracterizado

pelo fato de compreender o formato de um trapózio com as suas
partes superior e inferior paraleias, sendo esta menor do que
aquelns, em 'cujo mostrador vê - ,

Tf.1.1Md N'' 78.529
29 de DON em b an de 1951
Itoderique Egon C oldeuthal — Cru-

Modèl0 de Utilidede para — Una
manequ itu a ri icu Live' e des tO ou tu vel„
neivimlicocões
1" Novo niudèle, de numequim, caracterizado por ser constituido por
uma base de chapa metálica com dois
suportes pura traz, Inse essa a que
eslã pre s o, Por jánla articulada, um
suporte central constituído por 1 Cl`N
tubos que te distanciam telescopica1.0) — Nova forma ou configu- mente e cujo tubo interno dispõe, em
ração de envólucro para garrafas sua parte superior de Lula rósea, em
ou recipientes, caracterizada pelo torno da guri por meio de porca, a
estão presa, giram quatro visas
Ti7:11.110 N' 76.508
fato do envólucro ser feito de que
flexíveis,
e termina em articulação
palha, de . preferência palha de esférica com
25 de nnvembro de 1954
um cilindro. cilindro
carnaubeira, apresentando -uma ésse que ta inWrn em ariieuiae.ilu
Luiz Salanel.' “ — Argentina.
pino articulado
r'revtlégio de Invenção para Novo tossitura semelhante à das estai, féri rui pien de um
tetro e cerradamente. a garrafa, SltperiOnllent C uuiut 0 busto do manetán para vestuário.

PoNtos

ras,de modo a envolver. por in- anila, ao (in:.1,

4:n

r

1STICOS.
lar0
/recipiente :que serve de c;"
ãõ ma .e.ve.; sa1.11`43''dan;c"''
(11 e ierm,11,1 ri "n"
v,gas
1" Um novo botio para vestuário continente do produto.
OlitOS
do itiiui uiih,i
—
,
coisas análogas, .earacterizado pelo
Segue o ponto 2.
ponto 2.

•
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reunidas as 'laminas, e dispositaaos
TERMO Na 90.320 gr,
protetores seguros às ditas partes
Depositado em: 31-10-56.
soldadas para proteger parte do 'núcleo e das lâminas.
Requerente: Maria France.sca Cal.
Um total de 12 pontos..._
lu Zerbazzi — São Paulo.
Pontos característicos de: uns novo
passador da veludo.
a TERMO Na 90.527
' 1- — TI novo passado; de veludo,
caracterizado essencialmente por
De 12 de novembro de 1956
compreender uma prancha, de for,
Privilégio de invenção para apare- inato variável cie acôrdo com a nalho Eletro Mecânico destinado ao tureza cia peça a ser passada, cuja
comando e execução de viragem au- superfície superior é provida ocupantomática de ovos em chocadeiras.
do quasi toda. a sua extensão, de um
painel de carda ou tela, sobre a.
Companhia Avícola São Paulo — qual
é colocada a parte macia ou peCapital Sito Paulo.
lucia do veludo, podendo ainda esta
Reivindicações
prancha, ser sustentada por suportes incorporados numa base de a r1 — Aparelho Metro...Mecânico des- acatamento.
tinado ao comando e execução de viSeguem os pontos 2 e 3.
ragem automática de ovos em chocadeiras, caracterizado pelo ,fato de
apresentar as gavetas de incubação
TERMO No 90.630
em colunas e dotadas de movimento
De
16
de novembro de 1956
oscilatório, conjunto, ao redor de eixo
horizontal, movimento esse transmiChamberlain
Corperation — EstaTERMO Na 34.024
tido, através de engrenagem, movida dos Unidos da América.
TERMO N°.80.261
por parafuso sem 'firn, , estando a ciDepositado em: 3-1-56. Privnegio cte invenção para:
Depositado ém; 21-6-55 — Inventada engrenagem ligada, por alavanção. •
Requerente: Irmãos Shentrna.n &r. cas apropriadas, a -um suporte sape- Estrutura de espremedor.
10 Estrutura de espremedor ou disCia. Ltda, — São Paulo.
dor de .cada -cortina de gavetas.
positivo semelhante, abrangendo roRequerente: Edniondo lisrberis e— Pontos característicos de: Aperfei- Um total de 4 pontoai
los que, na posição de operação são
Sito Patio.
çoamentos em caixa acústica para
forçados, elasticamente, mis de enPontos Característicos de: "Novo rádios.
contro ao outro e que podem ser
1 -- Ap erfeiçoamentos em caixa
Ta.'RMO N a 80.465
dispositivo de comande para máquiespaçaiaos um de outro, caracterizaacústica
para
rádios,
caracterizam-se
nas de fazer café sem vapor".
do pelo 'fato de que cada uru dos reessencialmente pelo fato, da face Depositado em 4-7-55.
feridos rolos tem uma posição elásI') "Novo dispositivo .de comando frontal da caixa ser provida sob a
Requerente: Chana Lerner a_ 05,0 tica em relação ao outro:. ne:o fato
Pa ra máquinas de fazer café sem va- abertura correspondente ao alto .fade que 'os mesmos, pelas Suas outraS
por", caracterizado essencialinente lante, entre os botões de comando, de Paulo.
Pontos característicos 'de: Novo extremidades, se acham instalados de
por compreender um setor plano, co- uma segunda abertura triangular,
modo a não poderem ser deslocados
•
trado por um de seus laterais no ca- cuja base e os laterais (catetos) são modêlo de chapeu para praia.
em relação respectiva armação de
beçote superior do conjunto compres- curvilineos em forma reentrante,
1 — Novo modélo de chapeu para suporte do :à
espremedor; pelo fato de
sor, e sendo provido no lateral oposto sendo que esta mesma face frontal, praia, caracteriza-se pelo fato de-o que o dispcsitivo
de acionamento
de uma curvatura convexa, excêntrica em sua superfície interna, coinciden- mesmo ser constituído por uma co- coopera com a extremidade
não deacom relação ao seu ponto de centro; te com a abertura superior tem mon- bertura de formato octogonal ou ou- locável do rôlo•inferior; e pelo
fato
caracterizado aluda pelo fato da ex- tada uma moldura removível, o su- tro, em cujos vértices tem uma cap- de que o diapositivo de arriamento
livre
desta
curvatura
ser
tremidade
do alto falante, cujo diâmetro sula, com abertura voltada para den- e de levantamento do nato superior
portadora de um rebaixo curvo, que porte
deyapo
varia de acôrdo -com o tipo tro, fixas á parede o bordo da co- ic00ca
serve de encaixe ao rolamento fixo Interno
0 ps%ria d.coornmearanej.tretra
bertura por costura ou outro meio;
Toldtaaldedenã5o v.
deste; ainda pelo fato do fundo da na
no extremo superior da haste que caixa
zona central interna da cobertu- tos)...
ser sõlidamente fixo em seu
aciona o pistão de compressão; Ca- corpo (irremovivel),
provida em sua ra, tem fixo por costura eletrônica
racterizado ainda . pelo_fato da orara
meio, um disco e dita cosextremidade do setor plano acima parte central de um rasgo ou aber- ou outro
TERMO Na 92.06a
forma nos pontos livres da cosreivindicado, ser provida de -uni en- tura vertical, onde tem montado por tura
tura um canal; pelo fato de inserirDepositado
em 4-1-1957.
caixe cilindrico de,ajuste a alavanca meio de encaixes guias a tampa pró- se
nestes canais centrais e nas capde comando, e no lateral coincidente priamente dita e finalmente por ter sulas,
Requerente:
Sociedade Agro-?lervaretas
resistentes,
e
alongamontado
internamente
na
caixa
dois
com o da curvatura Converta, de um
setor obliquo a qual forma com esta anteparos ou planos verticais, con- das que formam o arcabouço do cor-, cantil São Dimas Ltda. — S. Paulo.
Pontos característicos de: "Nôvo
uni plano curvo . de continuidade, vergentes no sentido do fundo e, que po em que se assenta a cobertura;
para ponto de descansa do disposi- refletem, o som diretamente parra pelo fato de o centro da cobertura dispositivo de comando para regadoser dotado de costura eletrônica em res", caracterizado essencialmente
tivo no rolinnento da haste, caracte- abertura triangular.
forma de um ou mala pequenos cír- por constituir-se de um cabo cilínrizando-se finalmente pelo fato, do Segue o ponto 2.
culos; 'pelo fato de ter incorporado drico de comprimento variável, em
contando do setor plano determinar
á zona central, por costura eletrônica cuja extremidade superior tem fixo
pela soa curvatura excêntrica a (10.510ou outro meio duas tiras.alongatiaas e duas chapas laterais diametralmente
e:10in da haste do pistão até o ponto
TÊM-MO N a 87.932
opostas, as quais em forma de forcuias extremidades são livres.
Multe verificado quando o •rebaixo
De 16 de julho de 1956
quilha, envolve os laterais do regador
curvoé' ajustado no rolamento da reSegue o ponto 2.
ferida haste. — Segue o ponto 2.
• •
*-- • e são centradas no terço médio SuIndustrias Plásticas e Eletro Meperior dèste: pelo fato ainda da base
cânica Panam Ltda. — São Paulo.
do regador ter incorporada um peTERMO Na 90.584'
Modéio de utilidade para novo inqueno anel .traseiro onde tem en g aTEI11110 N" 82.123
De 14 de novembro de 1956
terruptor elétrico..
•
'
tada uma 'mate Metálica flexível,
Depositado em: 23-9-1955.
Antonio Emílio Valbonesi e Aldo embutida e corrediça ao longo de
Pontos característicos
uma canaleta longitudinal do aabo e
Valbonesi — Argentina.
R jquerente: ,Indústrias Brasileiras I -- -Novo interruptor elétrico, ca- Privilégio de invenção 'para: — ai presa entre dois pontos extremos
de afetarias Plásticas S.A. — São racterizado por uma barra que apre- Aperfeiçoamentos em lapiseiras esfe- por meio de alças sendo abaixo da
alça inferior projetada para fora da
senta orifício transversal passante,
Paulo.
canaleta em forma atlética para se
atravessado por um contacto meta- rográficas de tipo retractil.
Pontos caracteristieos de': "Novo lico„ de extremidades recurvadas, - 19 . Aperfeiçoamentos em lapiseiras poder acioná-la -e cOnseqüentemenia
recipiente térmico para conservação sendo a dita barra provida de rebata esferográficas de tipo retráctil a que o regador. (Segue o ponto 2).
de alimentos quentes ou gelados".
xos opostos, limitadores de curso.
compreendem uma peça -tubular de
•
P) "Novo recipiente térmico para Total de 4 pontos.
contenção, em cujo interior se ajusta
TERMO Na 92.076
de maneira deslisante um depósito
conservação de alimentos quentes ou
de tinta em pasta ou semi-fluida, ligelados" caracterizado essencialmente
De 24 de janeiro de 1937
gado por unia das suas extremidades
por seu corpo externo bojudo feito de
TERMO N9 89.852
Patente
de modêlo de utilidade
com um elemento de escrita com bopolopas ou outro material ter ajusDe 11 de outubro de 1956
linha e meios de comando capazes para: /ativo abanador para café e
tado cai sua abertura a parte suprador do recipiente projetado inferior Dispositivo vibratório para privilé- para provocar o deslocamento axial outros.
Londrira —
do referido elemento de escrito para, Angelo Gazzotti
e concentrietunente _de modo a da; gio de invenção.
formaçao ao corpo interno do recipi- Libbey Owens Ford Glass.Company pelo menos, a sua posição de' ope- Estado do
. , Paraná.
ração, caracterizados pelo fato que
ente, de material plástico (melaREIVINDICAÇOES
Estados Unidos da América.
. os referidos Meios, de comandos são
mine), sendo o espaço ou câmara for- ,.....
1
—
Um
dispositivo
vibratório,
ca"NU°
abanador para café e ouconstituídos
por
um
elemento
de
emla
mado entre um e outro preenchido
tpor lã de vidro, caracterizando-se racterizado por encerrar um núsieo purrar vinculado ao' mencionado cor- tros", constituito de estrutura meainda - pelo fato da tampa do recipi- formado; par uma nálltiplicIdade ,de po externo e fechado numa das suas tática e provido de moega superior
l que* descarrega junto a um dos naente ser formada por duas partes' cita' lâmina., de, um Material magriétoaea- extremidades em contato 'normal com
fazem._. originar uma cansara' a em' tritivo, um-material isolante entre as a extremidade do depósito oposta à mos ide , coluna de abanaaa0. coluna'
'cujo interior contem iguelmente ia de lâminas do núcleo, um conjunto ' de dá elemento de escrita , e capazfie ser essa com -perfil em "U'' invertido e
Vidro, ou outro elemento refratário partes sOldadas ao longo- do ;lado das deslocado 'por uma 'simples pressão dotada, na extremidade do ramo
sôbre 4a mesmo. (tam oposto à eentesa, ceracterizado peio
apsalquer. Um total de 3 pontos. • ditas lâminas Servindo para manter axial exercida
._ .—_ -.
WeisamOISM

T(slIMO N° 79.554
De 17 de maio de 1955 Tb nina s B. Weiss a-- Estados 'Cuides da América.
nModèlo de Utilidade para Capuz
para Chuva.
nciuindiracjea
ã° Um capuz compreendendo uma
peça de material dobrado para formar seções verticais destinadas a se
prenderem em torno de nuca e lados
da cabeça de ume pessoa que o utiliza, sendo as ',partes superiores de
ditas secções 'verticais geralmente
dispostas em 'plano -horizontal e om
relação de sobreposição, tendo dita
peça uma seção intermediária que se
aopropõe a ditas partes superiores,,
prendendo ditas seções intermediárias
ditas partes superiores conjuntamente
e formando o topo de dito capuz.
Um total de 9, pontos.

TERMO N° 83.679
De 16 de dezembro de 1955
Lorenzo Busquets Milan — Ramosa
Rodrigues Cuni — Francisco Rivaa
alir, anda e Salvador Abelia Sole —
São Paulo.
Privilégio de Invenção para Cadeira Balanço.
PONTOS CARACTERÍSTICOS
1° Cadeirinha-balanço, caracterizada
por urna base retangular,. móvel sabre roletes e provida de duas -armações retangulares cujas extremidades
são encaixadas em orifícios opostos,
previstos nas partes anterior e Posterior daareferida base, sendo ani
dos orifícios provido de uma saliência interna que pode encaixar-se em
uns dos rasgos da extremidade da
respectiva armação, enquanto que o
outro orifício a provido de - mola ina
terna
Uni total de 5 pontos..
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fato de que • na passagem cio café
da moega para a referida coluna se
encontra disposto corpo cilíndrico ou
tubular dotado . de pluralidade de
canais longitudinais. (Seguem-se os
pontos 2, 3 e 4).
TÉRMO N s t 93.430 _
Depcaitado em 2 de alkil de 1957.
Requerente: Renato Birano — São
Paulo.
Pontos característicos de "Original
disposição em conjunto secador de
roupas para apartamento e outras
dependências".
1 9 "Original disposição era conjunto secador de roupas para apartamento e outras dependências", caracterizado por ser constituído por
um esqueleto de arame de ferro ou
qualquer outro material, compondo
uma armação poliécirica ou de outro
formato, cujas arestas verticais são
formadas por tubos ou arames mais
resistentes, dotados de pequenos pés,
sendo que as paredes desta armaçãc
são constituídas por fios de arame
espacejados e que se cruzam entre
si; no extremo superior das paredes
da armação e nelas articulaado-se
de qualquer forma, se conectam vátais formados por fios ou tubos de
arame ou outro material apropriado,
os quais quando em uso mantem-se
no sentido horizontal; êste secador
no seu interior, ou em outra qualquer
localização do seu corpo, é dotado
duma fonte de calor para secagem ela
roupa, pcdendo • ser resistência elétrica, tubulação de gás, ou outra
apta a produzir calor; pelo fato de
a armação do secador, bem assim os
varais e respectivos elementos geradores de calor poderem ser articulados e dobrarem sôbre si, reduzindo
o tamanho do conjunto secador. (Segue o perito 2).

ge local em que, normalmente, se encontra dif.po,sta a cesta de fundo perfurado e à qual corresponde, superiormer.je tampo articulado no rockpiente do conjunto.
Seguem os pontos 2 e 33.
•

TERMO N.. 9 94.429
de 20 de inalo de 1957
Patente de modelo de utilidade —
para — construtivas em máquinas
para filetar em espiral ou linha reta
condutores elétricos isolados com
massas termo-plásticas.
Metafil — Indústria e Comércio Limitada — São Paulo.
REI VINDICAÇOES
)
"Nova
disposição construtiva
19
em máquinas para Meter, em- espiral
ou em linha reto, condutores elétricos
isolados ocm massas termo-plásticas",
caracterizado pelo fato de compreender, entre o elemento extrusor de
plástico e a bobina 'de recolhimento
do cabo elétrico, uma ou mais banheiras, portadoras de tinta, a cada
uma delas correspondente do disco
que, paralelamente, -mergulha no pigmento, sendo que tal disco contateia
o cabo mencionado, éste podendo promover, autcaniliticamente a rotação
do referido disco.
Segue o ponto 2.

xivel, que, externamente ao conjunto
é revestido por cobertura igualmente
flexível e que se apoia contra tampão rosqueado no thpo da peça tubular, estando, ainda, compreendida
entre tal tampão e corpo rosqueado.
um anel metálico.
Seguem os pontos 2 e 3.

meio em cano de deságue, e dito
recipiente tem numa das regiões
da sua parede do fundo, um tubulo livre de escoamento da água
da lavagem; dentro dêste ree:3ente. se dispõe outro receptáculo
de menor diiime.tro, concêntrico,
sustentado inferiormente por unia
válvula axial ôca, nele incorpoTERMO N.° 95.075
rador por meio duma porca e contraporca, sendo que o orifício suDe 21 de maio de 1957
perior de saída da válvula axial
Georg Hans Flassebeck — São e comunicante com o receptáculo,
Paulo.
por meio de canal que há na porModêlo de Utilidade para:
Novo ca situada dentro do receptáculo
modélo de fogareiro elétrico de na parede do fundo dêste há três
temperatura regulável.
ou mais orifícios para saída' dágua que se escoará pelo tubo.
Reivindicações
1.°) Novo modêlo de fogareiro
elétrico de temperatura regulaver, constituído de corpo metálico paTalelepipédico, provido de
aberturas laterais e superiores de
ventilação, enquanto que -em seu
topo se encontra placa refratária
suporte de resistência elétrica,
caracterizado pelo fato de que
tal resistência se encontra ligada
a reostado de acionamento por
chave rotativa externa a uma das
faces do conjunto.
Um total 'de 3 pontos.

TERMO lq . 9 94.711
MUJO N.° 94.835
De 30 de meio de 1957
De 6 de junho de 1957
-Juan Casanovas Via e Jaime Vila
Antônio José Gonçalves MoreiRoca — Estado da Guanabara.
IvIodê/,.) de utilidade — para — Um ra Leite -- Estado da Guanabara.
Modelo de Utilidade para: Nove
novo modélo de expositor de preços.
modêlo de traves para chuteiras.
PONTOS CARACTERISTICOS
Pontos característicos
19 — Um nelvo modêlo de expositor
de preços, caracterizado .por um su1. Aperfeiçoamentos em traves
porte ou caixa que apresenta na par- para chuteiras de foot-ball, caTalaRMO Na
. 95.824
te anterior um painel inclinado para racterizado por se fazerem ditas
Depositado em: 26 de abril de. 1957, atrás, -apoiado em prolongamentos traves constituídas por duas pecom o referido painel; sendo êste proRequerente: Tecnocerâmica S. A. vido de uma janeila no frontesplcio. ças aparafusáveis, das quais a
primeira está construída como um
— São Paulo.
Segue o ponto 2.
disco metálico, provido inferiorPontos características de: ."MLstura
para ligar ferragens e isoladores de
mente de rígidos e aguçados denporcelana ou de steatitc, de um; dois
tes perimetrais e de um cilindro
TERMO N. 9 94.766
ou mais corpos".
axial, roscado interiormente, en•
De 3 de junho de 1957
1z) "Mistara para ligar fereagens
quanto a segunda está construíe Isoladores de porcelana ou de stenPatente de modelo de utilidade —
tite, de um, dois ou mais corpos", para —• descanso para ferros de en- da como um tronco de cone invertido, de borracha vulcanizada
em que a mistura é caracterizada por gomar.
ou material plástico elástico adeser constituída- de 67% (sessenta e
Yoshiháru
quado, de -perfil arqueado côncasete por cento) a 37% (trinta e sete
Est. de 'São vo, - tendo incrustada uma alma
Mogi elos Cruzes
por cento), em peso, de cimento de
cérea de 112 -a 3% (meio a três por Paulo.
metálica, esta construída por um
cento) da bentonite -(montmorruoniparafuso, que se projeta para
.
REIVINDICAÇOES
ta) sôbre o peso do cimento; 185
cima desde uma base, recortada
(dezoito por cento) de água sôbre o
1 9 ) "Descanso para ferros de en- e perfurada adequadamente para
pêso total e .Por créca de 15%. a 45% gomar", constituída_ de placa metá- garantir sua completa integração
(quinze a quarenta e cinco per cen- lica, normalmente dotada de rebaixo,
to) de corindon (trióxido de alumínio com a conformação aproximada do no corpo da trave e que vai intambém sôbre o peso total; pelo fato_ ferro, caracterizado pelo fato de apre- crustada sob a superficie superior
desta mistura processar-se -a :rio; sentar-se com tela metálica sabre a • de dito corpo de trave, que é li' pelo fato de a percentagem de ben- citada placa e a certa distancia da g eiramente côncava, para atuar
como ventosa, enquanto a supertonite (contmorilonita) entrar no ci- superfície rebaixada.
Seguem os pontos 2 e 3.
mento. — Um total de 3 pontos. fície inferior da trave Vai provida
1.211M0 N. 9 94.253
De 14 de maio de 1957
Modelo de utilidade para esterilizador higiênico para xícaras.
Metalúrgica São Paulo — Capital
São Paulo.
REIVINDICAÇÕES
19) "E.sterilizador higiênico para xícaras", consistindo em recipiente dotado ale aquecimento interno para
água, caracterizado pelo -fato de que,
superiormente, tal recipiente se apresenta com abertura, à qual correspondente plano inclinado interno ao conjunto, abertura essa parcialmente vedada por cobertura que suporta, verticalmente, entre sua parte ,superior
e o referido plano inclinado, lima pla-

TERMO N. 9 94.767
De 5 de junho de 1957
Patente de modelo de utilidade —
para — Dispositivo regulador de comprimento de cabos flexíveis.
Riedel Indústria e Comércio Ltda.
— Capital — São Paulo.
REIVINDICAÇOES
19) "Dispositivo regulador de comprimento de cabos flexíveis", caracterizado pelo fato de ser. ,constituldo
de peça tubular, dotada, em sua part mediana, de ressalto, ao qual corresponde passagem para a intercalação do disco, este centralmene atravessado por corpo tcilmndrico, que, a

êle se rosqueis. e que se desloca no

Interior da mencionada peça' tubular,
ca oscilante, sendo que tal plano atin- estando tel , corpo ligado a cabo fie-

TÉRMO N.° 95.286 .•
De 27 de junho de 1957
N. V. Philips' Gloeilampenf abrieken — Holanda.
Privilégio de Invenção para:
Circuito para sinais modulados em
freqüência.
1. Circuito para a transmissão
de sinais modulados em freqüência com supressão simultânea de
modulação de amplitude indesejável "e de elevadas harmônicas
dêstes sinais, caracterizado em
que o circuito que é estruturado
de unia seqüência de um número
de 4seções inclue voltagem-dependentes-seções paralelas-resistências, preferivelmente diodos de
cristal cujos valores de resistências para mais elevada amplitude
de sinal formam uma série ascendente a começar no terminal de
entrada até o terminal de salda.
do-circuito, de maneira que o espaço de tempo de transmissão de
grupo do circuito é substancialmente constante em cada parte
da banda inteira de freqüência
de sinal.
Seguem os pontos 2, 3, 4, 5.
2:RMO N.0 95.303
De 23 de junho de 1957
Rimo Zanutto — São Paulo.
Privilégio de Invenção para:
Formas para fundição de metal
para linotipo.
Pontos característicos

1. Fôrmas para fundição uc
metal para linotipo, caracteriza das por serem as formas constituídas por um corpo ôco, de pade denteações ou' relevos redes delgadas, com perfil longiadequados para garantir sua ade- tudinal em. grande duplo T, disrência ao solo, quando em uso.
posto horizontalmente, e com
- Segue o ponto 2:
perfil transversal - formado pela
superposição de pequenos duplos
T, também o conjunto formado
TÉRMO N. o .95.019
disposto horizontalmente; sendo o
Depositado em 17 de janeiro de referido corpo ôco encerrado eut
armação em quadro retangular,
1957.
provida esta de cabo ou manopla
Requerente: Alumínio Iman lateral, e apoiada, por mancais
Ltda. — São Paulo.
tubulares sôbre suporte constiPontos característicos de "Ori- tuído de lâmina larga dobrada
ginal disposiçãO de aparelho la- em U, suporte êste, sôbre cuja
base assenta outra lâmina dovador de copos e similares".
brada em V, invertido, e sendo
1. "Original disposição de apa- ainda os referidos mancais turelho lavador de copos e simila- bulares postos em comunicação
res" caracteriza-se por ser &ins- com o interior do , corpo ôco e com
tituído por uni reCiplente 'que se tubulações de água fria.
aplica' 'por roscagem ou Outro
Segue o ponto 2.
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T11.2110 N. Q 95.111
Depositado em 21-8-57.
Requerente: Francisco Canhos
— Jaú — Estando de São Paulo.
Pontos caracteristicos de "Original disposição no reaproveitamento do calor das águas aquecidas servidas dos chuveiros, aquecedores e similares, através de
material bom condutor de calor".
1.°) "Original disposição no
reaproveitamento do 'calor das
águas aquecidas servidas nos chuveiros, aquecedores e similares,
através de material bom condutor
cie calor", caracteriza-se pelo fato
de o emprêgo de um conjunto
destinado a captação da água
servida e ainda aquecida ,oriunda
do uso que se fêz do chuveiro,
pia, bide, banheiro ou outros, e
este conjunto se situa idealmente
sob ou no rés dm superficie do piso
do banheiro, ou então debaixo da
salda da desague da pia, bide ou
•
outros.
Um total de 8 pontos.
TÈRMO N° 95.470

,

De 5 de julho de 1957
Patente de =Mo de utilidade para:
• Resistência elétrica destinada, em es• pecial, a evitar a condensação de humildades contra as paredes externas.
de geladeiras e similares.
Tempeletrie Industrial . e Comercial
Ltda — São Paulo.
1 — Resistência elétrica destinada,
em especial, a evitar a condensação
de humildade contra as paredes catar'nas de geladeiras e similares, caracterizada pelo fato de compreender fio
•metálico, disposto entre duas laminas
largas e compridas de papel ou similar, justapostas e recobertas por material isolante e impermeável a humildade, como por exemplo plástico apropriado.
Segue o ponto 2.

• nRivlo 1‘19 96.059
De 29 de julho de 1957
Patente de modélo -de utilidade para:
Nova distribuição construtiva em interruptores elétricos acionados a alavanca — Industrias Brasileiras Eletrosu&talargicas S.A. — São Paulo.
1 --e Nova disposição construtiva em
interruptores elétricos, acionados a alavanca, apresentando peça metálica em
"U", passível de abertura e fechamente de circuito elétrico com contatos
eletrificados, através da ação de mola
espiral compreendida entre tal alavanca e fundo da peça em ''U", caracterizada pelo fato de que, supçeriorniente, a extremidade da .citada mola se
apresenta solidamente encaixada em
tuna projeção inferior e mediana de iacomutadora.
Segue a ponto 2.
TERMO N• 96.062
De 29 de julho de 1957
Nilolino Guimarães Moreira — São

Paulo.
Privilégio de invenção para: Na•vo
tipo de desoldador.
Nervo tio de desolador carac• torizado pelo, fato de fazer-se inn des.
palpaintnto , preliminar seM s'ePaíiição
tIa etica, • fazendo-se` st` Mistura reiul-

Janeiro de 1962 301 -

tante passar numa peneira, onde se abertura provida de portinhola,- tam- fio desse material 110 qual se encontrara
separam os verdes e cerejas não des- bém perfurada, prêsa por meio de do- dispostas presilhas usuais com mola
polpados. para em seguida, fazer se- bradiças.
atravessada pelo referido plástico, caparar a casca do despolpado, num apaUm total de 6 pontos.
racterizado pelo fato de Okie tal fio se
relho de construção semelhante aos
apresenta com as extremidades provielespolpadores atuais, que trabalha
das de ventosas de borracha, plástico
TERMO N.9 96.34a
assim aliviado da presença do verde.
ou outro material qualquer conveniente,
Uni total de 3 pontos..
enquanto que o fio se apresenta, ainda.
De 12 de agôsto de i957
com nós compreendidos entre as citaPrivilégio de Invenção para: Apa. das presilhas.
relho
para
tirar
o
mel
do
café
despolTERMO ' N' 96.156
Segue o ponto 2.
pado.
Depositado ela: .5 de agasto de 1957
Pontos característicos da invenção
Requerente: Midori )(asai — São de "Aparelho para tirar o inel do café
• TERMO N.° 97.-/aan
despolpado", para o que pretende priPaulo.
De
12 de outubro de 1957
Pontos característicos: Original dis- vilégio de invenção Nicolino Guimarães
Moreira,
brasileiro,
agrônomo,
resiBruno
Gabrielli e Aldo Pedini —
nsição em esonja ara banhos e fins
dente à rua da Moóca, 2100, em São São Paulo;
análogos..
Privilégio de Inaenção para: Dist.
1 — Original disosição em esonja Paulo.
1.°) Novo tipo de a.parêlho para ti- positivo emissor de som em circuito
ara banhos e fins análogos, caracterirar o mel cio café despolpado, caracte- relefônico
za-se or ser constituída por uma es- rizado pelo fato de constituir-se de
um
ponja, com formato retangular ou ou- tambor rotativo provido de saliências,
Pontos Característicos
dotado
internamente
dutro. a qual é
girando excéntricamente dentro de um
1.°)
Dispositivo
emissor de som , em
ma ampla cavidade, para alojar o sa- cilindro, de tal modo que o café, no
circulto telefônico, caracterizado 'por
bonete convencional, o qual se intro- espaço entre o tambor e o cilindro um
, ou mais aparelhos reprodutores de
duz na mesma por uma abertura em atrita neles e uns nos outros de forma
som, do tipo de gravação em disco.
fenda disposta ' num dos laterais da es- a destacar o mel aderente aos grãos. em fita 'ou em outro -similar, conveponja, sendo que esta abertura é limiSegue o ponto 2.
nientemente associados a um ou mais
tada nas duas extremidades por caviaparelhos amplificadores de som,
dades circulares; nas duas paredes
tipo comum, e que são intercalados no
maiores da esponja ou ainda nas deTERMO N.° 97.431
circuito telefónico, em três posições
mais paredes, contém furos que comubem determinadas, quais sejam, 1 logo
Ernesto Scarano
São- Paulo.
nicam a cavidade Interna com o exteapós o primeiro seletor, apôs o • conePrivilégio de invenção para: Termi- tor, e à saída do circuito.
rior; numa das paredes da esponja há
dois furos, nos quais é passante uma nais para cabos de acumuladores:
Um total de 3 pontos.
alça para dependurar que se une na In. Pontos Característicos
terior da cavidade, formando como que
1.°) Terminais para cabos de acumuTERMO N9 97.919
um 'Já 'de relativo tamanho, o qual,
quando com a alça recolhida, serve ladores, caracterizado por compreender
De
23 de outubro de 1957
como elemento de fricção contra : o sa- um corpo principal inteiriço, com uma
secção
central
aproximadamente
tronLuzia
de
Azevedo Penna — Estado
bonete convencional; no interior da
co-cônica campanular, de 'faces interCavidade e situando-se face a abertura nas' semicirculares para encaixe nos da Guanabara:
Modelo de Utilidade para: Um Gaiocai fenda, há uma lingueta flexíveJ bornes do acumulador, formado na sua
que veda ou não dita abertura:: a pa- superfície superior com Um prolonga- ião desamável para galinhas poedei.
ras.
rede. exterior da esponja pode também mento transversal . cilíndrico para. re1.° — Uh •gaiolão desamável para
ser constituída por várias emaladas es- ceber a extremidade do cabo do acumuponjosas cota tonalidades diversas araa lador, • e, lateralmente, com outro pe- galinhas poedeiras, caracterizado por
um fundo oblíquo que se prolonga para
das outras.
queno prolongamento transversal intei- a frente, formando • uma aba com peSegue o ,ponto 2. •
ramente rosqueado, para ajustar-se o queno anteparo anterior, do qual paiparafuso metálico, em borboleta, que tem vários pares de arame equidistan—
pressiona uma cunha de encaixe que é tes que formam divisórias transversais
TERIVIO N 96.279
inserta na secção central da peça, fron- correspondentes aos quatro escaninhos
tahneate• à extremidade do parafuso ou compartimentos do .
De 8 de agôsto de 1957
mencionado, abraçando o borne do
Um total de 5 pontos.
Requerente; Usina Metalúrgica
acumulador, a fim de produzir a
ville S.A.
duçáo.
.
Estabelecido: Estado de Santa Cata.
Segue o ponto 2.
TERMO N. 9 98.113
rina.
,
De 31 de outubro de 1957
Requer: Patente de modélo de utiliTERMO N.° 97.65a
Representações São Paulo Norte Sul
dade para: Nova disposição no acioLtda. — São . Paulo.
namento de cortadores de forragem.
De 10 de outubro de 1957
Modelo de Utilidade para: Caixas
Procurador: Walter Augusto Ner y.
Patente' de Modêlo de utilidade para: desmontáveis para rádios e similares.
Agente de Propriedade Industrial.
Nova disposição construtiva de fricção
1.° — "Caixas desmontáveis para rápara máquinas de lavar roupa.
Pontos característicos
dios e Similares", caracterizadas pelo
Cassio
Muniz
S.A.
Importação
e fato de que contra duas paredes opos1 — Nova disposição no acionamen.
Comércio:
tas, por exemplo teto e fundo, são 'fito de cortadores de forragem caracteSão Paulo— Capital,
xadas travessas, coligadas por varões
zada pela existência de um volante1.°) 'Nova disposição construtiva
polia condutor passivo de fôrça acio- de fricção para máquinas de lavar que unem tais paredes opostas, podendo
nadora que lhe é diretamente transmi- roupa", caracterizada por possuir unia êstes se rosquearem a porcas embutitida por corréia ou pelo esfárço braço- caixa com tampa _e onze discos inter- das nas mencionadas travessas, enquanmanual, bastando substituir-se a dita nos, seis maiores e cinco menores es- to que atravessam as correspondentes
opostas, sendo fixadas, então por por-, •
corraia, por cabo removível.
tando os maiores ligados à caixa e os cas preferivelmente do tipo ,
borboleta.
Um total de 4 pontos.
menores, a uni eixo central que atraUm total de -3 pontos.
vessa a caixa.
Um total de 3 pontos.
TERMO N:a 96.280
TERMO N. 98.317
De 8 de agõsto de 1957
De'
7 de novembro de 1957
• TÊRMO ' N. 97.515
Augusto de Almeida e Alvaro Pe.;
Patente de modelo de utilidade —
• De '3 de outubro de 1957
reira Guedes — São Paulo.
Câmara escura, para revelação Cie raLuiz Fàclier, — São Paulo.
PriviVgio de Invenção para: Um
diografias dentarias e similares.
, Modelo . de Utilidade para:. Varal
novo tifo de torrador para café.
Dr, Casaria Constantino — São
1.') "Uni novo tipo de torrador de, parai uso 'interno em 'cozinhas, banhei- Paulo —
rinillogbí..t. •
• r, • •. • • ; •
café"; caracterizado por :um tairibor fe."
1.°) , "Camara escura , para revela;:o
chado„ dotado de perfuraçá,es, .çoin ex; ' 1.9) ''Váral iara' uso" interno em : co- de radiografias dentárias e
similarea",
cação dos ladOs .aonde é ;inteiriço,' lia-, ifahúa banheiro:5 ,auãlogok",' torifeé- constituída' de -recipiente fechado,
veb
cfOnados
cni
pliisticó,'COMPreencietido dado à luz: -estando o
,e.ndo nesse campo perfurado nina
citado recipiente
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caia uma série de culsa; . 'eni' .sua .parte
fatal-na e posterior e restando espaço
,apterior, atingível do exterior por abar' tiaras circulares às quais, externamente,
.e adaptam mangas para a introdução
mãos e colocação das radiografias
..na parte Interna e superior do' referido
a reçipiente, se encontra disposto trilho
.. ;passível de rotação, no sentido transvaraal, através de acionamento de boa , j tão externo, sendo que sõhre tal trilho;
... apode deslocar-se cursor movimentado
4,:jtorizontalmente por cabo passante pos
a. ..aluas polias extremas, urna delas solaalaaia ao eixo de um segundo botão
xterno, ou por mecanismo similar es4-atando a tal cursar disposto solidariamalate um braço suporte de presilha de
• •zetenção de chapas radiOgraficas ou
,-;
w. Segue o ponto 2.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
pelo fato de possuir segmentos móveis
e fixas, os quais fazem movimentar as
imagens, assim como letras, números
e outros.
Seguerh os pontos 2, 3 e 4.
. TERMO N.°101.240

•

de 26 de março de 1958
Theodor Bersin, e . Arthur
Suíça.
Pontos característicos da invenção de
"Processo de revestimento" — Patente
de invenção. .
1.0) Processo de revestir urna substância plástica sintética, tendo grupos
anisóticos sôbre a sua superfície e tendo um valor NBR dentro dos limites
de 0.08 ate cerca de 0.25%, com um
material proteinico, caracterizado por
compreender as fases operatórias de
apicar à superfície do plástico uma soluçãa aquosa de uma proteína hidrosTERMO N.° 98.539
solúvel tendo unia concentração de 1%
De 18 de novembro de 1957
— 5 % de proteina, pelo que a prosei•
Indústrias Brasileiras Eletrometalúra na adere à superfície do plástico, e
secar a superfície revestida.
gicas S.A: — São Paulo.
Uni total de 6 pontos.
Modélo de _Utilidade para: Novas
disposições construtivas em plugs ou
pinos de tomada de corrente elétrica;
TERMO N.° 101.913
"Novas disposições construti.
(de
27 de março de 1958)
'vai em plugs ou pinos de tomada de
corrente elétrica", éstes constituídos de
Vicente de Espona Carrera -- São
clUas peças isolantes simétricas, estan- Paulo.
'd6;:es pinos própriamente ditos, dotaModelo de utilidade: Novo tipo de
dos- de placas rebitadas ou fixadas por quadro de Parede conversível em mesa.
Malquer processo conveniente aos toPontos Característicos
pOs dos mesmos, caracterizadas pelo
fato. de que cada uma das metades iso1.0 Novo tipo de quadro de parada
Mates referidas se apresenta com re- conversível em mesa, caracterizado por
baixo aproximadamente circular com ter a sua moldura formada de duas
parte central mais, profunda, sendo que partes móveis, mas, que se encaixam
lateralmente ao primeiro e no sentido perfeitamente e assim mantém o feitio
do pino, se encontram região aproxi- próprio da moldura.
madamente retangular e de . mesmo niUm total de 4 pontos.
vel à qual se encaixa zona correspondente da placa rebítada ao pino, placa
essa com região anelar que ajusta, 'por
sua ,arez, ao rebaixo circular, sendo tal
anel -.atravessado por parafusã retentor
.
do cabo elétrico e que tens sua haste
encaixada na_ cavidade central mais

TÈRIVIO N.° 103.035
(de 10 de junho de 1958)
Frita Hutter --- São Paulo.
•
Privilégio de invenção para: Aperfeiçoamentos em bombas para poços
semi-artesianos.
Pontos Característicos
1.0 Aperfeiçoamentos em bombas para poços omi-artesianos, do tipo formado por uma série de elementos, rigidamente solidários entre si, cada um constituído por uni corpo tubular, com assento cônico extremo superior, de apoio
para as pás de um rotor, montadas em
eixo central vertical e comum a todos
os elementos, caraterizados por um
anel cônico, contornante perifericamente das referidas pés do rotor, rigidamente a elas solidário, e que assenta
diretamente sôbre o encOstO côrsico de
cada elemento-bomba.
Um total de 3 pontos.
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TÉRMO N.° 104.557
(de 20 .de agiisto de1,1958)
Jeanne Françoise Robardey
França.
'
Privilégio de invenção para: Coletor
automática.
Reivincsções

1.° Aparelho permitindo em lugares
públicos ou privados, a coleta ou ajuntamento em livre serviço, dos artigos
quaisquer confiados pelos terceiros aos
comerciantes, artesóes e industriais,
mais particularmente a coleta de roupas para as necessidades de lavagem,
de limpeza de tintura e de serzidura,
caracterizado, pelo fato de que se compae em ordem principal um cofre desta.
nado a receber o sartigos a coletar, um
organismo -de introdução do artigo o
qual é conduzido em posição de abertura no momento da introdução do artigo
e 6 depois re-fechado para permitir a
queda do artigo e seu depósito no cofre, um distribuidor automático de comercio destinado, de um lado a 'entreTERMO N.° 103.07z
gar contra a introdução de uma ou mui(de lide junho de 1958)
tas peças de moeda, uma embalagem
Carlos Barbosa de Souza — Estado para os artigos a depositar assim também, uma. ou várias fichas, marcas ou
da Guanabara.
Privilégio de invenção para: Aer.. contra-marcas e de outro lado a liberafeiçoamento na produção de pastas quí- ção do orçanismo de introdução.
Um total de 14 pontos.
micas para papel.
Pontos Característicos
TERMO N.° 104.599
1.0 Aperfeiçoamentos na produção de
(de
21 de a' gOsto de 1958)
pastas químicas para papel, caracterizados pelo aproveitamento da madeira
Etablissement Paco: — Estados Unide Aveloz (Euphorbia Gamai:ralada) dos da América.
tratada em solução alcalina soda/sulfeto
Privilégio de invenção para: Procesde sódio ou em solução sulfeto de sódio,
10 a 18 % com aquecimento entre 110 so de polimerização.
a 175° e pressões correspondentes em
ReivindicaçJei
tempos entre 3 e 6 horas.
1.° Um composto de ácido poliacrítia
Segue o ponto 2.
co caracterizado pelo fato que ele tem
um peso molecular excedendo 20,000,
um diagrama de raios X cristalino 'e
um ponto de fusão acima de 120° C.
Um total de 16 pontos.
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profunda referida.

a. Segue o ponto 2.
:ta

TERMO N° 104.707
Depositado •ern: 26-8-1958.
-Requerente': Roland Edward Mechiler — São Paulo.
Pontos característicos de: aDispositivo para gravatas>.
1 0 ) tDispositivo para gravatas», caracteriza-se por ser constituído por uma
peça metalica delgada ou de qualquer
material (1), relativamente arqueada, e
centralmente ela apresenta uma projeção trapezoidal (2), de „relativo comprimento, dirigido para baixo, 'ambos as
extremidades da referida -peça apresai- .tam-se recurvas para dentro (3) e cada
uma é dotada duma abertura. (4)
para passagem duma alça (5) cujas,
pontas se coligam por uma junção (5')
ambos os braços arqueados da peça
mctalica (1), sáo conectados entre si
por uma pequena travessa meaalica ou
de outro material (6) cujas pontas desta são presas nas paredes da peça (1),
por ilhós (7) esta pequena travessa
(6) tem na sua parte central uma fenda (3) sendo que também a extremidade da projeção trapezoidal (2) tem
também uma fenda ou -abertura (9),
ambas para passagem da alça a disposição destinada a canalizar, e fixar ou •
liberar. a alça, se constituir por duas
laminulas metalicaS ou de outro material, dispostas em sentido longitudinal,
no centro da peça, as quais se dispõemnas adjacências da fenda (8) da região
arqueada da, lâmina. (6) e se projetam
para fora da cavidade da projeção F
,trapezoidal (2r), por determinado corri., •
•

TERMO N. 99.250
'De 16 de dezembro de 1957
_Ektro Indução "Leão" Ltda. — São
Paulo.
.
Privilégio de Invenção para: Válvula elétrica de segurança.
1.°) VOlvula elétrica de segurança,
rolamento sõbre suporte isolante, cana- .
constituída de bobina formada por enterizado pelo fato de que verticalmente,
no interior de passagem 'central ao
referido suporte se encontra disposto
núcleo magnético provido de haste isoladaaalongada, a quat - deslocada por
movtmentação do referido núcleo, pode
atuanicontra uma lâmina provida de
contatos -elétricos, os quais são continuamente solicitados à união atravéa
de Mola que atua na referida lamina.
Um total de 3 pontos.
TERMO N.° 101.918
De
.1 28 de. março de 1958
Walclemar Vilaron de Brito — São
Paulo.
Mociélo de Utilidade' para: Nt-vo
tipo de aparelho para formação de
imagens.
,
.Novo tipo de aparelbo para
caracterizado
'aramai° de ima gens,

VOLUME VII
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Leis de outubro a dezembro
Divulgação n.• 854

Preço: Cr$ 180,00
VOLUME VIII
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decretos de outubro a dezembro •

Preço : Cr$ 520,00
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-:— DIÁRIO OFICIAL (Seção iii)
111:1Z n das
haainulaa (10) é
fixa por :.o:ala ala uotro 'meio na reilTida peça, e a aimilar (11) é articu!á•
va1 :oh açãO. duma IfirMna arqueada
(17) que trabalha conto mo la 'que impuh'akaia con,tauteni iente c.ta laminula
Lont:-a cisuilar I:na, prendendo sempre
a, alça (51: cada mna das latalnu!as
( lag , 1, ao Mn) é dotada 'de doia receraos 13) . gim permitem a sua. montagem nas aberteraa (8 e 9) das peças
delgadas arqueada (6) e : respectiva
projeta:ao (2)
SVU modo- de . imo é muito simples,
bastando a pessoa pegar o dispositivo,
e sobre &h- dar o. ré convencional da
ravNa, e. a' seguir faz-se passar a
alça (Sino c)arinho. — Segue o
oomo ri" 2.
:c;

•

.1" taR1l10 N" 105.111
De 12 .cle setembro de 1938
General Electric Company —• norte•
americana .
Pontos Característicos. aAperteiçoamento em punho secionado para máquina elétrica de limpeza de assoalhosa.
-- privilégio de invenção.
1" Um aperfeiçoamento em punho
secionado para máquina elétrica de linipaza de assoallaos, conforme acima des.adio e ilustrado, caracterizado por
re sc n ta r 'um corpo dotado de. um
dito corpo— um punho 'Se° alongado
associado.. operativamente por .lima de
suas extremidades 'com dito. corpo, um
interruptor elétrico de operação ,manoal
montado em dito punho junto à sua ou-tra ponta: uni fio elétrico alongado disposto dentro de dito punho e ligado por
uma de suas extremidades a dito dispositivo e por sua outra extremidade a
dito interruptor; dito pinho sendo' formado por duas seções tubulares saparadas que são adaptadas para serem ligadas rigidamente a fim de formar dito
punho; e um membro de saparação preso às poisem; adjacentes de ditas seções
tubulares. dito 'membro tendo uma porção que .é adaptada para se extender
por fora de ditas' extremidades adjacentes quando ditas seções tubulares
são desligadas, dito fio eltrico tendo
unia porçãO que é adaptada para se estender por fora de ditas extremidades
adjacentes quando ditas seções tubulares são desligadas, e a porção de dito
fio elétrico sendo mais longa do que a
porção de dito, membro, com isso dito
membro funcionando como um aliviador
de esforços ou dispositivo de segurança para dito fio elétrico quando ditas
seções tubulares são desligadas
Um total de 5 pontos.

TERMO N" 104.851
De 23 de junho . de 1958
Antônio- Lido Pereira Pereira Ganciara — São Paulo.
, Modelo de utilidade — para GraVata
ChliO.

•

Gravatà-cintco, . caracterizada pelo fato de se apresentar • na forma da faixa de •tecido, preferivelmente
'sem entretela ou similar, faixa essa de
laterais longitudinais paralelas e pasa,
sivel de utilização tanto como gravata
Ou como cinto.
Saque o ponto- 2.
<

TERNIO N° 105.827
• De 13 de outubro de 1958
Osny Machado, Filho .1--= Estado , da
Guanabara.
Mádelo de utilidade
para Uma
baSe corrediça para geladeiras.. .
ellma base . corrediça para legaleirasiN — caracterizada por consistir 'em
quatro cantoneiras conectadas' entre ssi
por meio de liastes, formando uma base
quadrada; eni que. estas . quatro canto-'
miras inferiormente' são dotadas de
quatro calças ,- e, 'superiormente, 'de quatrO batentes, sendo nos calços aparafu-.
sFidos quatro redizios:
Segue o ponto 2 e 3.
9. 106.694
•
De 14 de novembro de 1958.
Pontos característicos de:
Patente de modèlo de utilidade.
allm nôvo tipo- de pulseira extensível, para relouios.>
Requerente: Constellation Indústria e Comércio de Artefatos de Metais
Ltda.
REIVINDICAÇÕES
1) Um novo tipo de Pulseira extensível, para relógios, caracterizado por
ser constituída- de duas molas
riais, finas e alongadas, dispostas paralelamente entre si, e de ,braçadeiras
nelas fixadas ou cravadas uma ao
do da outra, pelos bordos de seus lados menos desenvolvidos.
Um total de 4 pontos.
TRR MO N

TERMO N° 106.702
De 14 ale novembro de 1958.
#
Markus S.A. Indústria e ComérMinas Gerais.
cio
Moda° de utilidade para Noivo
Modelo de eixo canelado.
REI VI NDICAÇÕES
— Néovo modelo de eixo canelado, caracterizado pelo fato de seu corTERMO N' 105.436
po cilindrico, em sue extensão, apresentar seções cilíndricas, de material
. De 24 de setembro de 1958
plástico, ôcas, de diâmetro interno
Alweg Forschung GMBH— Ale- igual ao difunetro do dito eixo1 as dimanha.
a
tas seções cilindricas ôcas externamente
Privilégio de Invenção para Agulha estriadas, as estrias na direção do dito eixo, as ditas seções cilindricas
Móvel para' Monocarris.
ôcas destacáveis do dito eixo, .envolReivindicações
vendo, uma a uma o dito eixo.
Segue o ponto 2.
P Agsdha móvel para monocarris.
caracterizada, por a agulha constar de
uma Peça de desvio (1), (que por
exemplo tern a forma de um corpo de
TERMO N° 106.659
suporte flexível com .pistas de roda de
Em
13
de novembro de 1958 guia que sc, movam do mesmo modo)
que efetua a mudança de direção deseRequerente: Luiz Marcelino dos Sanjada proposta já em diversas formas de tos Pleitas
São Paulo.
exeartção para as agulhas móveis assim
Mod. Utilidade — Original disposicomo de uma peça derebogne (3) fixa ção em pés suportes para afixar os
em si. alispo ,aa de modo tangencial, e terais dos bagageiros nas capotas de
mais ea menos con-arie • canforme o automóveis e outros veículos..
as • a
flui d, anilização. •
I') a0iigiriál disposição em pés suSegm;. o ponto 2 e
xortes pita JI.,r
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gageiros• nas capotas de automóveis' e
outros veiculosa, caracterizado por uma
peça de borracha ou outro material 'similar, cujo corpo inferior (1) tem
secção circular, sendo que a superficie
inferior de sua . baae de assentamento é
recavada (2), e apresenta um bordo
periférico • (3) de' contato: num dos lados da superficie superior da . peça, e
situada excentricamente, se dispõe uma
protuberância ironcônica (4), provida
duma cavidade (5) relativamente alongada e inclinada em relação à vertical,
para encaixe ^das extremidades (6) do
bagageira. .Segue oponto 2.-

as extremidades das ditas duas bielas
opostas 'às respectivas manivelas sendo articuladas entre si mediante uma
fieira (2) de deposição do fio caracterizado pelo fato que a biela posta num
plano que passa pelo eixo do tambor
está dividida em duas partes transladáveis axialrnente urna com respeito
outra, uma de ditas partes (101) ou
biela propriamente dita, sendo articulada ao respectivo botão da manivela
e a outra parte (64), ou haste de correção, que trás a luva (2) de deposição do fio, c de fato que a translação
relativa da Segunda parte com respeito
à primeira vem produzida mediante
um excentrico (103) feito de propóTERMO 1‘15 106.711
sito, montado aôbre o perno (51) da
De 14 de novembro de 1958.
manivela e contra a qual a dita scgunda parte é comprimida por meios
General Electric Company.
elásticos.
Norte-americana.
Um total de 5 pontos.
•Pontos
característicos de: eAperfeiçoansento em conjunto- de cobertor?
;Privilegio de, invenção:
TERMO N° 106.821
•O que .a requerente reivindica como
ruivo é:
De 21 de novembro de 1958.
'1° 'Uni aperfeiçoamento em um conAtos Boggian e Valter Mario Arjunto dc cobertor caracterizado por
compreender uma Parte base achatada mentanct — São Paulo.
Privilegio de invenção para Remiaquecida eletricamente; uma parte' coberta decorativa achatada e meios pa•:, pagem de lonas para freios de veículos
ra destacadamente prender as partes a motores.
1°) Recapagem de Lonas para freios
entre -si, .compreendendo a dita ..base
uni material em chapa tendo fios de de veículos a Motores, caracterizada
aquecimento' elétrico Presos num dos pelo fato de compreender, quando desgastadas as sapatas de lepa dos freias,
lados dela.
a 'cobertura da camada das mesmas liSeguem os pontos 2 — 3. •
gadas aos patins, por camada de espessura conveniente de material Coeficiente de atrito apropriado.
TERMO N° 106.777
Um total de 3 pontos.
De 19 de novembro de 1958.
e
Atma Paulista' S.A: Indústria
TERMO N 5 106.822
Comércio — São Paido.
De
21
de novepmbro de 1958
Privilegid de invenção para Apara
feiçoamentos. em válvulas para •cátuara
Atos Boggian k Valter Mario Ar
de ar e similares.
•
mentano — São Paulo..
Privilégio de invenção' para: e.AperREIVINDICAÇÕES
feiçoamentos em lonas para freios de
Aperfeiçoamentos em válvulas veículos e motores,.
para câmaras de ar e similares, carac1°) Aperfeiçoamentos em lonas para
terizado pelo fato de compreenderem freios de veiculas a motores, compreenuns corpo central cilindrico, de diâme- dendo patins normais, caracteriazdos
tro externo menor caie o da válvula, pelo fato de que sôbre tais patins e
o dito corpo central cilindrico com per- fixadas por rebites ou outra forma
furação interior e um, furo radial, ter- qualquer conveniente são dispostas saminando em forma de cabeça semi-esfé- patas formadas por dupla cantada, a
rica, maciça, o dito corpo central ci. mais interna de alta resistência mecâlindrico coberto por unia camisa de nica c a externa de material de 41to
borracha.
coeficiente de atrito*.
Uni total de 3 pontos. •
Seguem os pontos 2 e 3.
TERMO N 5 106.757
De 18 de' novembro de 1958:
Pirelli Societa Per Azioni — Itália.
Privilegio de invenção para Aperfeiçoamentos em processo e máquina
para formar uma fita anular sôbre, um
tambor de coroa retrátil mediante pelo
menos um fio revestido de borracha
crua' ou similar Particularmente conveniente para estruturas resistentes de
coberturas pneumátizas para rodas de
veículos,
REIVINDICAÇÕES
' 1° — Aperfeiçoamentos em máquina para formar unvt fita anular sôbre
um tambor rotativa- de conSa retrátil
por meio de pelo rirmos um fio revestido de borracha crua ou similar, corno reivindicado na patente principal,
dita máquina compreendendo dois mecanismos a biela e.' manivela d2:3 quais
uma biela (64) situa se na sua posição mediana .em um ;dano que massa
pelo eixo do tambor, e a outra. tanibérn na sua •posição -mediana: -é perpendicular à primeira, e sitúa-se em
itus
aiaçr normal asr eix, el.a3, tanllajr,

TERMO N° 107.082
De 4 de dezembro de 1958
NIinnesota_ 11/4Aining And Mannlacturiag Company — Estados Unidos . da
América.
Privilégio de invenção para: eUma
frita de esmaltagem resistente a ácido.
para superfícies d.t tipo de alumínio e
artigos de fabricação tendo, formado
neles, um revestimento de esmalte.> .
Pontos Característicos
.
Unia frita particularmente adaptada
para aplicação a anperficies do tipo
de alumínio, caracterizada por ser inaturável para dar um revestimento de
esmalte uniforme liso, em temperaturas
abaixo de 600°C, apresentando um Coeficiente de expansão térmica acima de
12 x 10-°/°C, entre 505C e 3505C,' e
possuindo unia alta resistência a ataque de ácido, determinada pelo ensaio
de ácido aqui definido, dando urna
perda de pêso de menos que 0,0093
g/cm' era um painel ésmaltado, .a dita
'frita compreendendo. eia termos de
con2tituint54 oxidar esaucials, aPre-
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sentados em moles oor aento da «umposição total, de 25 a 50% de Si0,,
de 10 a 25% de TiO2 , a relação de
Sia; para TiO2 sendo de 1,4 a 5 e o
total de Si02 e Tiod estando entre 45
c fie° , pelo menos um óxido dissolvedor • de Ti02, na faixa de percentagem
indicada, escolhido do grupo que consiste de 0% a 10% de CdO, 0% a 5%
de Zn°, 0% a 8% de BaO, 0% a
8% de Sr0. 0%a a es,' de Ga0 e
0% a 8% de Mg0, o total dos ditos
óxidos dissolvedores de TiO., estando
catre 2 a 10%, o tcéal em por
cento de TiO., e óxido dissolvedores
de Tia.; sendo menor que a percentagem em moldes de SIO', de 5%
a 15% de Li::0; K.0 e Na00 sendo
da 25 a 40%, de " 0,5% a - 12% de
e de 0% a 5% dc P00r, o total
de /3.,03 e qualquer P.,Q, sendu
1 a -12%, os constituintes anteriores
enumerados totalizando Feio menos 90
moles por cento da frita.
Segue os ponte cie 2 a 8.
TERMO N° 107.777
De 3 de janeiro de 1958
Angelo Gazzotti --- Londrina — Estado do Paraná.
Modelo de utilidade para: aRastelo
para rafe».
Reivindicações
1 9 ) Rasteio para café, caracterizado pelo fato de ser constituído de fio
metálico contínuo, que forma duas séries longitudinais e pa aalelas de linha
onduladas ou quebradas, aquela com
rim/lentos mais próximos e esta. mais
separados e em feitio de trapézios sendo as duas séries, pelas partes mais
internas, retidas por duas placas retangulares metálicas, aplicadas uma de
cada lado do fio metálico, o qual, par
solda elétrica ou similar, é retido -nas
placas, as quais sao dotadas de orifício central para o cabo do rasteio.
Segue o ponto n' 2.

DIÁR;0 OF1C/AL
desta convergência dar origem a uma
depressão ou rebaixo; pelo fato anda
de próximo a sua borda, onda a espessura do botão atinge seu ponto máximo, a referida superfície curva sofrer uma ligeira caída gradual externa,
situando sei terminal ou extremidade
periférica circundante, cm plano superior ao da depressão e finalmente pelo
fato da superfície posterior ou básica
do botão, que é plana e de inenor
diâmetro, formar, eia relação a superfície externa, uma borda reentrante e
curva, que dá maior proeminência ao
terminal ou extremidade periférica circundante do botão, podendo entretanto,
a referida borda, ao envez de curva no
sentido côncavo, o ser no sentido convexo formando assim, uma borda inclinada.
Segue o ponto ri' 2.
TERMO N., 124.955
De 13 cie dezembro de 1960
Vigorai do Brasil S.A. Máquinas
de Costura — Jundiai — Estado de
São Paulo.
Patente de modelo industrial para:
«Nova configuração de móvel para
máquina de costura transformável em
escrivaninha.
ReivindicaNes

1') Nova configuração de móvel
para máquina de costura transformável
em escrivaninha, caracterizado pelo
fato de ser o móvel formado por dois
montantes verticais laterais, de secção
transversal retangular, sendo o montante esquerdo provido de pluralidade
de gavetas com puxadores, enquanto
o montante direito, pela face interna,
é dotado de abertura, fechada com
tampa, esta móvel sõbre dobradiças
invisíveis, o que permite o acesso ao
volante, sendo que os montantes, na
parte inferior, terminam por calços, ligados entre ales com travessa apta a
suportar o pedal. o qual se localiza
no espaço interno limitado dos dois
TERMO N" 107.778
montantes que são ligados, superiormente, por corpo, terminado, inferior•De 3 de janeiro de 1959
mente, em bojo arredondado, e, supeNioolino Guimarães Moleira — São riormente, por tampo de forma retangular, com lados levemente arredondaPrivilégio de invenção para: alpro- dos, com tampa móvel superior, a qual
;cesso,. de descascar ftajão.s
possibilita o acesso na máquina de
/ 9 ).,. Processo de descascar feijão, costura interna .
caraeterizado pelo fato de umedecer-se
Segue o ponto n 9 2.
•
o leijOo e em seguida submetê-lo a
rama , corrente de ar bem quente que
faz a. casca ressecar e destacar-no ou
TERMO N° 100.814
torno-se fácil destapar com pt.!qut..sio
De 6 de março de 1958
t Ire w:mento dos gríoaa , uns contra
er. outros.
"Joaquim Gomes Fr.treiro. — Estado
Sague o ponto n 2.
da Guanabara .
_ao
'Alma válvula eliminadora de presTERMO N r115. 2-&
são para tubulações verticais de grande altura.
Em 22 de julho de 195ea
Pon , os Caracterisicos
R, aaerente : Indústria c Comdrcio.
ImplaFfiação e Exportaçao «Arte 13o1° Unia válvula elirninadora
traía 'Limitada — São Paulo.
pressão para tubulações verticais de
Titulo: Nova e oriainal configuração grande altura, caracterizada pelo fato
cm botões.
de que é compreendida por um corpo tubular de metal fundido, em cujo
Paeante Modélo induatiorl.
interior são previstas duas câmaras,
Característicos
urna superior e a outra inferior, as
1 9 ):;:r Nova c original configuração quais são comunicáveis através de um
cm aNkões. caracterizada 'easencialmen- êmbolo condutor tubular,, sendo este
te peló tato da auperficie externa ou previsto com urna válvula côrgca mon1
llé
anterioir do botão ser configurada em tada na:, sda parta, cé ( (0,
perfil _;curvo ou . arredondado ( -conve- la . a edtrarda de água na., câmara §uxo) rto 'sentido radial da 'peça, forman- perior e :conseqi,:e'nfe,mente a: salda. na
do, assim,,. uma rcgião circundante e câmara. inTariordóti de descarga,t o .cqrunif crt ra e Convergente" grádualmerite Po.
Segue um total de 5 pontos.
;serio centro do botzio; pela fato ainda
f

;

•

•

•

i
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(Seção til)

TERMO N. 76.318
De 16 de novembro de 1954
The Bowater P.esearch And Development Company Limited — Inglaterra.
Privilégio de invenção para aperfeiçoamentos em tambores de papelão
fibra.

Janeiro
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para a passagem da citada fõlha, a
qual, no lado oposto ao *fixado. aor42senta uma haste que o retem, haste
essa externa ao conjunto.
Segue o ponto número dois.

TERMO N. 80.752
De 15 de julho de 1955
Panfc. s Car:,ci`cristieos
Importadora Riex Ltda. .-- Estado
1 — Tanii-or de papelão-fibra ou da Guanabara.
material aemelhante, caracterizado por
Modelo de utilidade para, um paraapresentar uma extremidade cilíndrica sol.
aberta terminando numa borda reviraPontos Característicos
da formada pelo topo do corpo do
tambor rolado ou revirado sôbre si
1 — Una para-sol, caracterizado por
mesmo junto com um aro metálico em- um retângulo de papel dobrado sóbre
butido no reviramento e avançando a si mesmo em ziguezague, tendo em duas
outra porção terminal para dar de en- extremidades opostas, réguas coladas
contro à parede do corpo do tambor, com uma parte para fora do papel
estando a disposição provida de ma- e dotadas de um furo que é atravesneira tal a proporcionar adaptação sado por usa parafuso com borboleta
duma tampa provida dam flange des- para prender as referidas réguas em
tinado a descansar no tUpo da parte uma haste- comprida ou cabo do pararevirada do aro, e uma porção ver- sol.
tical pendente pra adaptação justa
Segue o 'ponto 2.
com o lado interno da extremidade
cilíndrica aberta do tambor sob a
mencionada borda revirada.
TERMO N.° 84.951
Um total dc 9 pontos.
De 27 de fevereiro de 1956
—
. Modelo de utilidade para nova ca.
TERMO N.9 79.222
deira portátil articulada, para bordo
praia e campo.
De 5 de março de 1955
Guido Bertoni — São Paulo.
Francisco Baptista Esteves — São
Pontos Característicos
Paulo.
1 — Nova cadeira portátil artiPrivilégio de invenção para aparelho sonoro luminoso para medição culada, para bordo, praia e campo,
caracterizada por sed constitutida por
de intervalos musicais.
dois pares de pernas cruzadas e artiReivindicações
culadas entre si, sendo os referidos paReivindicam-se, como característicos res unidos por sua via, transversalda invenção descrita, os seguintes pon- mente por quatro hastes cruzadas duas
tos:
a duas, anterior e posteriormente. senI — "Aparelho sonoro luminoso do nas extremidades posterior e supara medição 'de intervalos musicais", perior de duas pernas, articuladas os
caracterizado _por consistir em um pai- laterais do conjunto, ligados às exnel apresentando tana coluna vertical, tremidades posteriores e inferiores das
integrando um painel translúcido, ten- outras duas pernas por meio de tido a esquerda uma coluna vertical rantes igualmente articulados, nos quais
formada-por 16 células, cada uma pos- são previstos pequenas placas com
suindo uma lâmpada, e corresponden- reentrâncias para encaixe em Fenos
do cada célula a uma nota musical, 1arerais do conjunto.
partindo do La natural, localizado na
Um total de 3 pontos.
base, até ao Dó natural, no tôpo, sucessivamente, com urna escala contíTERMO N.' 85.714
gua os tonos e setnitonons correspondentes a cada nota, e a sua figuraDe 21 de fevereiro de 1956
ção gráfica.
Osrnildo Mosconi — São Paulo.
Um total de 5 ponto.
Modelo de utilidade para 1-arraca
TERMO N' 57.458
Depositado em 11 de maio de 1956 .
Patente de Modele de Utilidade para
Cardápio
°121e.%u Ca
ere ip i o JRcae' iitrea de
i' Matilias —

São Paulo.
Pontos Caracteristicos de Porta-Car-

da:sio Retratil.
1” Porta-cardápio retratil, constituído de corpo cilindrico, formado de
duas partes dispostas longitudinahnente uma contra a outra e fechado por
seus topos através de bases circulares
ou outras convinientes caracterizado
prlo fato de que pela face interna e
centralmente. as ciladas bases se apresentam com cavidades para o encaixe
de eixo centsal suporte de roleta que
apresenta uma parte de seu corpo desta:eivai no sentido longitudinal e qua
sa, pr,r.sta paro a apreensão de um dos
lados, de fdlha de cardápio 4Du• similar.
grado. , que janto - m às extremidades cio
elotdo , roleta- ase a ercontram. roldana-5
aoliciraclaa Dor r.lementon relasticos . ligadas ao corpo cilindrico, o qual apresenta aluda, uma abertura /ongitudinal

para campo ou praia.
1 — Barraca para campo ou praia,

caracterizada por ser a conformação
da mesma determinada pelo enchimento, com ar ou gás, de tubos dc borracha ou material plástico, tubos esses
encerrados em bobinas fixadas a cobertura de lona, pela feace interna da
mamo e junto aos cantos de seus goa
mos, sendo que superiormente os citados tubos se apresentam fixados a
cruzeta que os reunam, ao passo que
nas extremidades livres se encontram
fechos plásticos em forma de pea
q,uenos copos.
Um total de 4 pontos.
TERMO N.° 86.195
De 27' cie abril de 1956
Requerente: Cito Cozendey-tudo da Guanabara.
Título: "Um modelo de índice cai
fôlhas soltas" .-- Modelo de utilidade. •
, . Pontos Caeactcrísticcs
••
1
—.
Usa modelo de índice em fóthes
•
soltas, caracterizado pelo fato de ser.
constituído per uma fôlha, retenorde
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e de cartolinaa ou outro material acta:ouado, provido na marga lateral difeita, de ,unia coluna em sentido vertical com as letras do alfabeto e alie
teriortnente, duas colunas pautadas', divididas por urna linha vertical, tendo
ao alto de cada coluna, a indicação
do nome. cio assinante e enderêços existentes nas diversas páginas cios catalogos ou livros onde será usado o in, dice
.Segue o ponto número dois

TÉR MO N° 88.068
De 21 de julho de 1956
Requerente: Otto Felts de La Roca.
— Estado de São Paulo.
!Patente de Invenção — (al.hu Dispositivo para Registro Continuo de Anotações com Obtenção de Cópias».
PONTOS CARACTERÍSTICOS
1') Um dispositivo para o registro
continuo de anotações com obtenção
de cópias, constituido de corpo paralelepipédico eia° com tampa superior
cirticulacia ao conjunto e dotada superiormente de janela ampla e superiormente da. abertura transversal estreito,
caracterizado pelo fato de que sob a
janela se encontra uma mesa ou placa
snetalica. sare a qual correm duas
ou mais tôlhas de papel superpostas e
depositadas sob a citada mesa, dobradas , nas linhas picotadas e datadas,
junto a tais picotes, de, pelo menos,
dois orifício, que correspondem a dois
ou anais pinco deslocáveis de pequeno
a ug ulo através da ação de alavanca
lateral de conjunto.
Um total de 4 pontos.
TERMO N 9 88,245
,
De 31 de julho de 1956
Autonio Corrêa da Silva Rocha e
Sócrates de Medeiros Rocha. — Estado da Guanabara.
«nave) Suporte para Ferro de Eng°.
mar para Modéle de Utilidae?. PONTOS CARACTERÍSTICOS
— Nôvo suporte para ferro de
engomar, caracterizado . pelo fato de
compreender uma base retangular a
uma d2 cujas faces se prende uma
chapa metálica de formato trapezoidal
mantida a 'urna distância constante da
base e a ela, fixada por flanges previstas numa e noutra das bases do
trapézio; e pelo fato de compreender,
aluda, acida da referida chapa e a urna
certa distancia da mesma, uma estrutura de arame metálico ou material semelhante, em forma da V e paralela à
chapa, estrutura essa cujos braços extremos alinhados se curvam, a seguir,
ena angulo reto e' se prendem, pelos
extremos e de modo fixo, à referida
base, de um e outro lado da rferida
chapa:
Um total de 3 pontos.
TERMO N" 88.420

•

De 7 de agósto de 1956
SuéFor., ‘,arets Pabriksstyrelelse
cia.
Privilegio de Invenção para Projetil
de Carga Oca.
PONTOS CARACTER1STICOS•
— Um projetil de carga ôca sem
elheta, caracterizado . por compreender
Mal- corpo de bomba, urna base e tua
barerula extrema e temi& partes capazea
,•
—
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t*:*.
flange_s (14). ' visinhança claa suas 'iparte inferior de dito condensador
raízes, e pelo fato que a cabeça (28) parte inferior de dito tanque receptor .
tem um feitio tal que quando o degrau . de condensado e estando a dita vál(32) está na posiçáo de serviço, a vula controladora de pressão situat.a.
cabeça enche substancial/acata,., as fen- nestes últimos condutores .e capaz , de: '
das (16) no sentido longitudinal, de regular. o fluxo do condensado do dito--'
maneira a impedir qualquer desalinha- condensador ao dito tanque receptor em a
mento material das faca de 'trabalho resposta a variações de pressão no dito . •
(18) dos painéis (12) .
conduto de vapor do tõpo. ligando o
TERNIO N'. 88.888
Um total de 5 pontos.
dito ramal de desvio, igualador de pres.
são, a parte superior de dito tanque
De 29 de agósto de 1956
receptor ao dito conduto- .de vapor do
Regue reute: Otto Feita de La Roque, TÈRA(10 DE PATENTE- N.° 89.819 Rapo.
Estado da Guanabara.
De 9-10-1956 Um total de 4 pontos.
, Patente de Moclélo de Utilidade
Requerente:
Beniarnin
IIirson
—
Esarfai Novo Tipo de Instrumento para
TERMO N.° 90.889
Escrever Combinado com Timbre • Im- tado da Guanabara.
Privilégio de invenção: "Aperfeiçoapressora,
De- 30 de novembro de 19%
mentos era aparelho para reforçar e
PONTOS CARACTERISTICOS
perfurãr Rilhas sóltas".
Karl I larald Meyer — -São Paulo.
1°) Um nrivo tipo de instrumento
Modèlo
Utilidade para: Novo e
PONTOS CARACTERISTICOS
para escrever combinado com timbre
original modalo de calçadeira.
impressor, caracterizado por apresentar • 1.° — Um mecanismo de punção, caREI VINDICAÇÕES
em * sua parte posterior dois braços ar- racterizado pelo fato de compreender
1.° — "Novo e original modelo dle.
ticulados, em um dos quais é também um . corpo; unia passagem através do
alavanca do primeiro gênero solidária referido corpo; u'a manga de guia en- calçadeira", constituído de placa abaá ambos, sendo o outro braço portador caixada, telescôpicamente, na referida gado Com extremidades aredondadas.
de almofadinha impregnada de tinta passagem; cr . a manga suscetível de mo- uma delas de raio menor e dotada de
nocção apropriada, 'para serem intro- vimento alternativo na referida manga abertura para pendura a peça a prego
duzidos conjuntamente na capa motes de guia; .um elemento de clzalhamento ou similar, caracterizado pelo fato de
situado por dentro da referida última que tal placa ao apresenta pela suPertora do elemento do escrita.
manga; um elemento tubular encaixado, posição de duas camadas plásticas, per.
Um total de 4 pontos.
telescópicamente, nessa última manga, feitamente flexíveis, uma delas lisa e
•elemento tubular -asse apresentando,
a restante com face oposta !joeiraram.:
numa das extremidades, tun perimetro te áspera, sendo tais 'cansadas reuniTERMO (al' 89.217reduzido saibre o qual se pode adaptar, das pelos bordos através de usual solda
De 11 de setembro de 1956
telescópicamente, o elemento de eiza- eletrônica.
General Electric Company —. Norte ihamento; dispositivos para a fixação
Segue o ponto 2.
americana.
recíproca da referida última manga, do
^
Pontos caracteristicos de: «Aperfei- referido elemento de cizalhamento e do
çoamento em processo c Aparelho para elemento tubular; urna mola, na outra
TERMO N.° 90.94
Fundição de Objetos Prefilados de Ce- extremidade do referido elemento tuDe
4 de dezembro de. 1956
rõlnicaa. — Privilégio de invenção. bular, gola essa situada por fora do'
a l s irim método de fundição (azas- referido corpo; e u'a mola intercalada
General Electric Company — Estatino>) de mu artigo de cerâmica ôco entre o referido corpore a gola, de dos Unidos da América.
mediante o despejamento de unia cat.- maneira . a reter o conjunto mania posiPrivilégio de Invenção para: Apercetra de cerâmica em fusão («ceramie ção predeterminada em relação ao re- feiçoamentos em gabinete de refrigeracasting Opa para dentro da cavidade ferido corpo.
dor com meios cie vedação.
de uni molde, caracterizado pelo fato
Um • total de 7 pontos.
O que a requerente reivindica como
de que a carreira de material cm fusão
novo é:
é despejada dentro da cavidade sob a
1.° — Aperfeiçoamento em gabinete
forma de corrente (stream) que é mo. Tfiln10 N. 90.08,
de refrigerador com meios de vedação
vida em torno da . capidade durante a
tendo em combinação, um gabinete
De 24 de outubro de 1956
feno de despejamento.
caracterizado por ter unia porção de
Um total de 8 pontos.
1\ilead Johnson ti Company — Es- face definindo uma abertura de acesso
tados Unidos da América.
a dito gabinete e uma pluralidade de
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou re- membros de., fechamento • para fechar
TeRtvto N.° 89.273
lativos a um processo para estabilizar dita obertura de acesso, membros de
Ac.row (Engineers) Limited — In- c solubiraar n incatártico.
faakamento aldjacentes tendo bordos
Privilégio de Invenção.
glaterra.
opostos espaçados entre si e extendendo-se através de ditas .aberturas, sarna
PONTOS CARACTERISTICOS
Privilégio de Invenção para: Apergazeta tubular elástica em pelo mencia
feiçoamentos em ou relativos n equi1.° — Um processo para estabilizar um de ditos bordos, C meios operáveis
pamento para uso na moldagem de pa- e solubilizar uni catártico. caracteripelo movimento do membro de fecharedes de concreto e similares.
zado por compreender a incorporação mento que carrega dita gaxein para
homogénia, ao. antártico de um sal ató- uma porção fechada para deformar
REIVINDICAÇÕES
xico de um dialquil sulfossuccinato.
dita gaxeta e avançar uma por lateral
1.° — Uni grampo para manter na
Uni total de 6 pontos.
da mesma para • o espaço entre dana
posição de serviço painéis de obra de
bordos opostos.
•
moldagem tendei flanges com fendas,
Um total cie dez pontos.
caracterizado por compreender um* paTERMO N.° 90.207
—
rafuso que' pode ser passado através
-De 26 de outubro *de 1956
das fendas alinhadas num par de fiou=10 N9 91.477, DE 4 De;
ges justapostos, um membro deslizante
Universal oll 'procluct.S company —
JANEIRO DE 1957
na haste do parafuso e uma porca Estados Unidos- da América.
Luís
Petruzzi
— Argentina.
para grampear os flanges entre a caPrivilégio de 'invenção para: Um
Privilégio de Invenção para gerabeça do parafuso e o membro desli- conjunto de condensação de vapor de dor de gás combustível_ particularzante, caracterizado pelo fato que a torre fracionaciora.
mente para USO doméstico.
2. Gerador de gás combustível parcabeça (28) do parafuso (22) é forPONTOS
CARACTERÍSTICOS
ticularmente adaptado para uso domada de tal modo que cla pode pasméstico,
caracterizado pelo fato que
sar através das fendas (16) e Com una
1.° — Um conjunto de condensação
compreende um recipiente anular
degrau (32) que pode ser levado para de valsar de torre, fracionadora carac- ele
contémé o combustível liquido a
uru contato rente com â face livre (36) terizado por compreender, em combina- que
submeter ao processo de gaseificado flane no lado da saída, pelo fato ção, um conduto de vapor do tópo, ção, formando o dito recipiente um
que o membro deslizeinte (30) tem uma um , condeasador. um tanque 'receptar corpo com a base de sun envoltório
face ou faces (41), que. quando o de condensado, unia válvula controla- externo e virtualmente semi-esférico
degrau (32) estiver na posição de. ser- dora de -pressão c urry ramal de desvio, Uni envoltório externo e virtualmenviço, fica deitada , planamente na face igualador de' pressão, ligando o dito te. semi-esférico uns envoltório tronconantrico com o recipilivre do finge no lado de entrada, de 'conduto de "vapor do tõpo à parte su- co-cónico
ente anular, delimitando entre O
maneira que no nperto da porca (26). perior de Uma torre fraciainadora ao mesmo e o dito recipiente anular .
tuna pressão grampeante é aplicada nos dito 1 condensador, conduta* ligandd a uma câmara geradora de gás oorn.,,
)

de serem atuadas pela camisa de turbulência que circunda o projetil em
miá trajetória após o disparo, de modo
a estabilizar o projetil, as ditas partes
incluindo unia cauda tendo a forma . de
um tubo .
Unt total de 12 pontos.

4
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biadivel; uma via tubular de coma11,1 O cio envo..aria tronco-cónico
com uma fonte fornecedora de er
sob pressão no sentido para a câmara aadora do gás combustível atralés do dito envoltório tronco-cónico;
nos concavo parabólico fixado na base superior do recipiente que emalem combustível, dividindo o envoltório externo em duas câmaras inferior e superior, comunicantes através de orifícios praticados na superfície do camvaco; uma via tubular
de comunicaeão da cara superior
eam os (amimado:ais, com intercalaçáo na dita via tubular de meios
nuerceptores de partículas líauictas
eni retórno para o recipiente que
contém o combustível, e meios' de
aquecimento do ar e do combustível
no percurso até a câmara anular geracloaa do gás.
Um total de 14 pontos.
—
TERMO N9 91.239, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1956

MÁR:0 OFICIAL (Seção
N 9 95.l.137, DE .29 DE JUNHO DE 1957
Requerente: Otto Felts de Ia Roca.
— Estado de São Paulo. •
Patente de uns nósio tipo de bico
conta-gotas para bocas da frascos.
=Mo

Pontos ca;•acierJtioos

1. Uni raia° tipo de bico contagotas para bocas de frascos, caracterizado por seu carpo cilindrico aar
dotado, perifericamente, nas suas
bordas circulares, de saliências circulares e de duac projeções; uma que
parte centralmente em forma de tubo para dentro de seu corpo cilíndrico e o ultrapassa em altura, sendo
dotada de orifício na extremidade;
e a outra que parte excentricamente
da mesma face circular, promtandoste para o lado contrário e sendo dotada de um orifício que atravessa
totalmente indo sair excentricamente entre o parede cilindrica materna
do corpo do conta-gotas e a parede
externa da prOeção . tdibular central. — Segue o ponto 2.

Sigmundo Freire — São Paulo.
'Privilégio de invenção para aper- TERMO N9 96.922, DE 9 DE SETE:SI:BR° DE 1937
!caça:minto em açucareiros.
Indatatria Eletrdmetalúrgica "DiPontos característicos
mosil" Ltda. — São Paulo.
Privilégio de invenção re•n. a nóvo
1. Aperfeiçoamentos em açucareidínamo.
ros, caracterizados por uma tampa
cujo orifício central é atravessado
Poizios curacterístleos
por una corpo tubular, parcialmente
1
9
.
evo dinaina caracterizado por
Nd
saliente para fora e dotado de extremidade inferior chanfrada, na uns rotor formado por unia peça cimetálica„ montada
net
aliai é deslacável um anel igualmentfrta da extremidade inferior de tuia
te tubular,
eixo vertical, e sendo imantada adequadamente, com poios respectivaTÈRMO N 0 93.078. DE 18 DE 'MAR- mente em suas saperficies inferior e
superior, peça essa que é envolvida
ÇO DE 1957
superior e inferiormente por duas
R:quarenta: Normand° Tedesco — placas metálicas, providas de iguais
números de abas laterais, recurvadas
Santa Catarina.
em ângulo reto, as quais abas envolPrivilégio de invenção: Acondicio- vem lateralmente e de maneira alnamento de ovos e outros pia-dilates ternada " a referida peça cilíndrica
aaríaola.
imantada: e sendo o estator forma-

III )'

cio par uma beldna, enrolada, envol-

através de um Riam de engrenagent
tolda do citada color, e com igual e polia o eixo do tuner o que comannúmero ele pares ele poios daquele. da os canais em ambas as direções e
Um total ele très pontos.
o eixo de sintonia fina.
Una total de quatro pontes.
TERMO

571n13, DE 16 DE SETEMBRO DE 1957
Recatei
Faia° Martinez Blasco — Sao Paulo.
Novo atamento aquecedor, elétrico.
Poutos ceoactcrtatieoS
1 la Nóvo elemanto aquecedor, elétrico, eaacettrizado essencialmente
por ceirnomendea tres placas de madaiaa pamiena espessura e de formato g en.:ri:tia ainda das placas serena unidas paralelamente formando
una ó bloco e entre si elas guardam
uns pecatno vão ou espaço onde tem
inatalachs separadamente una fio rasa:lanem, ce coara, o positivo e o negativo e finalmente pelo fato, delates
fios que ocupam toda a superfície interna das placas seaern em espiral,
acompanhando o formato externo
destas, sendo G.3 extremos externos
cates fiam aos contatos que recebem
ecarante elétrica. — Segue o ponto dois.
N 9 97.087. DE le DE SETEMBRO Dt. 1957
Requeeenti: Canstantin Thomas
Zahos — São Paulo.
:;ovo diipositivo de contraia ou comando :aeral à. distância, para aparelhos te:evIsurc.s.
Pontos c;;;vetc;-isticps
1 9 . Ni5vo. dispoitivo de contróle ou
comando geral a distancia para aparelhos televisores, que se constitui
por dois motores elétricos um delas
com dois rei ores e dois núcleos com
as barras de arranque em sentido
contrário e caracterizado eaiencialmenta paio fato clêrtes comandarem

Pontos coracteris:'ivos

1. Aconclicianatnento de ovos e outros produtos agrícolas, caracterizado
per ser constituído de uma caixa de
madeira ou de outro material adequado, desa.rmáver, compreendendo
em tdrno do respectivo fundo retangular, quatro ladc,s parciais fixos, de.
alturas desi g uata, aos quais se articulam. por meio de dobradiças ou
charneiras, outros tantos, lados, móveis, maiores, de alturas também desiguais, porém cujos bordos superioreei terminara nuns melimo piano para o recebimento da tampa Ca caixa Um total ele seis pontas.

Salário Mínimo
Decreto n.° 51.336,
de 13 de outubro
1961.

T'íiaaaMO N n 95.136. DE 24 DE JUNHO DE 1937
Alberto Ferira — São Paulo.
Privilégio de invenção para aperfeiçoamentos em tampas para vasos
sanitários.
Pontos earaeterísticv,s
1. Aperfeiçoamento em tarnraas para, rasos sanitários, caracterizado
por uma tampa inferior de assento
e sobretampa, dupla, sendo a tampa
inferior constituída paz' placa Urizontm da formato sd:s.quado. com
cirande abertura central. provida posteriormente de orifictas de fixação
no vaso sanitário, e Inter:imanente,
no bordo interno, de pequeno rebaiy o arredonda.do. e san.lo a sobretamna formada por urna placa horizont al cke formato semelhante ao da
. tampa inferior, na qual é articulada
por dobradiças ou outro dispositivo
qualquer, sendo também provida da
pequeno rebaixo arredondado anterior e de abertura central, onde é
illsposta tuna tampa • central plana
e a ela articulada Dor dobradiças ou
outro elia p oaitivo ex,m1r,do.
O Ponto 2.

Janeiro de 1562

DIVULGAÇÃO N.° 853

Preço : Cr$ 15,00

A VENDA:

Se0.o de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1

Agência 1: Ministério

da

Fazenda

Ateade-se a pedidos pelo Serviço de Reenzbólso Postal

TERMO 1%1'1 97.147, DE 18 DE fiETEMER() DE 1937
Carlos Leitão Laport — Estacai da
Guanabara,
Privilégio de invenção paaa Ap.aafeiçoa.mentos na estrutura cj2 caibonatas em blocas.
1 9 . Aperfelççoamenios na estatitura de sabonetes em blocos, caracteri-,
zados por formar-se o sabonaie coisa
um núcleo de material solide, não
deformável pela humidack, em torno do qual se dispõe, em cainitaa do
cobertura, o material sapouáceo útil,
podendo um e outio assumir qualmaer
formato conveniente, e ainda guardarem ambas as partes, entre si a relação conacnianle de tamaaha e proporção.
Segue o ponto doi.;
=MO N 9 97.430. DE 1 DE OUTUBRO DE 1937
Supermercados Peg-Pag — Sal.0
Paulo,
Modólo de utilidade para noves
disposições construtivas cai ca:Tillioa
para transporte de compras,
lilaitfat'aaiemies
Em resuma rei-. :ndicain-:.s. c :mel
pontos caracter:id.:coa' da invca.; a 05
seguintes:
1 9 . Novas disposições constimavas
cru cr a rinhos para transpoai a de
compms. cara:Ni:ia:das por maeona
constituídas de is tubular duada
de roclizios intarcambiaveis. basa eaaa suporte laca' almenta da vaaa laterais na farreai de r U d inverddo,
caractarizadas pela faio da que. lateralmente, aos sei:liais das pcçaa em
"U" E 170 fixadas placas metálicas dos adas, inferiar e piaste:ima-acme. de
rasgo e em pedcâo aniarc-dme . ''or
de abertura mi fendi pela qual ;cascada bramideira que fina a C
metálica do carrinho, cetia. ES :n 11
em seu funda, de ciais varões iaansversais. um (Lies passarde. noa rias
extremidades ama roferidos enquanto que um s:gunelo varão. paralelo ao primeiro, atravessa a.
nada placa
placa em po s ição mediana, ou
catam se encaiaa ao aillca .cx:dmite
na mtsila. — atue parA',.- dois.

7)1 ,.: 7 DE Ol.'11.1rno 137 1757
19..samaamr: oda radis cl la E os.
— Estado de fil o Faalo.
Patente de modelo de utilidade cara um novo rtaililo ci -(tv:::' ae Na..
tala
Porto.: ma•ceidd-tam,s
1 9 . Um raivo medeio da á: v. ra de
. naja dast:Inatas-e/, caracicria..aa por
seu constituído de ama b2 sa sani• esférica, e da mu 1:',?'.1:•:3 camarico
que nela se encaixa cal:ti-pimenta,
provido, êsse
eis cilíndrica. da cavilhi.s co ratitcs
radiais e inclinadea cai fera: . a • ea, lhos e por serena os
Providos em sua eadminia- ,:n • mais
1 grossa, de uni- lava am . a : -clapta1 rem-se Dor enaaine às a
on
p ontos do tranao cameei •cda
iate o ponto dal-.
TãRMO E 1 ';',"; .5.

TaiRMO "N° fa v• aa. a. DE
Er'9 DE 1S57
alcldet e-marca
riabara.
Moplélo de
'1.:19d
na estareafdo l a remei md
,
á
",
da 9. Uns 1) 10 .

vivei,
dia,

15:11:,.

.

..5.di• a-

.
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lone itu rta i s revestida de um pano
eni três seeeme., s,eado esta, caixa provida da cursores tranversais, os
quais permitem o encaixe da mesma
em traboe de que é provida a base
inferiar do móvel. — Segue o ponto
dois.
• TERMO N. o 98.142
De 31 de outubro de 1952
Indústria de Artefatos Plásticos
Rologar Ltda. — São Paulo.
Privilégio de Invenção para —
Novo dispositivo adaptável ero telas de receptores e televisão.
Pontos Característicos
k. 0 Novo dispooltivo adaptável
em telas de receptores de televisão, caracterizado por uma placa
transparente, provida de duas ou
mais faixas de côres diferentes,
com suave esmaecimento nas respectivas bordas de transição. Una
.
total de 3 pontos.
TERMO N. 0 98.723
De 25 de novembro de 1957

Aurellano Plsol1t — São Paulo.
Privilégio de Invenção. para —
Aperfeiçoamentos em capotas
para veículos.
Pontos Caracterisitcos
1. 0 Aperfeiçoamentos em capotes para veículos, caracterizados
por uma armação para a lona que
conforme, a capota. formada por
urna barra rígida, dobrada duas
•vezes em ângulo reto, disposta cob
a capota, em direção . transversal
do veiculo e em posição mais ou
, menos. intermediária de seu com'‘ primento, e sendo prevista, entre
a dita barra e a face interna tia
capota, uma faixa de feltro ou
material similar, acompanhando
tbda a extensão da citada barra
de armação.
T.TM total de 5 pontoe.
TERMO N." 98.798
De 27 de novembro de 1957
Requerente: Oswaldo da Rocha
Moreira — Estado da Guanabara.
Priv. Invenção: "Uma torneira
provida de duas entradas dagua".
Pontos Característicos
1. 0 Uma torneira provida de
duas entradas dágua, caracterizada por um corpo cilíndrico dca,
vasado de uma pluralidade a outra e, conjugada a um conduto ou
bica; em que, a parte inferior do
referido corpo cilíndrico é provida
de rosca, na qual se atarracha
uma base cilíndrica iica, sendo
esta base dotada de duas entradas dâgua, dispostas em ângulo
/ao.
;;;egue o ponto 2.
TERMO N.9 99.320
De 18 de dezembro de 1957
Waldemar Carlos Gustavo Abe'. — Argentina.
Privilégio de Invenção para —
'.perfeiçoamentos em dispositivos
de prender aplicáveis a , pastas e
1.0 Aperfeiçoa/tontos em dispo!ativos .de prender, aplicáveis as

DIAR:0 OFICIAL

pastas similares, do tipo que compreende lima placa de base, provia
da de meios para a sua fixação a
referida pasta; elementos móveis
de retenção. vinculados por suaves a mencionada placa, e capazes de inserrir-se através das perfuràções marginais das correspondentes Rilhas e manter as mesmas
perfeitamente ajustadas pela ação
cooperante de uma placa 'de pressão, montada s3bre o referido elemento de retenção, caracterizados
pelo fato de que a referida placa
de base, aparenta a forma de urna
caixa substancialmente retangular, de pequena altura, e esta
vinculada, em uma de suas bordas, a um elemento de retenção,
constituindo substâncialmente por
uma vareta metálica que aparenta em sua parte central, uma conformação em U, e cujas ramas se
desviam em ângulo reto, formando dois tramas paralelos entre si,
e vinculados em um e noutro, os
que • Se prolongam por sua vez em
ângulo reto, formando dois apêndices que se estendem segunda
um plana aubstâncialmente paraIelo.,,ao da parte central, defrontando por sua vez ao dito elemento de prender, um par de suportes
giratório, de conformação em U,
cujas ramas livres estão destinadas a coalhinb.ar-se, eu uma determinada posição, com os referidos apêndices, e vinculados entre
si, Por uma biela capaz de provocar um movimento de rotação simultâneo dos meemos, em sentido oposto, e meios capazes de travar o referido elemento, de prender, contra a placa de base.
Segue o ponta 2-3.

(Seção NU'

mara, até um valor relativamente alto, na a;zertura de saída
da câmara, e mover a mistura
trilhada de tabacos na trajetória
da _corrente de ar, na região de
baixa velocidke da- mesma, clêste
modo separando o produto leve do
produto pesado, na direção do fluxo de ar, com os produtos sendo
obrigados a se deslocarem em
duas trajetórias geralmente separadas na câmara, o produto leve
sendo transportado peia corrente
de ar para 'a abertura • de saída e
o produto pesado caindo por gravidade ao fundo da câmara.
Um total de 20 pontos.
TÉRMO N.° 100.804
de 21 de fevereirc de 1958
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TERMO N. 0 100.850
• de 7 de março de 1958
Dunlop Rubber Company Limited
Inglaterra.
Privilégio de invenção para
Aperfeiçoamentos em ou relativos a
correias para máquinaa.
Pontos característicos
1.° Uma correia pera máquina ca.
racterizada pelo fato de compreender
um material elastométrico reforçado
por fios que incluem um núcleo' de
filamerepe sintéticos contínuos tendo
urna capa de fibras virgens sabre êle
tecida, nos quais a proporção do filamento continuo está compreendida eu
tre 50 e 90% do fio.
Um total de 21 pontos.
TRIO N.° 100. iCía
Depositado, em: 4 de fevereiro
1938 — Invenção.
Requerente: Matalurgica Santtuna.
ria Ltda. — São Paulo.
Pontas característicos: "Aperteiçaa
mentos em sifão para pias, lavatáriea
e outros fins".
1.°) "Aperfeiçoamentos era sitia
para pias, lavatórios e outroe fins",
constituído do convencional corpo cera
trai de introdução da água e caractarizado por dispor no seu fundo ume
tempo atarrachável ao corpo 'e provida de convencional guarnição de vedae que no corpo da tampa tem fixado ou mesmo conformada na próFria tampa, uma peça tubular Oca disposta concentricamente ao tuba de entrada da . água e com diâmetro maior
a deste último, formando a câmaza
do sifonagem e ainda por o tubo de
entrada da égua ficar distanciado na
sua altura em relação :a tampa ;--nor.
Segue o ponto n.° 2.

D'Amico 8s Matteo
São Paulo.
Privilégio de Invenção para — Furadeira manual para manutenção de
via ,permanente de estradas de ferro
e outras. •
1. 0 ) Furadeira manual para manutenção de via ,pernianente de estradas
de ferro e outras, caracterizada por
apresentar eixo acionado por conjunto
de coroa e pinhãO acoplado a _um outro eixo que lhe •e perpendicular e
acionado por conjunto de manivelas,
estando o primeiro eixo. dotado de engrenagens — digo engrenagem reta
a que se acoplam simultâneamenta
duas outras, dispcstas" em eixo paralelo àquele, engrenavas estas com o
mesmo diâmetro mas com diferente
número de dentes, uma delas acionando peça que se desloca horizontalmente por efeito de rosca existente na
mesmo e adaptada à parte fixa da
máquina, sendo que o avanço de tal
peça é comunitado à broca chaveta e
eixo móvel pela • outra engrenagem,
TERMO N.° 99.43a
podendo o conjunto cia broca deslisar
TARMO N.° 100.913
ao longo da referida chaveta, quando
De 26 de dezembrode '1957
de 11 de março de 1958
• empelida pela peça rosqueada, com
Aristides Clodoaldo Minucci — movimento rotativo contínuo e avanAmerican
Steel Foundries — Esta.
Estado da Guanabara.
ço automático.
doa Unidos da América.
Um total de -4 pontos.
Priviléito de Invenção para —
Privilégio de Invenção para AparVolante dealigáver, de . direção.
feiçoarnentos em uma engrenagem do
,
1. 0 Um volante desligável, de
tração de estrada ‘cle ferro.
direção, caracterizado pelo fato de
TERMO N.° 100.838
Pontos característicos
ser montada na extremidade supe0
rior da,respectiva coluna e dis- •
1.
Uma
engrenagem 'de tração de
de 7 de março de 1958
estrada de ferro caracterizada pelo
pondo, como parte essencial, de
greda e uma ou duas linguetaa, r Patente de Modelo de Utilidade. fato de incluir uma carcaça encerranuma fechadura tipo Yalre, com se- -"Um tipo de tijolos furados-. pala do molas paralelas independentes e
co mas respectivas aberturas — eliminar nas lages de face inferior li- tendo uma extremidade fechada que
(chapatestas), na coluna, para sa os caixOes de madeira conhecidos forma um apoio posterior pera. as citadas molas, dita carcaça erri sua exdesligar e ligar o volante.
como caix.o perdido".
tremidade anterior sendo provida com
Um total de 4 pontos.
Gumercindo lapas Coimbra — Cra: um par da superfícies arqueadas, 'voltadas para dentro, engajáveis com Irdr
pitai do Estado de São Paulo.
par de superficies de frição arqueada',,
TERMO N. o 100.047
Pontos característicos
voltadas para fora, existentes sare
De 30 de janeiro de 1:958
sapatas de frição, as quais são aper10 um tipo de tijolos furados, pa- tadas para a frente pelas mencionaBrown & William.son Taba.cço
Corporation — Estados ,Unidos da ra , eliminar nas lages de face inferior das molas, ditas sapata também, digo,
lisa os caixões de madeira conhecidos ditas sapatas de fricção apresentando
América.
conto "caixões perdidos"; tijolos éstes também um par de superfícies interTítulo: Processo e aparelho constituídos por duas metades, tendo nas, em forma de cunha, engajáveis
para separação de folhas fumo. codo uma a forma prismática qua- com um par de superfícies em forma
Privilégio de Invenção.
drangular, apresentando ema plurali- de cunha providas sare cada uma de
dade de vazamentos no sentido longi- um par de porções .de uma cunha rePontos Característicos
tudinal, caracterizado por apresentar tida na abertura anterior da carcaça
1. 0 Um processo para separar, em um só de seus lados, ou seja em as superfícies da cunha e das sapatas
em uma mistura trilhada de ta- unta s6 de suas faces laterais, inferior- de fricção sendo formadas e dispoebacos. o produto formado pelas lâ- mente, uma saliência em todo o seu tas com áreas de contato que agem
minas soltas e leves do produto comprimento, em forma de sapata; sa- em cooperação aproximadamente em
constituído pelas lâminas pesadas liência esta cuja seção transversal é seus centros, quando a engrenagem de
ligadas aos talos, processo êste ca- substancialmente meia-cana, o que tração está, na condição fechada, e
racterizado pelo fato de constituir permite que quando justapostas lado com as áreas de coertato agindo em
em introduzir unia corrente de ar a lado dois dos elementos citados, sa- cooperação desviadas de seus centros
através de urna tâmara de separa- pata contra sapata, se forme entre es- por uma distância substancial, quando
ção, com urna velocidade que cresse tes uma canaleta cuja parte inferior a engrenagem do tração está na conde um valor relativamente baixo, se apresenta de cação semi-circular. dição aberta.
Um total de 3 pontos Segue o ponto 2.
na abertura de admissão da cã-
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• TtRMO N.° 101.000
periodo de tempo, evitando vibração dos comutadores.
de 14 de março de 1953
Fegre O ponto N9 2.
Paillard S. A.
Suiça.
.
Privilégio de Invenção para
MáTERMO Ne 101.50a.
quina lpara escrever.
De
8 de abril de 1958
Pontos característicos
Tomas ngel — Alemanha.
I " J1,1A-uina para escrever comprePrevilegio de Invenção para —
endendo várias barras de carácteres, Dispositivos
para o Preparo de Marada uma das _gireis portando um ca- terial Termoplástico.
rácter- superior e um caráter inferior,
PONTOS CARACTERÍSTICOS
um mecanismo de movimento permitindo escol:ler qual dos dois ditos ca— Dis positivos para o. preparo
rácteres de.vc ser impiesso, um eixo de material termoplástico, caracteem rotaci-lo permnnente permitindo rizado jeer um prato aquecido gi-Irrastar, em seqüencia ít uma ação sã- rando em tornoa de um eixo vertical,
. bre unia tecla do teclado da máquina, por uni funil de alimentação adem.
una elemento de um..mecanismo de ba- tacto sabre o prato com fendas purgatõrias cota direção radial e por
tida previsto para cada urna das bar- um
removedor do centra
ras de caracteres, de maneira a efe- paradispositivo
a beirada do prato.
tuar a bat:da de um dos dois carártoSeguem os Pontos — 2, 3, 4, 5, G,
res da berra correspondente, um ór- 'T, 8 e 9.
gão de escoramento, disposto paralelamente ao dito eixo e suscetível de
ocupar duas posições diferentes sob
TtriM0 N" 101.601
ação do d'to mecanismo de movimenDepositada em: 17 de março de
to, sendo previsto para interromper ri
arrastametto do dito elemento, ohne- 1868.
terizada pelo fato de que o" dito eleRequerentes: Jeão Moreno e Fran:
mento do mecanism/o de bri1ida com- cisco Antonio Pereira. — São Paulo
preende duas contra-escoras destinadas
Patante de Mod. de Utilidade: Noa cooperarem com o dito. órgão de ve Modelo de Gaioai. para Produção
escoramento, uma para a batida do de Ovos,
caráter sticerior a outra para a batida
— N.avo Modelo de Gaiola, para
do caracter inferior.
?redação de Ovas, caracterizado esUni total de 4 pontos.
seficialmente por compreender uma
armação de formato generie.0 de um
paral2lepipedo, constituida de aaaTERMO N° 101.430
mes eu hastes verticais e horizontais,
cujo:: quatro laterais são articulados
De 2 de abril de 1958 e •
nas vertices. permitindo seu total fealetrapolitan
Vickers Eletricel chamento pelo fato ainda das pon'Company Limited — • Inglaterra.,
- tas extremidades inferiores da arPrevilégio de Invenção para — mação serem torcidas e fixadas sôbre
Aperfeiçoamentos. em ou Relativos a uma esteira de bate .levemente obliEquipamentos de Tração Elétrica.
qua eu inclinada sabre pés posteriores, constituida igualmente de ara
PONTOS CARACT.M-UISTICOS
me-s ou hastes Meta:ices. eende sua
Aperfeiçoamentos em ou rea frontal • :ninada inferiormente e
'ativos a equipamentos 'de tração elé- guarnecida nos laterais, por traves.
trica, compreendendo um par de mo- ara; pelo fato ainda da parte antetores, alimentados por um motor-ge- rior ou frontal da armação guardar
rador, em cujo circuito de excitação em relação a esteira uni vão, parra a
de campo se encontra um regulador passagem do ovo.
destinado a controlar a voltagem ao
Um Total de— 4 — Pontos.
gerador em correspondência com as
condições de carga, caracterizados
pelo fato do regulador ficar associaTERMO N9 118.917
do -com uin dispositivo de comutação
que, a uma posição predeterminada
.De 28 de Abril de 1060.
do regulador, muda automaticamente as ligações aios motores de sério
Patente de Modelo de Utilidade da
para paralelo ou vice-versa, enquanto Invenção de "Terminal para Velas
que o circuito .de excitação do cam- de Ignição".
po do gerador, e particularmente a
Icae — Indústria e Comércio de
resistência desse circuito, é simultà
neamente modificada, a fim de defi- Artigos Elétricos Ltda — Capital tio
nir tuna voltagem do motor imedia- Estado de São Paulo.
tamente após a comutação, que é diferente, por uma pequena margem, . PONTOS CARACTERisTicos
do valor que seria necessário anu
face inteiramente ás condições de
Terminal para velas de ignicarga, assegurando assim que as con- ção caracterizado por unia peça tudições de carga imediatamente pre- bUlar .de material die:étrico cuja
cedentes continuam por um pequeno passagem central apresenta inferior-

mente um alargamento de diâmetro
de proporções correspondentes ao da
cabeça da vela na qual deverá ficar
encaixado; passagem esta na qual é
presa por encastração o elemento de
contato do terminal formado por
uma peça cilíndrica disposta em- um
ponto intermediário da passagem e
que apresenta superiormente lama
projeção central em forma de pia ou
parafuso.
Segue o Ponto N9 2.
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débito; uni mecanismo seletor da tea f-7"

bulação automática; um mecanismo
de ligação e desligação automática do'
mecanismo impressor e outros órgãos
da máquina a êle conjugados; meias
de acoplamento e desaccplamento dos
citados mecanismos com o sistema
motor do conjunto e meies igualmente mecânicos de desligação e retorno
do diversos órgãos citados a suas respectivas posições de repouso, quando
completada urna operação da máquina. Um total de 17 pontos.

TERMO N° 129.7'78
De Ide julho de 1960

TERMO N9 122.762

De 8 de julho de 7960
'Dispositivo em Terminais para
Velas de Igniçao, para Eliminar o
Meio de fixação de uma ' boia ou fruRuido. Provocado pelas Centelhas
tuador a uma haste ou braço metáElétricas".
•
lico — Patente de Modelo de utiliIcae — Indústria E Comércio de dade.
Artigos Elétricos Ltda., São Pauao —
Jorgen Vilhehn layed — São Paulo.
Capital.
- Pontos Característicos-

. PONTOS CARACTERXSTICOS .
I.0 — Disposição em 'terminais para véla.s de ignição, para eliminar o
ruído provocado pelas centelhas elétricate caracterizada por unia resistência elétrica seja de carvão, ou
ainda filamentosa como por exemplo de níquel-cromo, cobre, prata ou
outro material vom condutor elétrico,
resistência • esta, disposta adequadamente em 'um ponto intermediário do
terminal, ou seja, entre o seu bórne
de ligação com o cabo da batei-ia e o
ponto de choque terminal com a véla,
de modo a obsorver Oda e qualquer
centelha proveniente da descarga elétrica.
Segue o No 2.

19 Melo de fixação de tuna bola ou
flutuador a unia haste metálica ou
braço, quando a boia ou flutuador
seja maciça e constituída por—inn
material não metálico, caracterIzado
pelo fato de um corpo metálico com
uma ou mais projeções ou saliências
de qualquer disposição e tendo unia
perfuração dotada de rósea., ser embutido, por ocaisião da formação de
uma bola maciça e não-metálica com
qualquer configuração desejada, no
interior , da mesma, partindo da referida- perfuração rosqueada, coaxialmente à mesma, um canal para a face
da bola ou flutuador. — Segue o ponto 2.
•

TERMO N9 121.177

TERMO N9 123.761
De 26 de outubro de 1960

--

De 13 de julho de 1961
Patente de Invenção. de "Aperfeiçoamentos em ou relativos a máqui-nas de contabilidade".
FIeinrich Lieb e Richard Alexander
Lieb —.Estado de São Paulo.

Privilégio de Invenção de "Aperfeiçoamentos em aparelhamento transportador, carregador ou descarregador, manipulador e análogo, como por
exemplo uma pá arrastadora",
Werner Briest — -São Paulo.

Pontos Característicos
Aperfeiçoanienten em ou relativos a máquinas de contabilidade, caracterizados por uma seqüência de
dispositivos mecânicos principais compreendendo nesta ordem, um coletor
dos- algarismos calcados nas teclas
da máquina de calcular, na ordem
do valor a ser composto e impresso;
um carro de leitura dos ditos valores
coletados na caixa coletora e transportador dêstes valores para um mecanismo impressor; um mecanismo
impressor que recebe os valores transportados pelo carro de leitura e os
imprime nas fichas moendas na máquina de escrever; um tabulador automático das ditas importánclas coletadas e transportadas para o mecanismo impressor, pelo qual são as
mesmas imprimidas automaticamente
nas respectivas colunas de . saldo e

Pontos Característicos
1e Aperfeiçoamentos em aparelhamenaa transportador, carregador ou
descarregador, manipulador e análogo, como por exemplo uma pá arrastados-a, compreendendo um motor
elétrico dotado de meios de redução
e reversão da rotação, caracterizados
por urna roda dentada com dentes
em forma de dentes de serra, montada
sare o eixo motor, no interior de um
tambor flangeado ou carretel em duas
metades que gira sabre rolamentos
montados lateralmente à parte central dentada da roda, agindo sôbre a
roda dentada uma ou mais lingueta
cujos fulcros são os parafusos que
unem ambas as metades do tambor
ou carretel e cujas extremidades se
mantém apoiadas Ware 41, roda dentada por molas. — segue o ponto 2.
•

Verba • Bancária
Guia de Recolhimento
F reco: Cr$ 0,40
D

N rj Ai. Avertde, , RoOrigues Alves, 1 Agência I - ministério . da Fazenda*
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',1"èrino n.• 517.933, de 24-11 . 1961
Termo n.° 517.939, de 24-11-1961
Termo n.° 517.943, de 24-11-1961
indústria de Tabacos Goldbeck S.A. Indústria de Tabacos Goldbeck S.A. Produtos Farmacêuticos 1/safar:na S.A.
Rio Grand edo -Sul
Rio Grande do Sul
São Pau'

,.
LL

o

•
. ,. . .

.'Indústria
Brasileira
___

.....----.3%,-- -.

Classe 44
Artigos na classe

x or
(Indústria

as
-

. Classe 44
Artigos na classe

Termo n.° 517.934, de 24-11-1961
11.1.1•••••n••n•nn•..
e'rabacas Goldbeck S.A.
Indústria
Termo n .° 517.940, de 24-11-1961
Rio Grande do Sul
Indústria d'e Tabacos Gokibeck S.A •
Rio Grande do Sul

Dõ tá

UsaFar a
Classe 3
Artigos na classe
Termo n.° 517.945. de- 24-11-1961
Parente, Rodrigues S.A. Indúseria e
Comércio de Bebidas
Guanabara

*

Classe
Artigos na classe

Termo n.' 517.935, de 24-114961
Indústria de Tabacos Goldbeek S.A.
•
Rio 'Grande do Sul

F rrapos

Garelria l:
Indústria

iirasoewa.

Classe 44
Artigos na classe
Termo a.° 517.936, de 24-11-1961
Indüstria de Tabacos Goldbeck S.A.
Rio Grande do Sul

Caserna
Indústria Brasileira
•

Classe 44

Termo n.° 5.937, de 24-11-1961
Indústria de Tabacos Goldbeck S.A.
Rio Grande do Sul

Iridúttria Brasdeira
Classe 44
Artigos na classe
Têrtno n.9 517.941, de 24-11-1961
Indústria de Tabacos Goldbeek S.A.
• Rio Grond edo Sul

aTiata
Termo n.° 517.942, de 24.11-1961
Indústria de Tabacos Goldbeck S.A.
Rio Grande do Sul

San Remo
( Indústria Brasileira.,
Classe 44
Artigos na classe.

iiitaciletrjg .
•—

Classe. 44 •
Artigos na classe

Termo n.° 517.938, de 24-11-1961
Indústria d eTabacos Go/dbeck S.A.
• Rio Grande do Sul

E ester
- •

indústria Brasittlifre.¡:".¥
Classe '44
Artigos na classe

Termo a° 517.947, cie 27-11-61
Luiz Carlos Menezes de Freitas Estado da Guanabara

Classe 44

Termo n.° 517.944. de 24-11-1961
Parente, Rodrigues S.A. Indúseria e
Comércio de Bebidas
Guanabara ,

r

• Classe 42.
Artigos na clase

Indústria Brasileira
Artigos na Classe

Classe 42
' Artigos na classe

Termo n° 517.953.. de 27-11-61
A. J. Rennçr,S. A., Indústria do
Vestuário
Rio Grande do Su
Artigos, na classe
Termo n' 517.954, de 27-11-61,
A. J. Renner S. A., Indústria do
Vestuário
Rio Grande do Sul
Artigos na classe
Tenzto n" 517.955, de 27-1161
A. J. Renner S. A., Indústria do
Vestuário
Rio Grande do Sul
Classe 13
Artigos na classe

41e1

indktria Brasdelra

Termo n" 517.952, de 27-11-61
A. J. Reoner S. A., Indústria do
,•
' Vestuário
Rio Grande do S
" Artigos na classe

- Classe 33
Artigos na classe
Termo n° 517,948, de 27-11-61
A. J. Renner S. A., Indústria do
Vestuário
Rio Grande do Sul

RE N

Têrmo n* 517.956, de 27-11-61
A. J. Rcnner S. A., Indústria do
Vestuário
Rio Grande do Sul
Classe 14
Artigos na classe
Termo s° 517.957. de 27-11-61.
A. J. Renner S. A., Indústria do
Vestuário
Rio Grande do Sul "
Classe 15
Artigos na classe
Termo n° 517.958. cie 27-11-611
A. J. Perimes S. A.. Indústria do
Vestuário
Rio Grande do Sul
Classe, 17
Artigos na classe
Têrnio n° 517.959. de 27-11-61
A. j. Renner S. A.. Indústria do
Vestuário
Rio Grande do Sul
Classe 18
Artigos na classe

Classe 2
Artigos na classe

Termo- n". 517.960, de 27-11-61 r•
A. J. Renner S. A.. Indústria do
Vestuário
Rio Grand? do Sul
Classe 19
Artigo; na classe.

Termo n° 517.949, de 27-11-61
A. ). Renner S. A., Indústria do
Vestuário
Rio Grande do Sul
Classe 5
Artigos na classe "

Termo n° 517.961, de 27-11-61 ".
A. J. Renner S. A.,. Indústria da
Vestuário
Rio Grande. do Sul
Classe 20
Artigos na classe

Termo n° 517.950, de 27-11-61
A. J. Renner S. A., Indústria do
Vestuário
Rio Grande do Sul
.
Classe 7
Artigos na classe

Termo n° 517.962, de 27-11-61
A, J. ?i.enner S. A., Indústria do:
Vestuário
s.
Rio Grande do Sul
Classe 21
Artigos na classe

Termo n° 517.951, de ,27:11,61
– N. J. Renner S. A., 'Indústria do"
Vestuário
Rio Grande do Sul
Artigos na classe

Termo
517.963 de 27-11-61 •
Reimer'S. A.. Indústria do
Vestuário
,
" -Rio Grande do Sul —
Classe 26
Artigos na classe

Industr y& Brasileira

r,

e
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Temi° ii" 5l7.989. de 27-11-01
\'ilardo
Estado da Guanabara

Termo a° 517.964, de 27-11-61
A. J. Renner S. A., Indi.t.stria
Vestuário
Rio Grande do Sul
Classe 27
Artigos na classe

Termo a° 517.977, de 27-11-61
A. 1. Reuner S. A., Indústria do
Vestuário
Rio Grande do Sul
Classe 47
Artigos na classe

Termo o' 517.983, de 27-11-61
Mercantil e Industrial Fernandes S. A.
São Paulo

CALOURO

Termo a' 517.965, de 27-11-61
A. J. Renner S. A., Indústria do
Vestuário
RIO- Grande do Sul
Classe 28
Artigos na classe

Termo ri4 517.978, de 27-11-61
A. J. Renner S. A., Indústria do
* Vestuário
Rio Grande • do-Sul
Classe 49
Artigos na classe .

'SERENATA
Inclustria Brasileira
Classe 41
Artigos na classe

Classe 92
Artigos na classe

Termo n" 517.966. de 27-11-61
A. I. Renner S. A., Indústria do
Vestuário
Rio Grande do Sul
Classe 29
Artigos na classe

érino a' 517.979, de 27-11,_61
A. J. Renner S. A., .Indústria do
Vestuário
Rio Grande do Sul

Termo n" 517.967, de 27-11-62
A. J. Renner S. A., Indústria do
Vestuário
Rio Grande do Sul
Classe 30
Artigos na classe
...ma 4
Termo n° 517.968, de 27-11-61
A. J. Reuner S. A., Indústria do .
•
Vestuário
Rio Grande do Sul
Classe 31
Artigos na classe

a...a...V.. •

RENNER
/ Classe 3
. Artigos na classe
Trino n" 517.980, cie 27-11-61
Brazaço S. A.
São Paulo

Termo n" 517.984, de 27-11-61
Tenno n' .517.990. de 27-11-61
Mercantil e Industrial Fernandes S. À. Landal S. A., Administração, ParticiSão Paulo
pações e Ce2iiciU

Classe 41
Artigos na classe
Termo a" 517.935, de 27-11-61
Mercantil e Industrial Fernandes S. A.
• São Paula
CANTIL E INN.ISTRIAL
FERNANDES

Ntmne Comercila
.---..
•
•
Termo n" 517.986, , de 27-11-61
Mercantil e Industrial Fernandes S. A.
São Paulo

Classe 50
Artigos na classe

.

•
Termo a' 517.995, de 27-11-61
Indústria de Freios e Fricção Lonambl
Limitada
São Paulo —

Termo n" 517.996. de 27-11-61
Dr. Maks Stuhlberger
São Paulo
Classes: 5 — o
Gènero de neg,Seio

IEDIFICIO EDELWEISS
São Paulo-Capital
(

—
Termo n" 517.981, de 27-11-61
Mercantil e Industrial Fernandes S. A.
São Paulo

Classe 33
Artigos na classe
Classe 41
Artigos na. classe
Termo a' 517.987, de 27-11-61
Mercantil e Industrial Fernandes S. A.
São Paufo

Termo n" 517.997, de 27-11-61
Textil Paulista S. A.
São Paulo

TJUAIIINE
Mrasileira.

!lnduatria

Classe 23
Artigos na classe

Termo n° 517.973, de 27-11-61

A. J. Renner S. A., Indústria do

rino ix" 517.975, de 27-11-61
A. J. Renner S. A., Indústria do
Vestuário
Rio Grande do Sul
Classe 44
Artigos na classe
- -Termo n" 517.976, de 27-1I--ft
A. ). Renner S.' A., Indústria do
Vestuário
Rio Grande do Sul
Classe 44
Xrtlgos na classe •

Biita2P-f...:Etrx

Classe 6
Artigos na classe

Termo n' 517.971, de 27-11-61
A. J. Renner S. A.. Indústria do
Vestuário
Rio Grande do Sul
Classe 39
Artigos, na classe
—
Termo n° 517.972, de 27-11-61
A. J. Renner S. A.. Indústria do
Vestuário
Rio Grande do Sul
Classe 40
Artigos na classe

Vestuário
Rio Grande do Sul
Classe 42
Artigos na class,
--Termo a' 517.974. de 27-11-61
A. J. Renner S. A., Indústria d)•
Vestuário
Rio Grande do Sul
Classe 43
Artigos na classe

/1

///_NNNI
a n cl a LN,s.a.

LONAMBI
Industria Brasileira

Termo n° 517.969, de 27-11-61
A. J. Renner S. A.', Indústria do
• Vestuário
Rio Grande do Sul
Classe 34
Artigos na classe
Termo a" 517.970, de 27-11-61
A. I. Relaxar S. A., Indústria do
Vestuário
Rio Grande do Sul
Classe 38
Artigos na classe

Sflo Nulo

R ti A NDE:
Indus tria Brasileira .é • E

Classe 41
Artigos na classe

—
Têrnio a' 517.982, de 27-11-61
Mercantil e Industrial Fernandes S. A.
Classe 41
Artigos na classe
- ------Termo n° 517.988, de 27-11-61
Indústria de Motores Sirma L'adtada
Sio P.7.tt,)

Termo n? 517.998, de 27-11-61
Textil- Paulista S. A.
São Paulo
. Classe 24
Artigos na classe
—
Trino a' 517.999, da 27-11-61
Textil Paulista S. A.
São Paulo
Classe 36
Artigos na classe
-Termo n" 518.000, cle 27-11-61
Textil Paulista S. A.
- São Paulo
Classe 37
Artigos na classe
Termo n".J18.001. de 27-11-61
Feigenson S. A., Indústria e Comerd
São Paulo

WIRA:NSMOTOR
Industria Brasileira
Clase 91
XrticioR na classe .

Class..., 5

Cizxsse S
Artigos na

Termo nO 518.002, de 27-11-61
Fcigenson S. A., Indústria e Comércio
5ãO Paulo'

T---RANSWAGE.SI
Industri a Brasileira

HOFFMANN : BOS\.11ORTH DO •
BRASIL S/A. —ENGENHA=.
RIA ARQUI TETURA E
C.O.Y153TRIJOEE

Sementes Selecionada Sementec Ltda.

CENTRAI DE CREDITO
São Fátt.lo—Caloi tal s

Termo a' 515.027, de 27-11-61
Sementes Slecionadas Sementec Ltda.
São. Paulo -

• Nome Comercila

UVE

t

Classes: 11
.

Industrie. Brasile-irai

ER Ni

Termo n° 518.005, de 27;11-61
Indústria de Artefatos de Borracha
Samp Limitada
. São Paulo
Classe 39
Artigos .' na classe

Irai; no EICILIIDO.

Termo .n° 518.014'; de 27-11-61
F.I.F.A., Fabricacion Industrial Fotográfica Argentina Sociedade Anonima,
Comercial, Industrial y Financiara
Argentina
•
A

• :e

Classe. 45 •
Artigos na classe

Termo n° 518.036, de 27-11-61
Dr. Admir Ramos
São Paula

Importação
São Paulo
•

Term. o n0 518.016, de 27-11-61
Industrial 1VIadeireira Sida Limitada
Paraná

121

-

Classe 6
'Artigos na classe •

s

^1`

I-Dk-A

Terino• n° 518.007, de 27-11-61
Marcas Famosas S. A., Comércio e
Importação
São Paulo
Classe?
Artigos na classe

Ind. Brasileira
Classe 36
Artigos na classe

•

LaimsidilaCurittha

ITIN1LI7
'Ind.. Brasileira

Trino 2-1 518,009, de 27-11-61
Marcas Famosas S. A., Comércio e
Importação
São Paulo
Classe 11
Artigos na classe

Termo a' 518,023, de 27-11-6/
William H. Rotel.. Inc. Estados Unidos- la América

Termo n" 518.010, dc 27-11-61
Metalúrgica Vulcão Limitada
São Paulo

Classe 3
Artigos -na classe

Classe 36,..
Artigos na classe

Termo n° 518.024, de 27.11:61
William H.i Rorer. Inc. •
Estados Unidos ia .sAmérica

Termo "n° 518.033; de' 27-11-6/
Âncora --Companhia de:Indústria e
rsairsér:pO

-e

V ft L C01. O
Intui g=4,....pla Bra$14.,pirq

F

Ner.

r:

P-N r's

ti

1VI-A ALOX
•
- Classe
Artigos na -classe

Indústria
e Agro Pecuária Ltda.

pr ag ti á Comércio,

Nome Comercila
Termo n o 518.0I0, de 27-1141
OSnstrutora Canadá S. A.
Estado da Guanabara
•

EDIFICIO
Dom Flavio

Classe 28
Artigos na classe
Termo n° 518.031, de 27-11-61
Plastar S. A., Comércio e Indústria de
Materiais e Produtos Plásticos
São Paulo
'

Termo n° 518.032, de 27-11-61
Ancora Companhia 'de Indústria e
4..-omércio
. 147.214,0

- • ind.. Brasi eir6,

•

inà.. ,brasileire
Claasr ' 36
Artigos na alasse -

45

Termo rs° 518.039. de 27-11-61
laraguá Comércio, Indústria e Agro Pecuária Limitada
Estado da Guanabara

PEVECIT
drasileira

Classe 28 •
Artigos na classe

Classç 3?
Titula

• Jaragua COmercto, indústria
•
e Agro Pecuária,

•Termo n° 515-.030, de 27-11-61
Plastar S..-A., Comércio e Indústria de
Materiais e Produtos Plásticos
São Paula

Crassa 4
Artigos na classe

Termo n"518.008, de 27-11-61
Marcas Famosas S. A., Comércio e
Importação
São Paulo
Classe 8
Artigos na classe

Termo s° 518.038, de 27-11-61
—Jaraguá Comércio, Indústria e Agre
Pecuária Limitada
Estado da Guanabara

Termo n° 518,.029, de 27-11-61
Comércio e Industrio. de Tecilos
. Limitada
São Paasio
Classe 37'
Artigos na classe

Indústria, Etrasiieir;

Termo n" 518.017, de 27-11-61
Lavanderia Curitiba Limitada
Paraná

Classe 32
Artigos na classe

• Termo. n° 511.Q28, de 27-11-61
e Intliiktria de Tecilos
Limitada.
Classes: 2 — 7— 19 — 33 — 41
São Pauk
Artigos na classe •

Termo n° 51/1•,015, d‘e 27-11-61
F.I.F,A.. Babricacion Industrial Foto;
grafica Argentina Sociedade Anonima,
Comercial, Industrial y Financiara
Argentina
Classe 8
Artigos na classe.

Té_rmo n. 518.006, de 27-11-61

MODERNO CURSO
IE ORATCRIA

Isolmi. Coniaitio

Classe- 8
- Artigós na classe.

Marcas Famosas S. A., Comércio e

Artigos na 'casse

Classe 36
Artigos na classe

~sei'

15— 16 — 4 — 33
Titulo

Classe 28
Artigos na classe

classe /7'

HORA CERTA

SEMENTEC LIMITADA

SI o p1oCesPtal

P

. i r A. ; cc

Termo no 518.035, de 27-11-61
Ancora Companhia de Indústria e
Comércio

Termo n° 518.013, de 27-11-61
Zuleika Mendes Caldeira
São Paulo

Termo n" 518.004, de 27-11-61
Indústria -de Artefatos de Borracha
Sarap Limitada
•
Sào Paulo

a

Classe 36
Artigos na classe

Termo ri' 518.026, de 27-11-61
Semestres Slecienadas Setnentec Ltda.
São Paulo

Classe 33
Artigos na classe

Nome Comarcila

A

Càlçak.
GErviv

Classe 3
Artigos na classe

Termo n" 518.012, de 27-11-61 .
Zuleika Mendes Caldeira
São Paulo

•
Janeiro de 1962 --311
. -.

.,T.C.rato a° 518.034, de 27-11-61
'Ancora. Companhia de Indústria é
•
Comércio

RORER

In:CUNHA,
auprema quallyoade:
em caserairas
Classe 23
Artigos na classe

- Termo a° 518.003, de 27-11-61
Hoffmann Bosworth do Brasil S. A.,
Engenharia, Arquitetura e Construções
São Paulo

Termo- n° 518.025, de 27-11-61
William H. Rarer, Inc.
Estados Unidos la América

Termo n° 518.011, de 27-11-61
LanifiCio •Varam S. A. •
• São 'Paulo
.•

Classe 8
Artigos na classe

tn 0
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Classe. 33
ar

Titulo

Termo' n° 518.041, de 22:11-61
Estado da Guanabara

EDIFICiO
Dom Marcelo
Classe 33
Titulo
Termo na 518.042, de 27-11-41
Planejamentos, Vendas e Importaçases
S. A.
Estado
„. da Guanabara

PLANISA, .,
-indústria
Brasileira j

Classe 8
Artigos na classe

Janeiro de 1962
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Termo a* 518.043, de 274 4-41
José Figueiredo Almeida
Estado da Guanabara

Termo a• 518.050, de 27-11-61
José Zapparolla Junior
São Paulo

•tèritõrio Contébil ideal

CARIMBOS
PAJE

Classe 33
Artigos na classe
tirtno n° 518.044, de 27-11-61
Carlos C. Silva Filho
Pernambuco

. Teimo. n° 518.057, de 27-11-61
Cervejaria Bieckere S. A.
Argestina
• - '
Classe 92
Artigos na classe

Termo n° 518,063, de 27-11-61
Joaquim Pires de Menezes
Bahia

Termo a' 513.058, de 27-11-61
Casa 0:iveira Lencastre. Importadora
Limitada
Estado da Guanabara

Classes: 3 — 11 — 17 — 33 — 38 — 39
Artigos na classe.
Termo a' 518.051, de 27-11-61
Lanifício Santa Ines Limitada
São Paulo
(fl."—

I

•

,.jOAQUIM Pisa DC

1,AORST

.tA.0.•-•:`:

Termo n° 518.065, de 27-11-61
Calixto D'Oliveira Pinto e Thiago Jos1
da Conceição .
Estado da Guanabar

Classe 36
Artigos na classe

tt:IXA PIUM

ra.,;•C. ;off
' P"itãttiON ftammeucd

-"

•

Classe 41
Artigos na classe
Termo n° 518.045, de 27-11-61 .
Companhia Indutsiral de Pael Pirahy
Estado da Guanabara

•Aivora a

Termo n° 518.052, de 27-11-61
Lanifício Santa Ines Limitada
São Paulo Classe 23
Artigos na classe
........•n•n•n•••n•n••

Termo'n" 518.053, de 27-11-61
Joan Zippert Junior
São Paulo

Classe 38
Artigos na classe

Instria Brc.sileira

Termo IV 518.046, de 27-1141
Fiambreria Império Limitada
Rio Grande do Sul

Classe
Artigos na classe

.
40
,~114 °:)4.4.

Termo n° 518.060, de 27-11-61
Sociedade de Adm. Agricultura Inclús.
tria e Comércio Salfarna Limitada
São Paulo

11

Térnio n9 518.047. de 27-11-61
Mac Gregor do Brasil S. A.
• Estado da Guanabara

Termo n° 518.061. de 27-11-61
Pasmanik el Filhos Limitada
São Paulo

Indústria 13rasifeira

2adde
:INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 42
Artigos na classe
Termo n° 518.049, de -27-1141
José Zapparolla Junior
São Paulo

PAJÉ
BRASILEIRA

• Classe 17

Artigos na classe

Classe • 2
• Artigos na clas.s-

Termo n 518.067, de 27 - 11 -61
Manoel Ferreira Nobre
Paraná

HERVANÁRIO.
' aboclo Arruda
C

Classe 36
Artigos na classe
Termo n° 518.062, de 27-11-61
Antenor da Silveira Peixoto Estado da Guanabara

tria .Istria Brungira
:rumam.'

-•

n•••n•n•n•nnnnn~1.

••nnn••n•

SINGLE-PULL

Termo n° 518.048, de 27 - 11 -61
Osmar da Rocha Poncioni
Estado da Guanabara

edetisan
Indústria Brasileira

Classe 41
Artigos na classe

Classe 20
Artigos na classe

Termo n" 518.066, de 27-11-61
Jonathas Carlos de Carvalho Filho
Estado da Guanabara

Classe 50
Artigos na classe

...industvizt brasileirr

BRAS.

• Classe Z5
Artigos na classe

Indústria Brasileira
Termo n° 518.054, de 27-11-61
Dimitri Augusto Domingues
São Paulo

IMPERI

• Classe 41
Artigos na classe

POLITAIÍS.

Indústria Brasileira

•>14

Classe 41
Artigos na class.

Inajstria Bragueiro.
.

MINtittà

..10."'r- •
f"likte;"'n,

.

Classe 48
Artigos na classe

G LIE

TU- S110 11'; 518.055, de- 2741-61
"Occhialini, Auto Capas Indiístrias e
Comércio Limitada
São Paulo

avoilsr-R:a

nIttteitis o 34Cf CARRO A OCCEUL1411 Amo
coo rau 51"X 1MC Ma.° PP.CKTO

Classe 16
Artigos na classe

bani 011 À NCnIII•

33 --Classes: 21 — 28
Frase de propaganda

— 35

Termo n° 518.056, de 27-11-61
Certgajaria Bieckere S. A.
Argestiva

Termo a° 518.064, de 27-11-61
Eletro Mota Refrigeração Limitada
Rio Grande do Sul

Bieckert
Classe 43
Artigon na classe

PREÇO DO NOMÍRO DE

E

_r
• Classe 46

Artigoi na classe

ROJE : Cr 2, .Q

Classes: 3 — 13 — 25 —44 — 46
Artigos na classe
Termo n° 518.068, de 27-11-61
José Henrique Silva &Cia. Limitada
Paraná
•

ARARA
•

Classes: 41 — 42 — 43
Titulo

Termo ri° 518.069, de 27-11-61
Ferdinando Fermiso Franciosi
•
Paraná

CHURRASCARIA
GAUCHK
Classeia 41 — .42 — 43 — 44
Titulo

