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DEPARTAME:NTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
DA DIVISA() DE PATENTES
Dia 8 de fevereiro de 1962

CAPITAL l'EDERAL

'FUÇA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 1962

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

rafas de cidra champanha vinhos
• espumantes e similares - José
Garmendia Albano Aramendi e
Notificação
Ruben Aramendi.
N. o 90.261 - Bloco de motor
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da com unidade motora giratório
Lei n.° 4.048 de 29 de dezembro destinado em particular para veide 1961 e mais DEZ DIAS - para mios leves de rodas combinado
eventuais juntadas de recursos, e com pedais Josef Jozif e Karel
do mesmo não se tendo valido ne- Venygr,
nhum interessado, ficam notifica- I N.° 91.227 - Composição residos os requerentes abaixo men- nosa agente de cura para a mescionedoz3 a comparecer a êste De- ma e processo para com ela conpartamento a f.im, de efetuarem feccionar artigos resinosos o pagamento da taxa final con- Minnesota - Mining And Manucernentes a expedição dos respec- facturing Co.
•
tivos certificados dentro do prazo
N.o 91.635 - Nova chave de lide SESSENTA DIAS - ma forma gação de motor elétrico monofá'd o parágrafo 11111C0 do artigo 234 sico sem partida automática e
do Código da Propriedade Indus- condensador - :.Y.etalúrgica hter
trial.
Limitada.
N. o 92.201 - Garagem elevada
FORAM DEFERIDOS OS SEGUINTES PEDIDOS DE PATENTE DE; especialmente para o estabeleciPRIVILÉGIO DE INVENÇÃO EM I mento transitório de veículos a
motor - Ludwig Wilheim PiazoFACE DO LAUDO TÉCNICO.
Io.
N." 52.388 - Aperfeiçoamentos
N.° 93.321 - Processo de preem aparelho e processo para a paração de novos compostos de
fabricação de chapas de cimento fluorcarbono - Minnesota
de chapas de cimento asbestos - And Manufacturing Co.
American Asbestos Industries Inc.
N.° 93.577 Aperfeiçoamentos
N. o 62.221 - Processo de con- na construção de fêcho e bocal
duzir reações químicas e apare- com bico reversível para recipienlhos para tal fim - Chemical tes - American Plange & MaConstruction Corp.
nufacuting Co. Inc.
N. o 62.842 - Aperfeiçoamentos
N.° 93.681 - Processo para a
em nrocesSo a aparelho para a fabricação de compostos orgâniprodução contínua de sabão - cos - Ciba S.A.
AktiebuIaget Sepa•,:ator.
N.° 93.981 - Processo para
N." 84.601 - Processo de ce- preparar novos derivados de 5
râmica ferromagnético. - Centre halogeno 4 halogeno ou hiclroxi
Nationcd de La Recherche Scien- benzeno - Merck & Co. Inc.
tifique Charles Louis Guilland
N.° 94.061 - Composiçãp anidra
Andra Pierrot dIves Lescroel.
para cavidades dentárias - The
, N. o $9.307 - Processos de Ui- L. D. Clauk Co.
bricaeão de combinações das séN.° 95.631 - Processo de proV.
ries cie vitamina A -duzir produtos coloridos de conGloeilampenfabrieken.
densação - J. R. Geigy A. G.
NP 95.75 - Placa base para
N. 0 89.823 - Aperfeiçoamento
em ou relativos a telefonia ou si- morteiros e outros engenhos de
milarca: -- British Telecomunica- tiro similares - Hotchkiss Brandt.
tions nearch Limited.
N.° 95.321 - Processo de codiN. o 39.998 - Urna instalação ficação de palavras e idéias para
refrigeradora para moldes de vi- Thvg de tradução simultânea de
dro - Owens Illinois Glass Co.
“"Ruas - Ruclolf Bolting.
N.° 90.923 - Nôvo tipo de pinNa° • ' 515 - Aparelho para
ça ou alicate u^”-rõlna destina eJnfo: , teãO da extremidade de
da a extração de rôlhas de gar- um tubo ou cano de modo a per:1

mitir a junção ou acoplamento
dêstes,- The Keelavit Co. Limiied
N.° 98.998 - Contrôle para sistema de suprimento de combustível - Bendix Aviation Corp.
N. o 98.892 - Processo e aparelho para uso na fabricação de
fechos de correr - Harry Hansen.
N. o 99.702 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a processos para
a evaporação de magnésio em tubos de descarga elétrica e tubos
de descargas elétrica fabricados
por intermédio dêstes processos N. V. Philips Gloellampenfabrieken.
,
N.° 99.821 - Processo e material para gravar sare alumínio
- American Chemical Paint Co.
N. 0 101.458 - Aparelho para
distribuir substâncias fluidas viscosas adesivas ou pastosas nas paredeslinternas de evaporadores de
camadas finas - Farbenfabrieken Bayer Aktlengesellschaft.
N.° 102:808 - Calcinador de recuperação com trtcador térmico
de grelhas oscilantes para fornos
rotativos de cimento - S.A. Luigi Raimondi Fu R. Fo e Sergio
Zampini.
N.° 102.695 - Disposição de circuitos para a demodulação e para
a demodulação e para a limitação da amplitude de oscilações
elétricas moduladas em frCq116ela e moduladas em fase - Egyesult Izzolampa Es Villamossagi
Reszvenytarsasag.
N. o 103.393 - Nôvo acessório
para aspiradores de pó - Stefan
Gabriel.
N. o 103.777 - Recipiente de
transporte - Olin Matieson
mical Corp'.
N. o 103.847 -2 A p erfeiçoamentos em plugs - S.A. - de Materiais Elétricos Same.
N.° 103.865 - Carburador Antônio Juan Guillermo Perotti e
Arturo Américo Monacci.
N. o 103.915 - Aperfeiçoamentos em alavancas de comando de
marcha e outros , - Spartaco
Ricco,
N.° 104.398 - Contactor Eletromagnético - La Telemecanique
Eiectrique

N.° 104.421 - Válvula de Segurança e de escap.e de ar para
una recipiente contendo uni liquido combustível de fácil evaporação - Aktiebolaget Bahco.
N.° 104.535 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a reles polares
electromagnéticos - N. V. Philips Gloeilampenfabrieken.
N.° 104.925 - Aperfeiçoamentos em método de fundição de rorest
e eoip.o gaiola - General Electtori
N.° 105.222 - Aperfeiçoamentos em cambiadores de taps para
transformadores Elétricos - Metropolitan Vickers Electrical Co.
Limited.
N. 105.327 - Aperfeiçoamentos em ou com relação a moendas
elétricas para, café - N. V. Philips Gloeilampenfabrieken.
N.° 105.657 - Instalação para
vaporização a vácuo do constituinte volatil de uma liga - Comissa-_
riat a L'Energie Atomique.
N.° 106.037 - Aperfeiçoamentos relativos 'a aparelhos controladores da vigilância para veículos ferroviários automotores Wes.tngnouse Brake & Signal Co.
Ltda.
N.° 109.194 - Dispositivo empi/hador de fichas e semelhantes
- International Buáness Machines Corp.
N. o 110.029 - Disposição de
grade em válvulas termionicas Siemens & Halske Aktiengesells-,
chaft.
N.° 110.127 - Composição de
revestimento para as paredes internas de cadinhos de ferro fundido usados na fundição de alumínio e processo de usá-la para
aquele fim
Pontal Material Rodante S.A.
N.° 122.419 - Aperfeiçoamento em aparelho para a higiene
bucal - José David Schubsky..
Foram deferidos os seguintes
pedidos de patente de moda° de
nutilo
ic id: ade em face, do laudo técN.° 94.151 - Um novo modélo
de escrivaninha utilizável como
mesa pa.ra máquina de costura Julião de Souza Rodrigues Ferreira.

N.° 104.902 - Novas disposiçõe:,
construtivas em máquina& distribuidoras de cola em fola continua
de papel - Fagoina Fábrica de
Gomados Ltda
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Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à • publicação nos
jornais, diàriam ente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quado deverão fazê-lo até (is
11,30 horas.
— Às reclamações pertinentes -à matéria retribuída, nos
Casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito/ à Scçãq de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
'órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressaléadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
— Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis-meses ou um ano.
— As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
As

EXPEDIENTE.
' DEPARTAMENTO

DE IMPRENSA NACIONAL

DURETOR-GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
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• DIÁRIO OFICIAL
neçWtd Toe

pukdeldade 00 expedloote do Ow:partamenlie
Neelonat de Propriedade industrial do MinistErio
de IndUatria Cernirei*

Émpresto nas

oficinas do Departamento do Imprensa Nacional

ASSINATURAS
Rremt-rufms E PAIXTICULARES
FUNCIONÁRIOS
Capital e interior:
Capital c Interior:
Semestre . . • ,Cr$
600,00 Semestre . . . 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 supericr do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o més e o ano em
que findará.
A . fim de evitar solução de

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

N. o 109.607 — Novo tipo de material de chapa e produto resulacondicionamento para 'calçado tante do mesmo — De General
Electric Company.
— América Abad Sanadero.
N.° 97.593 — Misturas de borFoi deferido o seguinte pedido racha de silicio e polímero einede patente de modelo Industrial nico cristalino — De Phillips Peem face do laudo técnico.
trole= Company.
N. o 10.776 — Proceseo e apare.
N. o 91.291 — Novo modelo de
llao para remoção de fragmentos
salto de borracha — Mikaelian
de- vidro — De Pittsburgh Plate
Camburian.
Glass Company.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
N.° 85.301 — Processo e dispoDIVISÃO DE PATENTES
sitivo para verter cerveja ' e outras
contendo bi-oxido de car.Republicado por ter saído com bebidas
bono — De Bruno Kaiser.
incorreções.
N. o 91.210 — Plastificador e esDia 8 de fevereiro de 1962
tabilizador para resina polivinilica
— De Food Machinery And CheNotificação;
mical
Corporation.
Urna vez decorrido o prazo de
N.° 94.991 -a Fel:cuia de poli
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n.o 4.043 de 29-12-61 e mais etileno, processo de prepará-la e
dez dias, para 'eventuais juntadas recipiente feito da mcoma —
de recursos, e do mesmo não. se Howard Plastics Inc.
tendo valido nenhum intere.9.3a.do , N. o 81.039 — Aperfeleoarnentos
ficam notificados os requerente.s eu. bicilcletas — De Padre Aloisio
abaixo mencionados ' a comparecer Vienken.
a éste Departamento a fim, de
. 0 84.081 — Novo ralador — De
efetuarem o pagamento da taxa Esquadrias Metálicas Bi2.nco
final concernente à expedição Savino S.A.
dos respectivos certificados dentro
N.° 89.331 — Aperfeiçoamentos
do prazo de sessenta dias, na foz- em capacetes De- Dr. Walter
do
parágrafo
único
do
artigo
ma
134 do código da Propriedade In- Daffre89.411 — Proceso de prepaN. o
dustrial.
ração de derivados em 1-óxido
Foram deferidos os seguintes — 2-mercapto-pirldina de — Olin
pedidos) de patentes ,cle privilégio Mathienson Chemical Corporation.
de invenção:
N.° 99.056 — Aperfeiçozmantos
N. o 94.314.-- Aperfeiçoamentos em dispositivos para a revelação
em resfriador de ambiente — De- de 'filmes em rolos de— Alfredo
General Electric Company.
N.° 99.545 — Aperfeiçoamentos Zeigliano.
em -ou relativos à máquinas para N.° 04.761.— Processo para tina Manipulação de fumo — De Usi- gir e estampar com dispersões de
pigmentos de Varbwerte
nes Decoufle S.A.
N. o 92.334 — Aperfeiçoamentos Hoechst PJatienge ,7ellsehaft Vorm.
em processo para tratamento de •Meister Luelus & Bruning.

Fevereiro -de 1962
— As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovados até 28 de
fevereiro de cada ano
iniciados, em qualquer 'época,
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos,
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
.
de Imprensa Nacional.
— Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem -no ala da assinatura.
— O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
— O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.

N. o 87.281 — Processo de preparação compostos dano hidrinas
— de Rohm & Haas Company.,
N.° 73.997 — Máquina automática de velocidade regulável para
selagem de garrafas de — Fernando Agrelo Rios.
FOI - DEFERMO O SEGUINTE
PEDIDO DE MOI/ft:1,0
DE INDUSTRIAL
N. o 36.630 — Nova forma ou
configuração ornamental de tampa protetora de bico de mamadeira e similares de — Pedro Corréa Pôrto.
FOI O SEGUINTE PEDIDO
MODÉLO DE UTILIDADE
N. o 85.700 — NôVo tipo de cambio para veículos motorizados,
com quatro marchas na frente e
uma atrás, sincronizadas, com comando hidráulico na frição, seletor de velocidade junto ao volante e lâmpadas de côr para indicação das marchas, de — °reste
Zecchinel.
FORAM INDEFERIDOS OS
SEGUINTES PEDIDOS DE
PRIVILÉGIO DE INVENÇAO
N. o 74,165 — Aperfeiçoamentos
em meios prendedores para discos
de lixa de enceradeiras de — Fábrica de Lixas para Assoalho Elé. trohxa Limitada.
N.° 80.840 — Um nôvo tipo de
enceradeira conjugada com aspirador de pó, • cle — André Kiss.
N.° 91.325 — Processo aperfeiçoado para a produção de actidiona. de — The Upjohn Corupa, ky ri-, Estado de Del-ware —
• lace cios laudos tacnicos,

N. o 93.373 — Aperfeiçoamentos
em ou relativos à lubrificação e
refrigeração de máquinas de polimcrização de tecidos e similares
de — Ottávio Taccone Erwin Herlin,g e Ildnz Hahnel — em face
do laudo técnico.
N.° 9.245 Nôvo processo de
industrialização de mate de —
Giannoti Cano Ugo -a, em face
do laudo técnico.
N. o 95.450 — Henrique Palma
Espildora para — Nova máquina
desfiadeira ou desfibradora de retalhos de tecidos — em face do
laudo técnico.
N. o 95.455 Método de soldal
aluminio ou ligas de alumínio a
um metal ou ligas contendo ou
não contendo alumínio, tais como
cobre, ferro ou aço, as pecas de
trabalho obtidas por melo dste
método bem como um método de
preparar u =ateria' de soldagem de — Vennootschap Onder
Firma Exploitatie Onderneming
Vau Octreoirechten "Noertiell" —
em face do laudo técnico.N.° 101-.395 — Aperfeiçoamentos
cai cantoneiras de — Carlos Romano Machado — em face do laudo técnico.
N.° 101.767 — Aperfeiçoamentos em maillots de — Juan Sondermann — cm face do laudo
técnico.
FORAM INDEFERIDOS OS
SEGUINTES PEDIDOS DE
MODÊ,L0 DE UTILIDADE
N.° 94.330 — Nôvo tipo de terminal de cabo de acumulador ele
— Ornar Gentille.
89.387 — Saltos para sapatos de senhora de — Giovanni
Granatiero — eme
.Lace
_. do laudo
técnico.
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Sylvio de Abreu no pedido de priv. invenção de Estanislau MeN. o 93.407 Original disposi- •
ção em caixa de acondicionamen- restauração da patente - 54.961 Dunas).
Union Carbide Corp. (oposição ao
to de bebidas e artigos e congê- - privilégio de invenção - contermo 74.126 priv. -invenção de Pertrix
neres de - Irmãos Salton Liral- cedo a restauração.
LInion G.M.B.11.)
- •
Max Stern
N.° 89.787
tada -- em face do laudo técRedutores Transmotécnica Limitada
cumpra a exigência.
nico.
N.° 87.917 - .The Dow Chemi- (oposição. ao termo 74.437 prIv. inN. 0 -95.385 -- Um secador de
venção de Estanislau Melitinas).
roupas e respectivo mastro supor- cal Company -- arquive-se.
N.° 10E1.573 - Agenor de Al- . Indústrias Gessy Levet S.A. (000te expansível de - Maurício FlschsIção ao termo 78.838 mod. industrial
gold e Robert Vau Lerberghe - meida Souza -- arquive-se.
de "Golgate Palmolive S.A.).
N.° 108.123
Chas, Pfizer
em face do laudo técnico.
Ernesto .Rothschild S.A. Indústria
frutas de - Francisco .Criverlari Co. Inc. - arquive-se.
N. o 118.725 - Móveis .Schultz e Comércio (oposição ao refino 83.926
Colhedeira de
N.° 95.582
mod. utilidade de Ernst josef
em face do lati- Limitada -- arquive-se.
de Carvalho
.•
N.° 119.067 - Dorvalino Perei- berg)
do técnico.
ra
Oleiro
e
Adelaide
Lopes
ar101.748
Capa
de
emer•
Sicol
Indústria
c ComárciO
N. o
gência acondicionada era capsulas quive-se.
(oposição ao termo 92.725 priv. inN. o 125.378 - Luiz Cesarini Sa- venção. de Tar Karely).
ou similares de - Fausto Perin
lafata - arquive-se.
- em face do laudo técnico.
Armações de Aço Probel S.A.
N.° 125.407
Josef Duft - (oosição ao termo 86.005 priv. inN. o 102.035 - Comedouro para arquive-se.
venção de Tar KaroIy).
çães e Outros de - Nicole Nigro
•
N.° 125.421 - Henrique Rivieem -face do laudo técSicol Indústria e Comercio S. A.
Netto
ri
arquive-se
.
(oposição ao termo 92.725 modelo de
nico. .
N. O 125.422 - Henrique Rivie- utilidade
de .Vidraria Catedral Ltda.).
FORAM INDEFERIDOS AS
ri
arquive-se.
E.. F. Drew G Cia. 'Ltda. (opo.siSEGUINTES PEDIDOS DE
N.° 125.428
Mário Ishikawa ção ao termo, 96.347 priv. invenção
PATENTE DE MODELO OU . - arquive-se,
de Unilever N.V.).
DESENHO INDUSTRIAL
.Anderson Clayton G 'Cia. Limitado
SEÇÃO DE RECURSOS
(oposição no termo 99.868 priv. inN. o 95.716 ' Portas brócas de
Devolução
ck
Processos
- Fábrica de Artigos de Matéria
venção de Schroder
Co.).
Plástica Franz Halley - em face
Sociedade Anônima Moinho Satinista
Foram devolvidos ao Gabinete do
do laudo técnico.
Indústrias' Gerais (oposição ao termo
Diretor-Geral a fiei de seremN.° 102.635 - Novo modélo de prldas as Resoluções do CR., os se- 100.017 . priv. invenção. de Louis Vintampa de segurança para fras- guintes processes; rent Marie Rocheguide e 'Jean Pierre
cos de- Artefatos de Alumínio
Bernard).
Termos de Marcas
e Embalagens "ARDEA" S A. Gigi Dei. NiaS .chio (oposição ao. t'ir•
- em face do laudo técnico.
N' 217.371 - Xarope de Perpetuas mo 102.483 priv. invenção de Otto
N.° 103.152 - Nem) tipo de as- Composto.
Fclts de La Roca).
sadeira em geral de raios infra
N .> 230.418 S.A. Tubos 'BrasiiIt (oposição ao
vermelhos refletidos de - Elle N9 235.407 - Klimmuzaron.
termo. 1.00.457 priv. invenção de t CenKhoury -- em face do laudo técN g 237.514 - Mss.
viro Pipe Corp.).
nico.
N , 255.202 --..Coldcast.
Cia. Brasile:1. a de Construção Fechet
256.761 - Coroa .
N. o 112.857 -- Novo tipo de
Schwartz Hat.imr.mt (oposição' ao
N°
brinquedo de - José Rodrigues
286.864 - Emblemitica.
termo 105.876 priv..invcação cio A ro:r •
cru face do laudo téc/‘1‘,) 296.244. - Roya_ltex.
Gouda
co S.A. Comercial Industilal Fià10. .
nico.
nobiParia A.gro Po:mar:a y MiIr
nrmos de Patentes
N.° 117.017 - Niivo tipo de base
nora).
.
para móveis de - ,Tonas RodriMercantil fecal Ltda. (Oposição ao
N9 66.156 - Modelo Prático de
gues Vizaãua - em face do_lau- Coador
termo 118.173 modelo industriai de
para Café. •
do técnic0.
Vittorio Egictio Prevost).
Ns
70.918
Um
Nõvo
Modelo
N. o 88.427 - Nélvo tipo de mo5totors inc.. (oposição ao
délo de louça sanitámla de - Com- de.N9Cabo de Escôvas de Dentes.
industriar de
73.046 - Ap erfeiçoamentos em • armo 118.113 1.110;è
panhia de Cerülnica Industrial Embalagem
Cunha Z Coseotine).
de
Ataduras
Cirúrgicas.
Sergio
Napoicone
oposição
ao termo
de. Osasco - cm face da loudo
1\19 106.035 - Qrioinal Configura- 118.-106 mod. industrial de João
Matécnico.
ção em Lavatório,
Exigêveins
:Niiranda
Silva
oposição
no
gpliNs:git)11:1; ;10 .
indtriirial determo 118.731 mod.
N. o 69.448 - American CyanaCia. Moacyr Pereira de Souza de PaNoticiário
mid Company - cumpra a exi..

gência..
N. o 101.435 -- Compagnie
Française Des Ma.teleres Coloran- tes - cumpra a exigência.
N. o 103.615 - Joseph Nichols
e Walter Richarcl Boehme cumpra a exigência.
N. o 106.187 - Arbed Adules
RCtIlliC3 de Durbach Eich Ducklenge Soelété Anonyme - cum- pra a exigência.
N. 0/ 106.925 - Ferradura sem
pregos ou cravos de - Arnaldo
de Souza Lima - cumpra a exigência.
• N. o 103.021 - Robert. Bosch
GIVERTGI - cumpra a exigência.
Z ° 106.43 4 Manufatura de
Gravatas e Lenços Duplex S.A.
- cumpra a exigência.
N.° 105.308 - Ifarely Lohrer cumpra a, exigência.
N.° 98•312 Columbian Carbon
Company atenda o s. publicidade.
DiuCtS0.9.
Alcides de Barros e Vaseoncellos no pedido de restaurac.ão da
patente - 43.083 -- privilégio de
invenção - indefiro o pedido.

Oposiçiics
Produtos Químicos Guarany ,S.A.
(oposição ao termo 120.794 mod.
industrial de Luciano Morri).
Indústria Metalúrgica Gazola Ltda.
(oposição ao termo 117.252 mod. industrial de Hércules S.A. Fábrica de
Talheres).
Meridional S.A. Comércio e Indústria (oposição ao termo 117.252 mod.
industrial de Hércules S.A. - nbeen
de Talheres).
Indústria C Cuillérel42 M. Suzuid &
Irmãos Ltda. (oposição ao termo número 97.043 priv. invenção
._ de Irmãos
•
Litcato),
Irmãos Knophoia Ltda. Fábrica Na
(oposição no termo 103.449 mod. uri1:dadc de ladústrias Reunidas Irmãos
Aguiar Ltda.).
Indústrias Elétricas e 111w:irais Fábrica Odenn S.A. (oroOção
t:rno
51.271 mod. utilidade de Seeeta
:rire EgO Sura).
Cia. Quirnica R hodi a Brasileira
(oposição no termo 72.812 priv. Invenção 01- Ratona Suarez Mendozal.
Coroa Ltda. Artefatos de Papel e
Papelão (oposição ao termo 73.793

dustrial de El.ipafrio S.A. Industrts
c Comercio, de Refrigeração).
S.I.A.M. Soe. Industrial Americana
de 'Má(Juinas Torruato 1)1 TclIa S.A.
(oposição 'ao termo 122,612 mod. In-dustrial de Ekiporrio S.A. Industrie
1
e Comércio de Refrigeração).
Irmãos Sgai (oposição ao termo u•
110.877 priv. invenção de Abolem.
DIniz . Quintells). • Metro Mecânica Alie Ltda. (oposição ao termo 110.877 priv. invençã•
de Alinicar Diniz Quititella).
Artefatos de Metais Ratlitua Ltda.
(oposição ao termo 110.877 Kiv. 11-•
etiçã), de Alui icor Ulule Quilitella1.
Industrio e Comércio »licor Ltda.
(oposição ao termo 122.666 priv,
it, de Artefatos de Couro W'rRt
xiirt-).
t‘ieu
Indastria e Comercio de Bicicletas
ao termo 122.€6G
Caloi (oposição
priv. ilivenção de Artefatos de (,ouro
Wrist Ltda.). 1.
Meridional S. A. Comércio e Industrio (oposição ao termo 122.7111
mod. industrial de em:demito Romualdo de Paula).
De Miltus Comércio e Industrio 'de
Roupas S.A. (oposição ao (ermo o°.
122.09-1 mod. industrial de International !Met Corpl.
Ilereule.s S.A. Fabrico de Talheres
oposição ao termo 123.201 mod, industriai de Meridional S.A. Comércio e Industria).
Calçado S.A. Gráfico Editora e 1s- •
tamparia (oposição ao termo 123.508
mod. industrial de José (iazonl).
Verhanin industrio de Caçados
Ltda, oposição ao termo 125.853
min!. industrial de Calçados Sametto
S.A.). •
Michiyos)ui Suzuki (oposição to
trino 124.610 priv, invenção de Indastria Machina Zaccaria S.A.).
ilusehlnelli
Cia.
(oposição ao
industriai de
taloa 125.120 mod.
Luiz .Esteves Ortega).
Aluminio Fulgor S.A. (oposição .
ao,14.)rtno 125.)26 mod. industrial de
Salvador PeTuao Ilaslle).
Industrie Brasileira de fintas Vai
S.A. (oposição ao termo 389373 Ir.tio Edison Thome da
aiguuia
Recursos:
Cia. Johnson S: Jahnson do Utast!.
Produtos C.irurgicos rreorrendo do
despacho" que deferiu thmo 71.628
mod. de utilidade de Metia: S.A;
Produtos Adesivos).
Industrie, (Juin:Ira e Patocecutica
Sebering S.A. (recorrendo 3o despacho que deferiu u tértno 381.186
marca Normartrol tio LaboristArin
Parnmeeutien Marsts Ltda.),
Societe Dos Usinen Chlwalqubs
Ilhone Fontein.: rceor.-endo rio despacho que deferiu o tármo 358,597
marca Perrascorbiol de La Borteretplea
Bristol S.A. Industrla Quitnice •
rarniaccutica).
Notificação:
E convidado Enoel: Ribeiro Pinheiro
a comparecer a este Departamento a
fim d,? efetuar o pagamento da tosa
final da potente ',Mv,. iut . enção termo
n° 82.716.

De Millus Conterei° e Industrio de
Roupas S.A.- oposição ao termo n'
/19.025 mod. Industrial de Thicht ut
Cia. Ltda.).
.S.I.A..M. Sociedade lodustrial Americana de máquinas turco:1(° 1'Di Tella
S.A. oposição ao termo 122.606 mod,
industrial de Ekipafrio S.A, Indt.sIria e Comércio de Refrigeração).
S.I.A.51, Sociedade Industrial Americana de Máquinas Torcuato Di Tala
S.A. oposição no termo 122.07 mod.
industrial de 1:kiporrio S.A. Industrio . c Comércio de Refrigeração).
•S.I.A.M. Soc. -Industrial Americana
Privilékios de Invenção
do Máquinas Toreuato Di Telha S.A.
oposição ao termo 122.608 mod. inTÈrtmo No 103.745
dustrial de Etiipafrío S.A. Industrio
e Comércio de Refrigeração'Á.
• De 15 de julho de 19z8
-S.I.A.51. Sociedade IndustrIal AmeMontecatini Societa Generale Per
ricano de Máquinas Torcuoto Di folia L'Indústria
(oposição ao termo' 122.00 Karl ziegles Illtnerária. e Oninnea •
S.A.
Itália.
mod. industriai ele Ekipafrio S.A.
-processo cie ronmerizar 14Ittrocar'Industrio e Comércio de Refrigera bonctos Insarairados"
ção).
19) Processo de polimerizar nidro• S.I.A.M. Soc. Industrial Anterie.una
51ãquinas. Torrusto Di 'Feito S.A. 'carbonatos hisaturados de fórmula.
um ,radical
(oposição ao termo 122.610 mod. to- .C/I2-----CHR onde R
dr.striot de_nipa frio S.A. Industrio t eoila que contém de 1 a 3 atemos de
carbono, caracterizado porque o hie Comercio de Refrigeração),
S.1-1.51. Sociedade Industrial atrr 'drocaboneto insaturado é pollineriia„
Soe. Industrial Americano !do na presença de um ca:alizador,
de Máquinas Toreuato Di Tona 'S.A. ¡preparado ponde-se em contato gin
(oposição tio termo 122.6.11.mod.
I.composto
pleo11.,/eURQ
UT1$
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composto sólido, insolúvel em hidrocarbonetos e cristalino, de u -a, metal
de transição dos grupos (Va, Va ou
VIa da Tabela periódica de Mendeleeff, em que o metal de transição
tem uma valência mais baixa que a
máxima. — Total de pontos 17.
TËRMO N 9 103.698
De 11 de julho de 1958
Malhas Tec Ssport S. A — São
Paulo.
"Nôvo Medeio de Cuecas".
1°) "Nôvo Modélo de Cuecas', confeccionado em tecido qualquer aproe
priado, caracterizado pelo fato de se
apresentar com as aberturas, correspondentes às passagens para as coxas,
dotadas de debrum, conseituido de
fino tecido de Manca ou espuma de
nylon. — Total de pontos 2.
TÉRMO INIQ 103.921
De 24 de julho de 1958 Montecatini Societa Generale Per
L'Indústria Mineraria e Chimica -Itália.
"Corda ou Cordão Aperfeiçoados".
Pontos Característicos
1°) Uma corda ou cordão, caracterizado por compreender uma bainha
menos de 70% de cristalidade, cacode poliproleno isotático que tem não
Ihide sôbre um núcleo de fibras naturais. — Total de pontas 14.
TÊ.Rmo -N o 103.980
Depositado em 28 de julho de 1958
Requerente Kitidiro Nakaya — São
Paulo.
"Original Disposição em Colarinhos
de Camisa".
1 9 ) "Original Disposição em Colarinhos de Camisa", caracterizaac pelo
fato de o colarinho constituir-se nu..
rna peça distinta e independente da
camisa, sendo que na parede interna
superior da respectiva dobra do pé
de gola do colarinho, tem costurados
urna pluralidade de colchetes de pressão fêmeas, equidistantes, e, em ambas as extremidades . do pé de gola
tem costuradas um par de colchetes
fêmeas; numa destas extremidades
do pé de gafa do colarinho, tem praticada uma "casa"; na aarede superior interna do decote da c.amisa,
de espaço, tem costurado diversos colchetes "machos", em correspondência aos similares "fêmeas do colari_
linho; ainda nas duas extremidades
da parede interna do decore da camisa, tem costurados dois colchetes
"machos", em ctyrreepondêncla atm
simi l ares "fêmeas" do colarinho e,
numa das pontas deste decote tem
praticidade . uma "casa", e. na ponta
oposta tem costurado. exteenamente,
o botão convencional. — Total/ de
pentos 2.
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TÊ.RMO No 104.248
Depositado em .5 de agôsto de 1958
Requerente — Tommaso 'e'emmasi
— São Paulo.
Aquecedor Portátil para Recipientes
de Alimentos e Similares.
1 9 ) 'Aquecedor Portátil para Recipientes de Alimentos e nSlu'illareS",
caracterizado por ser constituidc por
duas hastes verticais ( e e 2), COM
secção em arco, compondo parede
com cavidade interna longitudinal,
cujas extremidades inferiores destas
hastes sé conectam com Uma ' base
metálica circular (3) de aseentamento do conjunto; esta base metálica
articula-se entre si, no . seu centro,
através de duas articulações x4), sendo que a superfície superior desta base tem duas ou mais travessas me:
tálicas (5); nas. • cavidadeà internas
das hastes, •tem moldadas de espaço
em espaço,' saliências (6), constitulndo.se em elementos de rizzglio das
abas superiores duma- das heetes (2),
tem ajustado um cabo (7), com secção circula, quadrada, sextavada ou
outra, cuja extremidade contraposta
se encaixa e se fixam orifício existente na outra haste 1); esta outra extremidade. do cabo, 'por sua eee, tem
Uma chaveta (8), cuja haste interna
é envolvida por u'a mola (3-1 1 -e dita
chaveta se fina no orifício (1a) da outra haste; sôbre a base inferior do
aquecedor, 'dispõe-se o elemente aquecedor preapriamente Xto, compozto
dum receptáculo para conter combustivel, em forma de trempe ia), sendo
que sôbre o bordo desta trempe se
dispõe unia plutalidade de saliências
(11) e sôbre esta se assenta uma cobertura (9a) articulada _na trempe;
esta trempe é dotada imeeeamente
deevários tilbulos (10) para processacombustão, montados na
mento parede do fundo, sendo abertos superiormente, cuja abertura inferior se
comunica livremente com a região inferior da peça, e, na periferia de cada
bíbulo, há uma pluralidade de furos
(10a) coadjutores da combustão; sóbre a cobertura (9a) da trempe, se
dispõe. livremente, .um disco metálico (12); com alça . (13)-, o qual .se
constitui numa chapa de quecimenao
sôbre o qual se assenta o, eu os recipentes aquecer e a transportar. —
Um total de 3 pontos.

(Seção III)

TÉRMO N o 105.911
De 17 de outubro- de 1958
: Herdo Sakai — São Paulo.
Aperfeiçoamentos em Ventarolas.
Pontos Caracteristieo3
.19) Aperfeiçoamentos em ventarolas, caracterizados por uma armação
de varetas trançadas, compreendendo
uma vareta central, que . a partir de
certa altura subdivide-se em ramificações dispeestas espalmadas, as
quais são trançadas com varceas horizontais, a intervalos regulares, e estas últimas trançandoese ainda com
novas varetas laterais 'inclinadas; e a
referida armação sendo revestida em
ambas as faces por fólhas de ',uca
tecido ou similar, recortadas em qualquer configuração, coladas uma sôbre
a outra, e que podem estar ee °vidas
de ilustrações decorativas ou inscrições quaisquer.
— Um total de
2 pontos,
TÉRMO N. o 104.713
De 26 de agôsto de 1958
Bendix Westinghouse Automotive Air Brake Company (Estados
Unidos da América) .
Título — Válvula de contrôle
de ,carga para molas pneumáticas de veículos.
1. — Urna válvula 'de contrôle
para regular a pressão de ar
dentro de uma mola pneumática
de veículo, a fim de manter a
armação do veículo a uma dis-tõ.ncia predeterminada acima do
aixo do mesmo caracterizada por
incluir: uma válvula nivelaãora
tendo uma caixa projetada para
ser montada na armação do veículo e colocando em posição urna
primeira válvula e urna segunda
válvula espaçada 'da primeia e
tendo um orifício de medida
através de si; uma montagem de
válvula de evacuação tendo uma
passagem em degraus estendendose em sentido axial através de si
e formada por partes superior e
Inferior dispostas para serem
deslizável na referida caixa, de
acôrdo com o movimento relativo
entre a armação do veículo e o
eixo. — Seguem-se os pontos de
2 a 7.

Fevereiro de 196..

através da qual passa o produto
ou pó, por ocasião da solicitação
do corpo ou do fundo flexivel; e
pelo fato de que a referida divisória, é obturada, antes oueapos
cada utilização, por uni arminho
cuja face de serviço de acha, especialmente, perfilada visando à
constituição de uma junta plástica — Um total de 3 pontos.
TERMO N.° 104.760
de 27 de agôsto de 1958
Prestole Corporation (Estados
Unidos da América) .
Título — Prendedor.
1. Prendedor caracterizado por
compreender unia peça de metal
em fôlha; uma protuberância de
modo geral. cônica, formaain: na
peça e se projetando de urna
face da mesma, á pertuberância
tendo um orifício redondo em seu
apice; a parede da protuberância
em um lado da mesma tendo uma
fenda que se estende radialmente do bordo do orifício para
a base da protuberância, os bordos
da dita fenda sendo divergentes
em direção ao orifício e afastados entre si axialmente em suas
junções com o bordo do orifício
sendo helicoidal para ter um engajamento rosqueado com um
parafuso a ser prêso no orifício;
e a dita . protuberância sendo
caracterizado pelo fato de que a.
espessura do bordo do orifício é
reduzida para produzir um bordo
pontiaguado afilando-se lateralmente da mesma para se estender
na espiga do parafuso a ser
prèso no orifício de modo a empregar urna: peça de r.act:-..1 em
fôlha de diâmetro n.±,:d.f,
pado
para um parafuso predeterminado; e que sua parede tem uma
inclinação reta uniforme substancialmente do bordo do • orifício
até a base da protuberância com
o ângulo da inclinação substâncialmente constante em tôda a
volta em tôrno da protuberância
e permanecendo aproximadamente entre vinte graus e sessenta gráus; pelo fato de que a
altura da inclinação da protuberância aumenta uniformemente
de um mínimo no ponto mais
baixo do bordo do orifício para
um máximo no ponto mais alto
do bordo do orifício; e, ainda pelo
fato de que a base da protuberância define uma espiral contínua começando e terminando
na fenda. — Seguem-se os

TftRMO N 9 f04.3e2
De 7 de agôsto de 1958
Metalúrgica Alteza Ltda. — São
TERMO N:0 104.756
Paulo.
de 27 de agôsto de 1958
Protetoh para Grelha de Fogões em
Geral.
Requerente — Coty Société
Anonyme — França.
•Reinvidicações
"Cartucho Sobressalente parà
1 9) "Protetor para Grelha de Fogões em Geral"„ caracterizado pelo Pó Sôlto, Produto Pulverulento pontos de 2 a 3.
fato de se apresentar na forma de ou Produto Pastoso".
luva ou coifa ligeiramente cônica
Reivindicações
preferivelmente de alumínio — e que
TÉRMO N.° 105.079 •
se adapta, por simples encaixe. M
1.°)
Cartucho
sobressalente
de
10
de setembro de 1958
projeções da grelha que circunda para pó Sôlto ou produto pulvequeimado. — segue o ponto 2.
rulento ou pastoso, destinado a ser Depositante: Wolkswagen - Iverk
alojado numa caixa ou porta-pó G.m.b.H., Wolfsburg, Alemanha.
TÉRIVIO N 9 104.05 7
portátil
e protegido, de modo es- Diferencial com tubo • axial,
Deposita em 20 de junho de 1956
TÊM° N9 104.597
tanque, sem prejuízo de poder montado, de maneira móvel para
Patente de — Modelo de Utilidade.
De 21 de agôsto de :968
franquear, à portadora, a quan- todos os lados, sôbre unia superTítulo — "Near ceTipo de Caneta Be.
1445vo Modelo de Barbatanas para tidade de pó ou produto, exclusi- ficie, esférica clentro do carter.
icrográfica ooln Ponta Dupla".
vamente necessário para cada
R equeren te — Albert Abram Colarinhos de Camisas.
Pontos _Característicos
uso
• ou operação caracterizado
Confecções
Bento
Gonçalves
Ltda.
/Reler.
pelo fato de ser constituido por 1. — Diferencia/ (engrenagem
Rio Grande do Sul.
—
Pontos ceracteristicas.
um corpo cilíndrico ou mais ou de compensação) com tubo axial,
Reivindicações
menos cilíndrico, , flexível e de- montado, de maneira,,, móvel para
10) alóvo Tapo de Caneta noen Ponta
10) Nôvo modelo de ' barbatanas formável, ou por um corpo rígido todos os lados, sôbre uma superDupla, que se constitue de dois capara cvinhos de camisa. caracteri- cujo fundo seja flexivel, defor- fície esférica dentro do cárter e
puzes e formato ogival, portado
os estiletes eeferogralicos e earacte- g ado pelo fato de ter o formato da mável ou deslocável, sem pre- destinado a abranger o eixo motor
reeada por seeem os referie,..)s capuzes parte média da frente dos mesmos ou juízo da respectiva estanquei- caracterizado pelo fato de que,
unidas na parte central por cilin. seja do contórno das pontaas estrel.. dade; pelo fato de que a parede entre a superfície esférica do
dro, com roscas projetantes nas ex- tando-se para traz. — Uni total de oposta do mesmo é constituída cárter, preferentemente feito de •
Total de pontos 2.. E pontos.
por uma divisória perfurada metal leve, e a calota esférica do
teemidathes.
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bonila e acetileno, entre 259C e 759C
e, enquanto estas substâncias estão
reagindo, entre si, na mistura de reação, adicionar a ela, e fazer reagir
entre 20°C e 809C, um tiol e monoxicio
de carbono, mima proporção que forneça menos de 70% de radicais carbordla totate existentes na mistura
TERMO N" 105.108, DE 11 DE
reagente e derivados do citado moSETEMBRO DE 1958
noXido e da citada níquel-carbonila.
Depositante: Gebrüder Bühler, em — Seguem-se os pontos de 2 a 6.
Uzwlll (Sulça.).
--Aperfeiçoamentos em estruturas
TERMO N9 106.876, DE 24 DE
transportadoras de produtos em seNOVEMBRO DE 158
Cagam nos secadores a ar filtrante.
R-N Corporation (Estados Unidos
Pontos característicos
•
da América).
1 — Estrutura para a sustentação , Titulo: Processo para dessulfurar
de material num secador de ar em ferro.
circulação, caracterizado pelo fato de
— Processo para dessulfurar fercompreender; era combinação, uma ro1produzido
pela redução de Minéarmação; uma parede de fundo per- rios, seus concentrados ou aglomerarmeável ao ar e capaz de sustentar o dos, com um agente redutor caxbonámaterial a secar; e urna pluralidade ceo sólido, sem sinterização ou fusão,
de paredes raralelas entre si, incli- caracterizado por esfriar, a mistura
nadas em relação à referida parede da, reação quente proveniente da rede -Pando e sobrepostas a esta últi- dução, numa atmosfera redutora ou
Ma. — Um total. de quatro pontos.
neutra, até, aproximadamente, 1.100
grãos centígrados e adicionar, em seguida, uni agente dassulfurante; e esTERMO Ne 105.226, DE 17 DE
friar, gradualmente, a mistura numa
SETEMBRO DE 158
atmosfera neutra, de modo que a
Requerente; Robert Basch G.m.b.II, temperatura durante • o eafriamento
por, pelo menos, meia hora, seja
Stuttgart, Alemanha.
Instalação de injeção de combus- Mantida entre 1.1009 e 8009 C. -- Setivel para motores de combustão in- guem-se os pontos de números 2 e 3.
terna, em particular, para veículos
automotores.
TkItMO N 9 107.080, DE 4 DE
Pontos característicos
DEZEMBRO DE 1958
1 — Instalação de injeção de comFarben.fabriken Bayer Aktiengeselbustível para motores de combustão Ischaft — República Federal Alemã.
Interna, em particular, para veículos
Recipientes de acondicionamento.
'automatores, com pelo mends um
dispositivo do injeção, eletromagnePontos característicos
4
ticamente aciané.vel e ligável ao mo1
Recipiente
de
acondicionator de combustão interna, bem como mento para comprimidos, dragéias ou
Com um dispositivo basculante mocorrentes em forma de impulsos pa- similares, caracterizado pela combira alimentar o dispositivo de injeção, nação de a) um recipiente retangucuja quantidade injetada é determi- lar, tubular, de material sintético
nada por uni órgão de tempo, for- transparente e provido de tampa, e
mado por um condensador e uma re- b) uma !Colha de inserção, introduzisistência e existente no diapositivo da no recipiente, curvada em tôrno
hasctaante, caractarizada pelo fato do eixo longitudinal e, eventualmende que o órgão de tempo acha-se li- te, trazendo indicações impressas, sergado a uma fonte de energia elétri- vindo esta fedha de inserção como
ca, cuja tensão pode ser alterada se- envóluero direto ,para os comprimidragélas ou 'similares. — Um togundo o número de rotações do mo- dos,
tor de combustão interna — Um to- tal de .5 pontos.
tal de treze pontos.
TERMO N9 107.292, DE 5 DE
DEZEMBRO DE 1958
TERMO N9 105.227, DE 20 DE
SETEMBRO DE 158
Aktiebolaget Westeraamaskiner
Depositante: Vapor Reating CorMáquina
batedeira com 'segadeira
poration, Chicago, Illinois, Estados
especialmente combinada.
Unidos da Ardérica do Norte.
1 — Uma máquina batedeira e esCaldeira tubular de vapor.
pecialmente uma segadeira combinaPontos característicos
da, compreendendo um malhador loentre o cilindro batedor e
1 — Uma caldeira de vapor na qual calizado
a água a ser convertida em vapor é uma cremalheira para palha o qual
é adaptado para transporpassada em jacto contínuo, através malhador
de uma unidade calefatora, caracte- tar o material batido do cilindro batedor para O cremalheira para parizada pelo lato de que a unidade lha
em que o malhador
calefatora esta contida dentro de une estácaracterizada
arranjado para girar em uma
tambor destinado a conter também
direção
de
rotação
do cilindro bateum corpo dágua no qual vai imersa dor por melo do que
o
a unidade calefatora, e em cujo tam- material batklo sôbre atransporta
parte supebor 6 conservado uni espaço acima
do dito corpo d'água, para dentro de rior do malhador, e em que acima do
cujo espaço é descarregada água batedler está prov'édo uma peneira
para guiar o material baaquecida na unidade calefatora, de recurvada
tido, através ela cuja peneira o grão
sorte que uma parte desta água se contido,
no dito material pode pastransforme instantaneamente em vapor no referido espaço, enquanto o sar por cima. — Seguem-se os ponrestante desta água aquecida cal por tos de 2 a 14.
gravidade no aludido corpo d'água.
— Um total de doze pontos.
WeRMO N9 107.293, DE 16 DE
DEZE1VIBRO DE 1958
TERMO No 105.418, DE 23 DE
Rockwell-Standard Corporation —
SETEMBRO DE 1958
Estados Unidos da América.
Construção da assento de veiculo.
Rohm Haaé: Company — Estados
1 — Unia construção de assento
Unidos da América.
dianteiro para um veiculo caracteriTitulo; Preparação de esteres tiol- zada por compreender uma armação
acrílicos.
montada na parte anterior do refe1 — Um processo para preparar rido veiculo; um dispositivo montanesteres tiol-acrílicos, caracterizado do dita armação para ter um movipela reação, num solvente organico mento para frente e para trás deninerte, de cido acrilleo, níquel-car- tro do veiculo; uma montagem de

tubo axial e ou da tampa; se
! Sacha intercalado um prato esfético de montagem, de material
! eint‘tice, preferentemente de p0- Um total de 5 peritos.
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•
banco compreendendo Unia almofada de assento e um ene~ de assento; um pino cooperante no referido assento e armação montando
dita montagem de assento para ter
um movimento pivotante em tôrno
de um eixo substancialmente vertical localizado adjacente à parte posterior da referida armação e por fora do canto posterior interno do referido assento: e uma construção cooperante de trilho curvo e roleta interposta entre a dita almofada de
assento e dita armação em relação
concêntrica com o referido eixo, a
fim de sustentar dita montagem de
assento para ter um aiovimerto oscilante entre duas posições viradas
para frente e para fora e sendo que
nesta última posição uma parte substancial da referida almofada dispara para fora da porta adjacente. —
Seguem-se os pontos de 2 a 14.
~O N9 43.014, DE 17 DE
JUNHO DE 1947
Depositante: Henry George Martin.
Aperfeiçoamentos em instrumentos
de escrever.
Pontos característicos
1 — Um instrumento de escrever
do tipo com ponto de bolinha, carregado com tinta oleeeinosa cuja.
viscosidade não é substancialmente
menor que 15 poise -em temperaturas a. que chega normalmente o instrumento durante o seu uso normal,
caracterizado pelo fato de ser e; bolinha montada em um alojamento
que apresenta uma sede lateral no
mínimo acima do equador da bolinha, uma sede parcialmente esférica
de base e uma cavidade anelar que
envolve a bolinha e que separa as
duas sedes, e pelo fato de que o tamanho do espaço existente entre a
bolinha e seu alojamento se determina de modo a permitir a rotação
da bolinha de maneira tal que a rotação da bolinha transporte uma película delgada de tinta através do
referido espaço, porém que a referida pelicula seja suficientemente delgada par assegurar que o traço depositado não resulte desigual por gotas provocadas por excesso de tinta.
— Uni total de onze pontos.
TERMO N9 77.84,3, DE 14 DE
FEVEREIRO DE 1955
The Sua Rúbber Compan y — Estados Unidos da América.
processo e aparelho para remover
resinas venilicas de moldes..,
1 — O aparelho para destacar uni
objeto &o, flexível, de uni molde no
qual é formado, caracterizado por
ectnter um mandril perfurado que
passa através da parede de citado
objeto até o interior do citado objeto, afastadamente da maior parte
da parede de citado objeto, dispositivos para fazer uma ligação estanque ao ar entre o citado mandril e
o citado objeto, e dispositivos para
fazer vácuo no interior de citado objeto através do citado mandril, para
afastar o citado objeto do contato
com o citado molde, em ligação com
o citado mandril, de modo que o citado molde possa ser removido de
volta do itado objeto, enquanto o
último está em cligação om o citado
mandril. — Seguem-se os pontos de
2 a 6.
TERMO No 80.208, DE 17 DE
JUNHO DE 1955
Requerente: Nsu Werke Aktiengesellschaft — Neckarsulm/Wuerttenherg, Alemanha.
Disposição de acionamento para
viaturas.
Pontos característicos
1 -- Disposição de acionamento para viaturas, em particular, para bicicios, movimentados com o auxílio de

•

um motor ou pela fôrça do corpo ha.
mano, caracterizado pelo fato de que,
entre a fonte de energ.'a e a • roda.
acionada, se acha previsto um acionamento de bielas tpuxavantes)„
composto de, pelo menus, duas uies.
las alternadamente dispostas e que
abrangem ,entre si, as rodas acionaabrangenr, entre si, as rotim adonantes e acionadas. — Um total de
seis -pontos.
•
TERMO N9 80.354, DE 28 DE
JUNHO DE 1955
Coal Industry (Pateias) Linnted
Inglaterra.
Aperfeiçoamentos em ou relativos
à fabricação de blocos de pó comprimido.
Pontos característicos
1 — Uma prensa caracterizada pelo fato de conter um soquete principal para aplicação de carga de regime durante o curso de regime; uni
conjunto de embolo múltiplo tendo
dois ou mais embolos relativamente
móveis para transmitir carga para
o material sob tratamento; e üm sistema de contrõle de pressão fluída
para controlar omovimento relativo
e o curso de regidos êmbolos durant
me do soquete prinipal. — Seguemase 'os pontos de 2 a 15.
rERMO N9 80.592, DE 11 DE
JULHO DE 1955
Requerente: Herbert Strobel —;
Francfort/M. — Alemanha.
Dispositivo para abrir roscas e processo para fabricá-lo.
Pontos cara c f C: ris ficas
1 — Dispositivo para' abrir rosas,
com parte inicial cônica, cujos dentas cortantes se acham recorta do
com plena profundidade e com declive constante, caracterizado Pelo fato
de que os fiai-mos traseiros e- entre si.
paralelos da zona inicial apresentam,
com relação aos respectivos flancos
da zona cilíndrica em tôrno da ponta da rasca, uma inclinação e nra
encurtamento para com esta tais que
a linha de interseção na base do filete dos flancos traseiros da zona inicial, com os respectivos contra-flancos da zona inicial na medida do declfae da base do filete dos den'as
cortantes, fica situada na regiCo cilíndrica. — Um total de dez pontos.
TERMO N9 83.771, DE 21 DE
DEZEMBRO DE 1955
Depositante: Ernst Ryser e Ber.
trand Voumarcia
Fecho de correr aperfeiçoado.
Pontos característicos
1 — Fecho de correr aperfeiçoado
com duas fiadas de grampos fixadas
em fita, apresentando a rabeca dos
mesmos grampos duas superfície: de
contato situadas no plano do facho
desde a base do grampo 4 até no eixo de acoplamento "c" do fêcho e
penetrar na cabeça do grampo 3. —
Um total de 6 pontos.
TERMO DP 80.608, DE .12 DE
JULHO DE 1955
Food Mchinery and Chemical Core
poration — Estados Unidos da Ama.
rica.
Titulo: Bomba.
1 — Uma bomba tendo uma cama.
ra cilíndrica, caracterizada por uni
pistão disposto para alternar na câmara, compreendendo um elemento
de gacheta 'anular tendo uma parede
cilindrica externa de.s112ável na pmede interna da câmara e tencl,
superfície r:upnlor de mattr ir de
sujeirão: unia haste estene i e.• "¡ Invés do orifício central do r-i..,rido
o lemento de gaeheta. iui :reei
de apficação cl pressão tenda um
fun ti.:;pcste ro rrdcr da haste e sô•
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te a ele, entre sues faces opostas, e
zern remover as citadas peças, laminar o bilete para diminuir sua-expeasura e, na direção do comprimento das citadas- peças, alongá-lo para
achatar os espaços ocupados pelas
citadas peças para levar os lados Opostos dos citados espaços a substaneial contato, para formar as citadas
cavidedes e esmagar kie citadas peçs, formando pó fino linpedidor de
' TERMO Ne 80.643, DE 13 DE
solda, e estender . o citado pó ao lonJULHO DE 1955 •
—
go doe citados espaços e eavidades,
- Requerente: EVG Eniavicklungs- quando o tineta. está, sendo laminado.
Uild Verwertungsgesellechaft . — M. - Seguem-se os pontos da ris. 2 a
B. H., em Graz (Stiriak, Mestria:
12.
Dispositivo para a evacuação dos
gases produzidos noa conversores, evitando a entrada de ar.
TeaRMO Ne 86.420, DE 9 DE
MAIO DE 1956
Pontos car.acteristicos
•
Gardner
Board and Cedem
-The
Dispositivo
para
evacuação
dos
—
- te-Sn produzidos nos conversores, evi- Co. — Estados Unidos da América.Embalagem e proceeso • de
• tendo a entrada de ar, caracterizado
- pelo fato de que o espaço circular formá-la.
entre a bôca do conversor e o capa1 — Um modelo para embalagem
cete de evacuaçáo, está coberto -por caracterizado por • compneender tua
urna tubuladura constituída, pelo me- material -em fedha adequadamente
neei. Por duas partes longitudinais formado provido de unia fenda transeeparadas, de preferência ao longo versal e uma camada de material
elas linhas do revestimento, peças es- sôbre ó citado material em Tânia e
sas- que na sua posição obtunadora compreendendo ou uma camada seImpedem a entrada do ar, estão em parada assim disposta -ou inteiriça
conta-to obturador com o conversor com o modelo e capaz da ser dobrada
e o capacete de evacuação eaue são sôbre o material em feaha para formóveis cai relação a esta posição de mar com 'o último camadas superobture.aeo. — Um total de 14 pontos. poetas, painéis fronteira' e laterais,
integralmente ligados por, por exemplo, linhas marcadas, tendo a camaNe
84.548,,
DE
30
DE
• TÉ.Ftle10
da externa além disso um painel traJANEMO DE '1936
miro articuladamente ligado a um dos
General Ecoeis Corporation — Es- seus painéis laterais e também extensões
interal e articuladamente litados Unidos da América,
com alas nas Luas extremidaTitulo: Processo de preparar um gados
des superior e. inferior. pelo -que, enproduto aperfeiçoado de cõeo e apa- curvando-se
a propriadamente o morelho para lavar o mesmo a efeito.
1 — Processo de preparar uni pro- delo nas' citadas linhas • marcadas,
duto aperfeiçoado de ceco, caracteri- produz-se uma embalagem que tem
uma tampa, que intercepta a -camada
zado pelo fato de se cortar a polpa interna
que se estende pelas citadas
de dica em flocos delgados, substanmo citado material cai fôlha.
cialmente não comprimidos, de ,mo- fendas
do que sua estrutura interna seja.se- — Seguem os pontos dois a vinte e
melhante à da polpa dó ceco e que eeree.
tenha em sua superfície uni arranjo
aberto e .parcialmente quebrado , de
Inelle10 ' N. 93.eli4
células, e de se deehidratar as.flocos
até que seu conteúdo de unidade seDe
1 3de iearço de 1957
ja, de preferência, de cerca de 2 a 5
por cento, em peso. — Seguem-se os
Requerente: Roto-Werke Aktienpontos de as. 2 a 11.
gesellsehaft, - em Koenigsilutter/Elin
bre o elemento da gacheta e uni espigão continuo cingindo a haste em
contato com' a superfície da gacheta; e meios para impelir o referido
eapigão para elreajarnento - de vedação com a gacheta, para evitar a entrada do liquido na hasta. — Se-.
guern-se os pontos de 2 a 10.

TaRMO No 85.798, DE 9 DE
ABRIL DE 1956 •
Requerente: Luis Baldini Visenjou
e Amadeu Ernesto Valongo — Lourenço Marques — África.
Processo e aparelhagem para- descascar rnecânicamente nozes vegetais.
.
Ponto característico
1 — Processo para descascas mece.nicamente nases vegetais, caracterizado pelo fato dê se sujeitá-las
uma eperaeão de malhar por meio
de martelos flexíveis, produzindo, -.assim. uma incisito, nas cascas, eausando ou facilitando R sua fragmentação — Uni total de 16 pontos.
•
TER,M0 Ne 84.897. DE 21 DE
FEVEREIRO DE 1955
Revere Copper mut Brass Incorporeted — Estados Unidos da América.
Titulo: Elementos condutores de
fluidos e processo de fabricá-los.
Ponto característico
1 — Uni processo aperfeiçoado de
fabricar fita metálica ou material semelhante tendo um ou mais cavidades dirigidas longitudinalmente,raleias a SlIns facee opestee, capazes
de serem dilatadae por introducão
nelas de fluido de pressão para formar passagens condutoras de fluido,
caracterleade por formar uni bilete
de metal leminável, cuja metal é fundido em tôrno de uma ou mais pecas alongadas de material impedidor
de sceda, dirigidas loda;eudinalmen-

anato entre o fundo e i parede. robustas como é o caso de um micro,
do . recipiente, sendo que O licita- amperlmetro 0-500 ou . m millampare.
do propulsor se acha acondicio- metro 0-1. Um total de 6 pontos.
nado, na cámara existente dentro
do recipiente, na ponta da luva
=MO 93.e11
levada à forma de tim cartucho.

— 'Segue -uni total de 4 pontos.
TERMO N. 93.233
De- 26 dc março de 1957
American Cyanamid . Company
— Estudo-; Unidos da América.
Titulo: Processo para preparar
polinufros de enxerto.
1. 0 Um processo para preparei'
- polimeros de enxerto caracterizado por polimerizar uni compos-

to' monúmero polimerizavel contendo um . .radteal poluncrizavel
CE-12--C — flui Meio aquoso num

plI não superior a 6,0, na presença de um , sal cénico _que é solit-

vel,. pelo menos, num componente
do meio de reação e um agente
redutor orgânico polímero que é
capaz de ser oxidado 'pelo citado
sol _Orle°, e que é capaz de ini-

ciar a polimerização, sendo o citado agente redutor escolhido no
grupo que consiste de alcois, cetonas, mereaptans, amimas, aldeidos e acetais. — Segnem-se os
pontos de 2 a 14.
TERMO Ne 93.271.
Da 27 de março de 1951
The Norwich Pharmacal Company
(Erstadas Unidos da América):
Titulo: Preparação de 1-amido-2imidaeolidena.
1. Uni processo de preparação de
1-2mino-2-imidazolidona, • caracterizado por adicionar, lentamente, um
nitra° alcali no, numa temperatura
de cerca de Oe a 5eC. a unia solução
de .2-imidazolidona, num ácido mineral. para produzir 1-nitroso-2-imideaelidona, e depois, reduzir a 1-nitroso-2-bnidazelidonst
a
.
Seguem-sc os Dantas
imidazolidona.
de 2 a 4.

— Alemanha.
Recipiente de pressão. com esvaziamento automático, para ma- •
teriais de consumo em .geral.
' Pontos CaraclevislicOs

1. Recipiente de pressa°,•4com
•esvasiame
. nto automático, - para
materiais de consumo eia geral,
em que o material de consumo ao
aer aberto o féelio do recipiente
é expulso entomidicamente sob a
pressão de um licaddo propulsor'
(Inc. por -exceli/Ao evapora a temperatura ambiente, como sejam,
cloreto de ' incida. proie-ano, 'bufano, "Frigen" (difluoreto e (Reto-

reto de metano) ou substáncia seinelbante, e em que, para Sellarar o material de consumo e o licuido propulsor entre si. se acha
embutido um saco de borracba,
de material sintético -ou de qual-.
quer . outro material flex ivd, caracterizado pelo -emprego de unia
luva (mangueira) tubular, unia de
cuias extremidades,. aberta. é fixada na extremidade do recipiente
Oade existe a abertura, de saida
para O material de emisnma, Mediante aptigio entre ' a tamna o n
parte eireferentemente cilíndrica
dei recipiente. ao p asso que a OU1ra extremidade da luva tubular
fixeda. na ntrem:deite oposta
-do recipiente e' em uma das paredes .laterais deste, mediante

Fevereiro de 1962

TERMO Ne 93.545
De 9 de abell de 1957
Depositante: Leuda Ciornal — Rio
.de Janeiro — Estado. da Guanabara.
Disposição de Ligações e Um Milivoltimetro Eletrônico de Baixa
Condutãncia de Entrada. •
19) Disposição de ligaçaae -- de um
milivoltimetro eletrônico de . condutúneis de .ente ada extremamente -baixa, caracterizado por ..se constituir de
dois estágios simétricos COM acopla,
mento direto, sendo -c primeira Um
estágio cleteométrica composto par
dois triotios, de baixa coeficiente de
amplificação ( a 20) em disposição
simétrica funcionando em microcaracteristicas. isto e, com • tensão anódica abai xo de potencial de lonisitção
dos gás residual, corrente anódica de
valor reduzido, cêrca de 25 micraampere, com filamento eub-aliznentado e com tensão de grade correspondente' ao' potencial de grade livre. restiltando em corrente de grade
inferior a 10-11 -ampere em válvulas
selecionadas, porém com coeficiente
de rejeição bastante baixo, capaz,
portanto, de medir tensties provenientes de fontes de •f.e.m. de alta
resistência :interna praticamente sem
debito de corrente, aplicável por -conseqüência, á medida eletroinétrica de
VI usando come transdutor um eletrodo indicador de vidro. e O segundo estágio um circuito em ponte que
fornece amplicaçã,o de potência suei'ciente -para acionar um instrmurnento
de nuadro móvel de caractertsVcas

De 20 de abril de 1957
¡Estados Unidos da America).
Titulo: Distribu idor de c-eméticos.
Heleno Curtis .Industries, Inc.
1.' Um eplicader e cosmético que
comede de um inetólucra externo,
tendo uma extremidade de saida
substancialmente fechada por lima
parede exceto, pelo me e ls, uma abertura de saida estreda e apropriada
para conter unia pasta cleslizável de
censistência que permite que á pasta sejaa expiasa por pressão, passando pela abertura de saída, o aper- feeçoamente caracterizado pela citado aplicado: ser formado de medo a
permitir a .aplicaçao de pressão sôbre a pasta para forçe-la atreves da
aberttva da saída. : Seguem-se os
pontos de 2 a 12.
TERMO Ne 94.798 —
De 24 de abril de 1957
Phillips Petreletun. Company (Estados Unidos da America),
Título: Processo de produção de
•
polimeros sólidos aie etileno.
1, Processo para polimerizax etileno ou uma mistura de eteleno com
pena menos um outro hidrocarboneto
insaturado, que inclui o estágio de
colocar o enwmo em contacto, cai
condiçóes de polimerização, com uma
su.sperisão de um catalizador de polimerizaeão contende óxido ele cromo, caracterizado pelo fato de coloc,ar o. citado etileno eu mistura -que
o contêm enn contacto eom o citado
catalizador em uni Iddrocarboneto
diluente liquido compreendendo pelo
menos um hidrocarboneto líquido escolhindo dentre hidrocarbenetas •parafinicos que têm e 3 a 12 átomos
de cai-bano por molécula, e hidrocarbonctos naftênicos, tendo de 5 a G
átomos de carbono num anel flerte:e:doo, ou uma mistura eles, era temperatura etl que substancialmente
todo o produto polímero seja insolevel n citada diluente e se apresente era forma de paalticulas sólidas. Seuenn-r os prit:s de 2 a .5.
Ta...RMO 1( 9 94.911
Da 11 de junho de 1957
Phillips Petroleum Company (Vetados Unidos da América).
Titulo: Aperfeiçoamentos em recuperação de polímeros olefinioos de
soluções.
1. Um pro cesso para a recuperecão de- polimeros ,olefinices
de aoluçães, caracterizada par remever calor da, solução numa velocidade
suficiente para produzir lima 'veioeiidade substancialmente uniforme de
queda de temperatura dela. de modo
a precipitar polirnero sólido. -Seguem-se os pontos de. 2 a 14. .

T2RM.0 N. O 94.929
De 12 de junho de 1957
Uni0.11 arbide CorporatiOn —
r-qt-ados Unidos'da América.
Titulo: Procosso químico e produto.
1. Uni processo para preparar
Um to-palimero de erixérto de
poll-etileno e um Inonômero orgãnico polimerizável, Caracterizado por fazer recaireum
no ativado, Obtido peite 'exposição
do poli-ctileno a radiação lOntiezante, com um moreóniero orgãnico Seguem-se os
pontos de mitmeros '2 a 12.

-
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TÉRMO N.° 95.001
De 14 de jUnho de 1957
Requerente: Ciba Société Anonyme, em: Basiléia, Suíça.
"Processo e aparelho para condensar os vapores de cloretos metálicos".
Pontos Característicos
0
1. Processo para condensar o

vapor de um doreto metálico, de
modo que passe diretaniente para
o estado sólido, caracterizado pelo
fato do vapor do cloreto metálico
ser resfriado até o estado sólido
•numa câmara de condensação,
enquanto, substancialmente, fora
de contacto com as paredes da
câmara. — Total de 12 pontos.
TERMO N.° 95.100
De 19 de junho de 1957
Requerente: G. D. Searie &
Co., Chicago, Illinois, Estados
,Unidos da América do Norte. •
"Processo para preparar
N—(Acetoxietil)---1V—(2'—Cloro10*—Fenitiazinopropil) Piperazi-na".
P0721ÕS Co ractcristicos
1.0 Processo para preparar
N—(acetoxietil) —N'— (2'—cloro10 .— fenotiazinopropil) —piperazina, caracterizado pelo fato de
compreender a condensação de
2—cloro-10—[gama--(N—pipera71ne) propil] fenitiazina com um
acetato beta-lialoetilico, na presença de um equivalente de base
e recuperação do produto de condensação. — Total do 3 pontos.
TERMO N.° 95.186
De 24 de julho de 1957
Consolidated Trimming Corporation — Estados Unidos da América.
Titulo:: Dispositivo para apoiar
e franzir cortinas e semelhantes:
1.0 Uru dispositivo de garras
múltiplas para suspensão de panos de ornato e retenção de franzidos para panos de ornato, cortinas o semelhantes, caracterizado
por incluir quatro garras de retenção de franzido alongadas e
espaçadas, geralmente dispostas
verticalmente quz.ndo o dispositivo está em sua posição operante,
mu gancho de suspensão incluindo uma haste conotada fixamente
com as ditas garras próximo de
seus extremos inferiores e estendendo-se verticalmente para cima
dos' mesmos e tendo sua porção
de gancho voltada , para trás das
ditas garras urna cec2ra de prendedor fixada próximo dos extremos inferiores das ditas garras e
um prendedor de franzido escorado permanentemente na dita
escora de prendedor o tendo dois
braços prendedores de franzido
espaçados, fixamente conetados
entre si, em um extremo, o dito
prendedor do franzidos sendo de
tal modo escorado , com inabilidade na dita escora que se . pode
mover para trás e para frente
em tõrno da dita escora, em uma
direção transversalmente das ditas garras entre uma posiaão inoperante para trás e urna posição
operante para diante, com' sua
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zona escorada retida pela dita
escora contra qualquer movimento substancial paralelo à dita garra; o dito prendedor de franzido
sendo arranjado de modo que um
de seus braços entra na dobra do
franzido que se abre para trás,
retida por uma garra externa e
a garra interna adjacente e o
outro de seus braços entra na dobra do franzido que se abre para
trás retida pela outra garra externa e a barra interna adjacente. — Seguem-se os pontos de 2
a14.

De

Muita N. o 90.313
31 de Outubro de 1954

viveis: a receber os pinos de que são
piovidas duas réguas reinovivelee
do, ainda, a parte central da chapa
contornada por linhas de guia providas de marcas de referência para a colocação adequada dos papéis e fichas
a escriturar.
Total de pontos 2.
TERMO N.9 90.369
De 5 de novernbro • de 1956
Evangelos Demetrius Marcopulose
Estado de São Paulo,
Botão amovivel.
Pontos Característicos .
1 — Botão amovível carotterizado
por dois discos paralelos de diâmetros
diferentes interligados -por um pino
central,- o disco menor sendo provido
de uni corte era forma de setor com
as arestas chanfradas segundo dois
planos paralelos.
Total de pontos 2.

Violeta Bote.
Estado de São Paulo.
Aperfeiçoamento em galochas.
Pontos Característicos
1 — Aperfeiçoamentos cai galochas,
TERMO N. 9 90.764
caracterizados por um corpo de material impermeável, de configuração
De -23 de novembro de 196e
Idêntica ao do sapato sendo provido,
Leo 1.emo6 Vil/ares.
de um pequeno salto e de um solado
Capital Federal.
flexível formado por reentrâncias e
Botão de presalo paro roupas.
saliências sendo o citado corpo provido de cano amarrado ao pé da peé. Pontos Característicos_
s6a, acima do tornozelo, por m e ' de
Botão
de pressão para roupas, do
uma fita ou cordão.
tipo composto de ump, parte inferior
Total de pintos 2.
metálica, provido de uma projeção ou
cabeça central para encaixe em um
rebaixo central da' parte superior;
TÊRMO N.° 87.5eft
também metálica, caracterizado pelo
Depositado em 12 de maio de 1956 - fato de: a) terem ambas as partes
Requerente: José Augusto de Paiva unia base singela e não dupla como
usualmente; b) estar a parte euperiEtulain Zicardi Vieira.
or embutida em um corpo que consti.
Estado de São Paulo.
Novo -meio e ou disposições para tui o botão propriamente dito; e c)
ser botão pregado na roupa pela simfine de piablicidade ou propoganda.
ples intercalação do tecida entre as
Característicos
.
Pontos
duas partes encaixáveis do botão; ten1 — Niivo meio e ou disposições para do sub.stancialmente como descrito e
fins de publicidade ou -propaganda, exemplificado no desenho anexo.
caracterizado por utilizar invólucros
feitos de borracha, plastico ou outro
.TERMO N.° 90.765
qualquer material os quais envolucros poderão ter qualquer configuraDe 23 de novembro de iNie
ção ou representação tais como fi guLeo Lemos Vilares.
ras de animais ou de objetos, figuras
Rio de Janeiro.
de pessoas ou . .bonecos letra ou letras,
Botão para roupas.
marcas .ou denominações em geral,
• Pontos Característicos
tendo enfim qualquer formato ou disposição desejadas, e finalmente por
Botão para ro. upas, caracterizado
ditos envolucros serem cheios de qual- por um -corpo em cujo interior está
quer goz cia série mais leve que a at- embutida a cabeça de um grampo do
mosfera e depois serem soltos no ar duas ou mais pernas que convergem
estando amarrados convenientemente centralmente para baixo e que; depois
seja na' extremidade de predios ou de atravessarem o tecido, são reviraconstruções postes ou qualquer outro dos para cima; tudo substanciolmenmeio e mesmo dentro de salões
te corno descrito e exemplificado no
Total de pontos 2.
desenho anexo.
TaRMO N.9 99.7.13
• De 22 de Novembro de 1055
Carlos Pietro Roppa.
São Paulo,
Dispositivo mecánico para pautadão autoinatica de colunas horizontais e verticais.
Pontos Característicos
1 — Dispositivo raectinleo para pautação automática de colunas horizontais e verticais, permitindo a escrituração simultânea sôbre o Diário encadernado e as fichas, caracterizado por
ser constituido por uma placa provida,
ezirumo de suas bordas de unia régua
articulada, dotada de cursor e de orifícios praticados em correspondência
com as pautas horizonteis a marcar
e destinados a receber pinos adequamente disposto, ao passo que a borda
oposto é dotada de unta pluralidade
de pinos, dispostos em corespondência
horizontal cem os anteriores sendo as
outras duas bordas dotadas de orifícios destinados a receber os pinos de
que do providos duas réguas rema-

~O N.° 90.890
De 30 de novembro de 1966
Manuel Feroz.
'Argentina. ,*
Aperfeiçoamentos cai secadores para cabelo. •
Pontos Coracteristícos
Um
secador . aperfeiçoado para
1—
o cabelo destinado a ser usado em
lojas de cabelereiro e estabelecimento
simlare.s, caracterizado pelo fato que,
apresentando o funil habitual uma
das suas extremidades oberta e a' outra fechada, o eixo do motor é disposto adjacentemente à exteremidade fechada, levando fixada uma pluralidade de lâminas radiais que configuram palhetas ventiladoras cias quais
se projetam suportes que se estendem
pelos lados da carcassa do motor, paralelamente com a mesma, e servem
de sustentação a unia turbina ventiladora, circundada pelas resistências
elétricos fixadas sôbre meios isolantes
no lado interno do funil.
Total de pontos 3.
;
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TPaR110 N. o 90.9644
De 5 ele dezembro da 19,56
Hugo Guadanucel e Alberto Bellioo.
São Paulo.
Nóvo fledicador luminoso.
Privilégio de invenção.
Pontos Característicos
. Novo indicador luminoso formando
caixa portátil, adaptável a vitrines,
balcões, paredes e outros com janelas
atravez da qual se vê fita giratório
iluminada por meio de lâmpadas,
acionados por pequeno nuitor elétrico
caracter gado pelo fato de ser a dita
fita montada em dois rolos giratórios
dos quais um é disposto em suporte
terminodo por garfo em U, preso por
meio de parafuso facilmente removivel e o outro pelo motor ser montado
em mancai inferior tudo substancialmente como descrito e exemplificado
nos desenhos anexos.
'FUMO N° 58.760
De 3 de setembro de 1951
Ration' Vali — Argentina.
Dispositivo de fechamento de vasos.
1. Dispositivo de fechamento automatieu de vasos, caracterizado porque um pequeno capuz de uma aberum vaso c, dentro do mesmo, uma
válvula sob ação de uma imita, a
qual, entre um corpo de fechamento,
em fçente a dita abertura, e um ciomento de guia para dito corpo, provê
uma eárnara de alojamento para dila
inala, constituindo dito elemento do
gula ao mesmo tempo e indo de fixação da válvula em dito capuz. —
Um total de 5 pontos.
—
TtitátO N° 62.347
" De 27 de julho de 1952
"Um modelo de' lamparina".
Irmãos Ilivello Ltda. — São Paula.
Pontos CaracterUlicus

1 Um modal° de lamparina, cano.
terizado por um recipiente com parte
inferior cilíndrica ou tronednica e
alargamento superior em forma de
bordo curvado para fin.& e para cima,
erguendo-se tio seu funda tirn importo do pavio, em forma de helicoidal adelgaçada de baixo para- cima,
mantida centrada por ema elevação
central do fundo o mantendo .cenIrado também o pavio colocado na
mesm a ; recipiente este, qr.e é cheio
com estearina em fusão ou semelhante sobstilnela solidificável.
total de 2 pontos,
TB11310 N • 63.763
De 31 de julho de 1953 .
Novas disposições em reguladores
de voltagens.
Gerhardus Groeningz — São Paulo.
1°) "Novas disposições etu reguladores de voltagem", caracterizado
par intercalar entre o circuito elétrico
abastecedor 3) e o convencional anta.
transformador (6) de voltagem um
dois ou mais retificadores de corrente
retificadores de correnteU..1) ..D
(15) de setenta ou similares para a •
alimentação de uma, duas ou mais
bobinas indutivas (10), tendo em Correspondéneia às mesmas braçadeiras .
(19) tile têm centrados os pinos ou
eixos (18) a alavanca (11) que na cx.,
tremidade . correspondente à bobina .
indutiva (10) tem um parafuso (13)
para regular a distancia do campo
magn-tico, na outra extremidade da
alavanca existe um - peso reguiávet
(12) eftisitla por ter num determinada
ponto um parafuso que atravessa (17).
com porca, e ao qual correspondente
inferiormente um dispositivo de coo-.
táto duplo ou automático tuim...retais (14) provido de pino do.
mando (20) e mais ainda por ter U-
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gado no circuito da bobina ou bobinas (10) indutivas um cru mais conpensadores (16) e que os contato,:
dos mirro-relais (14) estão ligados a
predeterminados terminais do autotransformador (6) e que os contatos
móveis dos mesmos micro-relais (14)
estão ligados a outros predeterminados terminais do auto-transformador
(6), podendo os referidos microralais serem em mlifiero de acôrdo
com o número das bobinas indutivas.
— Um total de 2 pontos.
TERMO No 80.344
De 27 de junho de 1955

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
acionamento das ditas corrediças dtn
taanspórte e da articulação de alavancas.
2. Máquina de somar registradora,
de teclado integral, de acbrdo com o
ponto 1, caracterizada pelo fato de
•Ilte o par 'de bastidores separados
que define a jaula, vai disposto fora
ou extertameate da pluralidade de
cremalheira em forma de "U" para
acionamento do totalizador. — Um
total de 21 pontos.
TERMO No 82.363
De 1 de outubro 4e 1955
Requerente: Gerhard Notzel e Georg
Haid, residente em Kressbronn Bodensee, Alemanha,
Pontos Característicos
"Armadura protetora para as bordas de tábuas, chapas e similares,
assim como, processo e idspositivo
para a sua aplicação".
1°) Armadura protetora para as
bordas de tábuas, chapas e similares,
especialmente para chapas compostas
de tábuas, principalmente chapas servindo temo formas, caracterizada
pelo fato de que um corpo de cobertura em forma.de tira para a superfície de borda a proteger da tábua
ou da chapa é provido de uma aba
longitudinal central, aplicada retangualmente, que apresenta, pelo menos, uma nervura longitudinal late- Um total de 20 pontos.

montagem possuir, internamento em
frente ao pino da manivela, uma
delgada camada preferentemente galvanica, de brpnze, estanho ou material semelhante, de cérea de 2-100min
de grossura, bem como outra camada
da mesma natureza, externamente em
frente a parte contígua da biela da parte contígua possuir, internamente em frente á bucha de montagem da forqueta,' uma camada • de
cromo ou uma camada temperada. —
Um total de 2 pontos.

revereiro de 1962
cêrca de 99%, por P éso, de acido
acrilico e cama de 1%, por pês% de
uma poliali sacaronc, tendo dita
composição, um pH acima de 5 e menor do que 7. *-- Segue-se mais 1
ponto.
•

TERMO N° 87.854
De 10 de julho de 1956
-Angelo Castro a Alves — São Paulo.
Uma coletora de sobras de ração
dos comedores adaptados às gaiolas
de pássaros.
1. Unia caixa coletora de sobras
de ração dos comedores adaptados às
gaiolas de pássaros, caracterizada por
consistir num recipiente 1) de base retangalar, provida numa das extremidades de paredes — de altura'qua
se extende da base da gaiola até a
parte superior do seu comedor —
sendo que as e&tremidades superiores
das paredes lacrais são dotadas de .
dois ganchos 2) e, o fundo (3) é
guarnecido da paredes de pouca altura, protegidas na outra extremidade
da caixa. de uma chapa semi-abaular. ,1
— Um total de 2 pontos. •

TERSIO N° 84.21,
De 13 de janeiro de 1956
Requerente: Knapsack Griesheim
Sedo Simeone — São Paulo.
Aktiengesellschaft, Knapsack, Colônia,
Torre para torno paralelo.
Alemanha.
"Processo para a efecução de reaReivindicações
ções endotérmicas a temperaturas
elevadas".
1 Torre para torno paialelo, caracterizado por um corpo central 4 faces
Pontos Característicos
de quinas-guias prismáticas vai-ticais,
1." Processo para efetuar reações
em cujas faces laterais se encaixam
endotérmicas com participação de gaporta-ferramentas que se prendem ao
ses aquecidos, caracterizado pelo fato
dito corpo por meio de um disposide se fracionar pelo menos um gás,
tivo de encaixe e de um pino retantérmicamente, em átomos, fazer atuar
gular provido de Molas, que permieste gás contendo átomos- livres fora
tem regular, por simples pressão, a
da zona de aquecimento, sôbre os ouTERMO N° 88.702.
posição para o serviço do porta fertros participantes da reação, pelo que
ramentas e por conseguinte da próDe
22 de agôsto de 1956
o calor libertado na -re-combinacao
pria ferramenta. — Um total de 2
dos átomos é aproveitado para exeDepositante: Kantaro Mori — Jaa
slantos.
cutar endotérmica, e de se 'esfriar pão.
rapidamente a mistura proveniente
Máquina para debulhar arroz.
da reação. — Um total de 11 pqntos.
TERMO No 81.694
Ponto Característico
De 19 de Setembro de 1955
1.
Unia
máquina pura debulhar
TERMO N° 83.975
TERMO N* 85.596
arroz, caracterizada pelo fato de que
Reqaerente: Manuela Guerra de
De 30 de dezembro de 1955
um tambor, tendo Lm diâmetro
De 2 de abril de 1956
Feraro, transf. para Raul Carlos
,
grande numa extremidade e um diâFerraro, residente em Buenos Aires,
Valderico da Rocha Amorim — São
Requerente: The Murray COrpoia- metro pequeno na outra extremiArgentina.
Paulo.
non Of America.
dade, bem como duas projeções com
Um novo modèlo de dispositiva • "Máquina de lavar panos e respec- um
"Máquina de somar registradora,
rasgo alongado que está disposto
portátil
para
a
lavagem
de
pequenas
tivos processo de funcionamento".
de teclado integral".
na bast do tambor no lado posterior
peças de vestuário.
das referidas projeções, e é chavePontos Característicos •
Pontos Característicos
1°) Um novo modèlo de dispositivo
tado a um eixo rasado com numeroportátil para a lavagem de pequenas
1. Processo para lavagem completa
1. Máquina de somar registradora, peças de vestuário, caracterizado por de panos num receptáculo de lava- sos orificios pequenos, sendo o dito
de teclado integral, incluindo: uma ter constituido de uma placa metá- gem, caracterizado pelo fato de que tambor feito revolver no interior de
'pluralidade debancos de teclas numé- lica ondulada, orlada por moldura de o receptáculo de lavagem, cheio de uma peneira hexcgonal de malha.a
ricas e um bano de teclas dos con- madeira, a qual se encaixa através panos molhados, destina-se a ser ace- — Segue o ponto 2.
troles de função, estando a dita plu- de frisos, nela existentes interna- lerado, após um ciclo de lavagem; duralidade dosbancos de teclas numé- mente sendo que a trave-ssa do temo rante una "intervalo de tempo controTERMO N° 89.417
ricas operativamente associada a uma do conjunto se prolonga posterior- lado e de curta duração, por exatapluralidade de corrediças de trans- mente, enquanto que os montaMes plo 2 segundos, sendo permitida a
De 21 de setembro de 195a
porte, correapondendo uma corrediça longitudinais se prolongam no sentido rotação livre do receptáculo durante
João Evaristo
Trevison & Cia..'t
de transporte a cada banco de teclas do comprimento, estando pela face um -intervalo de tempo controlado e
numéricas; uma pluralidade de cre- posterior da placa sitridas ripas com de -duração maior, por exemplo 13 Ltda. — Rio de Janeiro.
Um dispositivo fixador de tammalheiras em forma de "U" para extremidade encaixadas' nos frisos segundos, entre periodos de aceleraacionamento do totalizador, dispos- correspondentes às travessas. — Um ção controlada, de sorte que uma pas de vasilhames.
1 Um disposithro fixador de tamtas em paralelo, dma para cada cor- total de 3 pontos.
quantidade de água seja removida pas
de vasilhames', caracterizado
rediça detransporte e elasticamente
dos panos, os quais são re-distribui- por
consistir num eixo diametral
articulada a mesma; uma jaula comdos pcir ocasião da nova aceleração 1) em
à tampa do vasilhame,
preendendo um par de bastidores sedo receptáculo. — Um total de 11 de fio relação
TERMO No 91.610
de arame, em cuja metade se
parado, unidos por vareras, sendo que
pontos.
enrola perpendicularmente outra
P.I. de 14-11-56
a dita pluralidade de aremalheiras
parte. de fio de arame, constitainem forma de "U" . para acloneriento
Nome:
Aranoelf
Gimenez
Del
Barri°
do-se •numa alavanca (2). e, em vádo totalizador é guiada de forma dalTERMO N° 87.308 •
São Paulo — Capital.
rios circulas excntricos (3) 111 torno
lizante sobre as ditas varetas; uma —Invento:
hi"Novo
tipo
de
pano
do dito eixo diametral (1), — Um
De 20 de junho de 1968
pelo banco de teclas dos controles de giên)co rayo".
articulação dea lavancas, controlada
O. H. PaokaddManufacturing total de 3 pontos.
Pontos Característicos
função para levantai-a e abaixar, subsCompany — Estados Unidos da Amétancialmente no plano vertical, a
1) Pano Higiênico Rayo, caracteri- rica.
jaula inteira e, com ela, as cremaTERMO No 89.537
e reivindicado pelo fato de ser
Titulo: "Composição de Limpeza
lheiras em forma de "U" para acio- zado
composto
por
duas
peças
de
material
'
De 26 de setembro de 19m,
da pele a saco".
namento do totalizador; um disposiporoso, as quais fazem junção entre
tivo totalizador compreendendo um
Requerente:
Kollmar & Jourdan
Pontos Caractertsticos
si, atravéz de cola, permanecendo na
eixo totalizador, uma pltralidade de
A.G., em Pforzbeim Badeg, Aioparte
saperior
uma
das
peças
pro1
Uma
composição
de
limpeza
da
manha.
engrena g ens totalizadoras em monta- vida de poros de proporção maior,
pele, tendo tonalidades de desmangani solta sobre o eixo totalizador,
para
melhor
absorvIção.
—
Um
total
"Fita Articulzada Estirável,".
ehamento
rápido,
sendo
dita
compoCorrespondendo nina engrenagem tode 4 pontos.
sição uma emulsão de óleo em água,
talizadora a cada cremalheira em
Pontos Característicos •
consistindo essencialmente de água
forma de "U" para acionamento do
•
1.
Fita
articulada estirável, para
numa
fase
aquosa
e
um
solvente
hitotalizador compreendendo unia creTERMO N. 84.513
drocarbonetado insolúvel em água fins de adorno e utilidade, que conmalheira superior e uma cremalheira
para contraminadores de óleo e graxa siste em óleos de caixa, dispostos paInferior, confrontando-se mutuaDe 26 de janeiro de 1956
numa óleosa, estando dita Agua pre- ralelamente e em série na direçAia
mente, sendo as cremalheiras supeRequerente: Malbcch Motorenbau sente numa proporção maior, por longitudinal da fita, bem corno em,
rior e inferior de cada cremalheira
pelo menos, uma mola instalada em
em forma de " U " Paranrionament° G.m.b.H., Faiedriçhshafen, Alemanha. péso, e uni agente emulsionador 'orgânico. não iônico, caracterizada pelo cada óleo de caixa e, ainda, em ele"Montagem de miem".
do totaliza dor . dispnstas para entrofato_ da dita composição incluir - um mentos de• ligação qte abrangem, de
sarnento nas ditas engrenagens totaPontos Característicos
colóide de polímero de ácido hidró- um lado, o lado transversal de um
Hzadoras mediante o respectivo abai1. Av:rfeiçoamentos em montagem filo, sintético,' neutralizado, pelo me- óleo de caixa e, de ()atro lado, a
xamento ou lev-vitameráo da dita
jaula; elementas para transporte de para vielas de motores em V, carac- nos, parcialmente insistiu por urn mola disposta no óleo de caixa videzenas. Iiaados ao dito diçpnaitivo tarizadas pelo fato da bucha de moa- agente alcalino, estando dito coibida zinho pondo esta sob tensão ao ser
totalizado- • elementos tal pressores, traem bipartida, engastada na for- presente numa qualidade substanci- estirada E1 fita, caracterizada pelo
ligada à dita pluralidade de carreai- Veta da biela, consistir , em bronze almente menor do que quaisquer dds fato de que os elementos de ligação
outros componentes, • e consistindo, consistem em grampos, dispostos, eia
Q:13 dearapsporte e pelas mesmas ope- de elevada solidez, com qualidade de
do
rados; b elementos de propulsão p:vra marcha de emergaman; da bucha de essenciaimeate, de um copolimero de ambos os lados lontgitudinais
•,

•
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_
corpo çta fila, les pares c orando,.
um para o entoo, e pelo fato de que
os grampos se introduzem, com seus
braços lotou is, dobrados em angulo
reto para dentro e curtos em comparação com o comprimento dos lados transversais das caixas, nos lados
longitudinais abertos de cada dois
óleos de crixa 'vizinhos, e ainda pelo
fato de que os dorsos dos grampos
acham-se prolongados por lóbulos estampados ao longo dos seus cantos
superior e-ou inferior,Ignalmente dobrados em Singaio reto para dentro
da dita e cobrindo, no estando escolhido da fite, pelo menos parcialmente os lados superiores ou inferiores, respectivaimente, dos óleos de
caixa, e, finalmente, pelo fato de que
tais lóbulos de cada dois grampos de
ligação mutuamente opostos acham-se
ligados entre si por melo de chapas
de cobertura e-ou ehapas de assento
b(ásicas). — Um total de 21 pontos.
TORMO N° 89.476
De 25 de abril de 1961
Requerente: F'arbenfabriken Bayer
A.G., estabelecido em Leverkusen
Bayereverk, Alemanha.
"Processo de preparar espumas de
resina sintética".
Pontos Característicos
1. Processo de preparar espumas
de resina sintética, misturando-se
uma pluralidade de reagentes em
conjunto e provocando uma reação
quImica para a formação de um produto celular, incluindo a fase operatória aperfeiçoada da produção de
espuma tendo coloração substancialmente uniforme, caracterizado pelo
fato de que um corante em forma de
pasta é misturado um solvente lis
alto ponto de ebulição, tendo um
ponto de ebulição de pelo menos
160°C, com os componentes reativos,
antes de qualquer reação quimica
substancial. — Um total de 18 pon-

tos.
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po -NH- na pos:ção-2 do núcleo tri- quefeito em contato com um auge de
azinico e cujo radical contém subs- tratamento, de interromper a dita ríaa
tituintes de carbono, nas posições-4
traje--rentouja xidt
e 6, e, especialmente substituintes con- tória espiral para a formação de partendo carbono, os quais contém entre
si, no máximo, 16 e vantajosamente tículas distintas do dito metal liquefeito,
6-12 átomos de carbono e os radicais de recolher as ditas partículas distintas
aromáticos presentes na molécula co- como um corpo continuo de metal lirante conterem conjuntamente, 'no quefeito, e de separar o dio corpo

máximo dois grupos de ácido difiânico. de metal liquefeito do dito agente de
Um total de 7 pontos.
tratamento e dos produtos indesejáveis
resultantes do dito contato do dito metal liquefeito com o dito agente. Um
total de 19 pontos.
• TERMO N.* 94.184
De 9 de m-to de 1957
Depositante: E. Merck Aktiengesel• TERMO N.° 95.474
lschaft
Darmstadt
Aletnanlf.
De 5 de julho de 1957
"Processo para aumentar a eetabili, Requerentes: Tose Zarnbon e Loudade de ácido escol-bico".
renço Paulella — S. Carros — São

Pontos Característicos
1 — Processo para aumentar a es-.
tabilidade de ácido ascórbico a influências químicas e físicas,, caracterizado
pelo fato de se revestir, por processos
conhecdios, ácido ascorbico cristalizado, conforme o caso pulverizado, cora
álcoois graxos de elevado peso molecular, preferencialmente, os contendo 12
a 18 átomos de carbono, numa quantidade de 1 a 5%, preferencialmente 3%
em relação ao peso do ácido asc6-'-'-o.
Um total de 3 pontos.

Paulo.

"Conjunto transformador rolai para
circuitos elétricos de voltagem, substancialmente, constante".
Pontos Característicos
1 — Conjunto transformador-relal
para circuitos de voltagem, substancialmente, constante, caracterizado pelo
fato de ccopreender, num só todo uni

racterizado por. ser a base de IAlimenos do grupo que comVreende
homopolimeros altamente cristalinos, isotáticos de propileno, buteno-1, butadieno, isopreno; copolímeros de propileno, buteno-1;
copolómeros de butadieno-isoprcno; copolimeros de otileno-propileno ou buteno-1 e misturas dêsses
polímeros, particularmente os obtidos com auxilio dos catalisadores do tipo Ziegler, compreendendo o produto de interação de uni
composto dum metal de transição
dos grupos IV a VI da Classificação Periódico dos Elementos e um
organo-metálico dum metal dos
grupos I a III da Classificação
Periódica, sendo o dito material
polimérico permead
o com vacuolos ou vesículás contendo um gás
ou vapor que seja insolúvel em
e inexiste em relação ao material
polimérico, particularmente nitrogênio, .otileno, ar, oxigênio, metano, otano, gás carbônico, vapor
dágua. Segue mais 14 pontos.
TÉRMO N.° 97.516

transformador tendo um primário e um
De 4 de outubro de 1957
secundário, em parte, comuns e um
Esteban Balogh — Argentina.
segundo secundário independente e um
Aparelho de projeção, portátil,
relai cujos contatos fixos se acham conjugados com pontos do referido primeiro de funcionamento continuo para
secundário; e pelo fato de que os ex- fins de propaganda.
TERMO N.° 94.408
1. Aparelho portátil de projetremos do referido segundo secundário
Depositado em 20 de maio de 1957. se acham ligados a uni dispositivo de ção, funcionando continuamente,
Requerente: "Marcoplas" Cia. Indus- comando do contato móvel do referido para exibição de fitas sem fim de
c?ispostivos, especialmente para
trial de Plásticos -- São Paulo.
rolai. Um total de 4 pontos.
fins de propaganda, em vitrinas
"Original disposição na vedação de
ou em recintos de espaço analochapas onduladas".
gamente
delimitado, em uma tela
96.690
TERMO
/4.0
Pontos Característicos
transparente
disposta no interior
De 27 de agôsto de '1957
ou btbre uma parede do aloja1 "Original disposição na vedação

de chapas onduladas", caracterizada

Elza Cabral Carlos de Oliveira mento, caracterizado pelo fato de.

que a fita sem fim é conduzida
pelo emprego de um disco de material — Estado ,da Guanabara.
semi-flexivel, de borracha, plástico ou
1. "Sobrecapa para bolsas e em zigue-zague por sôbre pelo
semelhante, furado centralmente a èste pacotes", constituindo um acessó- menos um par de carretéis de su-

disco em seção diameral convexo-côn- rio de bolsas, Maletas ou pastas,
caracterizada por ser um envoltório aberto no fundo e fechado de
todos os demais lados, de material flexível impermeável, preferentemente plásticos, tendo, na
borda da dobra angular superior
uma abertura suficiente para dar
passagem a alça da bolsa, pasta
ou maleta a que se destinar, e
sendo ,de dimensões suficientes
para conter o dto objeto.
Um total de 4 pontos.

cava. Um total de 5 pontos.
TIMM° N.* 91.584
De 7 de janeiro de 1967
Requerente: Kanrad Caspar Heine
TERMO N. 94.633
rich Spriing11.
De
28 de maio de 1957
Buenos Aires -- Argentina.
Dispositivo detector de gases inRequerente: Koninklijke Nederlandsch
flamável..
Gist & Spiritusfabdek N. V.
Pontos Característicos
"Processo para ,aumentar a solubili1 — Dispositivo detector de gases dade de drogas em água".
inflaroávels, caracterizado pelo fato
Pontos Característicos
de possuir um receptáculo em cujo
1 Plocesso para aumentar a hidrointerior vai alojado um meio capaz
de provocar a Ignição oportuna da solubilidade de drogas, que são fracamistura detonante formada pelo gás mente solúveis ou insuláveis em água,
com o ar, sendo o dito receptáculo pela adição de uma substância auxiliar
provido de una melo deslocável, des- aumentadora de solubilidade, caracteritinado a deslocar-se em conseqüência zado pelo fato da substância auxiliar
da explosão da citada mistura e es- empregada ser um derivado de pirrolltando o mencionado meio deslocável
operativamente associado com meios dona-2 substituído no nitrogênio por
indicadores do deolocamento do mes- um radical alcoila com 1-5 átomos de
mo, capazes de acusarem oportuna- carbono. Um total de 3 pontos.
mente, por sinalização a ocorrência
da explosão.
Um total de 10 pontos.
TERMO N.9 94.544
De 23 de maio de 1957 PnrvTO N.v 91.966
Diamond Alkali Company — 'Estados Unidos da América..
De 22 de janeiro de 1957
Um novo processo fisico químico
Requerente: Cibo Socióté Anonypara tratamento de metais em fusão.
me, Bosiléia. — i5uiça,
Proeeeso para a fabricação de no1 — "Um ruivo processo físico-quivos mononze-corantes.
mico para tratamento de metais em
fusão", caracterizetio por um proPontos Característicos
cesso para tratamento de metal lique1 — Peoeesso para a fabricação
etapas do
de rnonoaeo-corantes, oaracterizado feito que compreende as
: pelo fato de ,se copular uma 5-piro,
zolona, capaz de copular na pnOsie9.0
4, com una composto-dtazo de tuna
amina aromMea nonoelclica da o5rie do benzano, à qual está ligado um
radical 1:3:34riaziztua ,r tez gra-
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subemetersé uma corrente ou jato continuo do dito metal a um fluxo turbulento restrito a uma trajetória geralmente espiral, a dita trajetória constituindo uma zona de acumulação c avanço do metal, do pór-se • etto aietal

porte e de guia subdivididos no
respectivo comprimento é, movida aos estágios, de imagem a
Imagem, por meio dum acionamento de funcionamento contínuo, através duma disposição de
projeção, provida duma objetiva
de ângulo grande, a partir da qual
as imagens, sob forte ampliação
e através dama superfície refletela transparente plana ou abaulada. Um ta2a1 de 10 pontos.

• TÉRMO N . o 104.096
. 96.815
De 4 de julho de 1958
• TÊRMO N.o
De 21 de agôsto de 1957
Nome: Juan Justino Leon.
Batatais — Estado de S. Paulo.
São Paulo — Capital.
"Novo tipo de propaganda" —
Invento: "Nôvo tipo de soldapara Modêlo de Utilidade. •
dor a bateria" para — Modêlo de
Pontos característicos
utilidade.
O funcionamento em bonecos
Pontos característicos
andantes de uso de aparelhos de
1
—
tipo de soldador a
som descritas neste memorial, ou bateria,Nôvo
caracterizado pelo fato
seja amplificador de som, pala- de utilizar
a energia de uma batevras ou música. Segue o ponto 2. ria na soldagem
de metais. Uni
total de 3 'pontos.
'
nmsao N.° 95.479 •
De 2 de outubro de 1957
TÊ:RMO N. o 104.596
Montecatini, Societá. Generale
De 21 de agôsto de 1958
Per L'Industria Mineraria e ChiSzilard
Risko — São Paulo.
mica e Karl Ziegler — Itália e
Conjunto de caneta lapiseira
Alemanha.
com farolete e isqueiro.
Título; "Materiais porosos e ce1 — Conjunto de caneta-lapilulares".
seira com faroletes e isqueiro, ca• Pontos característicos
racterizado por ser constituido de •
1 -- Um aperfeiçoado mate-rial um corpo seccionado em três parpolimériCo celular ou poroso, cX-: tes removíveis, e formado por uma
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.pcaa:ta esferográfica ou pena, que
,tem sobreposta um farolete, um
tronco cilíndrico com bateria e um
cabeçote com um,- farolete e um
Isqueiro. Um total de 6 pontos.
• TERMO N.° 104.648
De 25 de agosto de 1953
• Laboratórios Ostam S.A, — São
•
Paulo.
Um procedimento para a preparação de plasmas, siares, va cinas
. demais produtos biológicas
Inócuos em suas
para fazê-los
.aplicações terapêuticas ou veterinárlas. -

1 — Um nuitoclo para a pregatação de plasmas e soros (de °ngene animal) para aplicações haterólogas 'endovenosas noa casos
em que é indicado o aumento da
-e :volemia, e cai geral para substituir o plasma huma no, com a finalidade dê Isentá-los de sua especificidade biológica, eliminando
de tal maneira suas propriedades
nafilática,s, caracterizado pelas
etapas de submeter êstes produtos
biológicos à ação do aldeído
mico . e aquecer logo o produto
ag regando-lhe urna substância al•
calina a fim de corrigir o desvio
do pH produzido" pelo aldeído formico , Um total de 2 pontas.

TERMO N. o 106.558
De 1.6 de outubro de 1958
Nome: Tohoru Iligashi.
- São Paulo — Capital.
Invento: "Novo tipo de portae
perfume".
Pontos característicos

1 — Novo tipo de poria-perfume, caracterizado por ter uma
tampa provida de orifício, que permite sair o perfume do interior
do tubo em pequena quantidade,
regulado pelo formato afunilado
d" °corpo da tampa rosqueada
Um total de 3 pontos.

disco do córte da máquina, peça
esta em cujo contorno é articulada uma capa, provida ou. não de
_alça i ou lingueta de suspenção, e
atravessada por dois eixos, portadores extremamente de disco de
esmerial, mantidos n aface interna da dita capa; e dois ditos
eixos, um dêles podendo ter mola
ou 'equivalente para a regulagem
da posição do disco correspondente; e a referida • capa portadora
de disco sendo mantida ou em posição alta, por intermédio da mola,
ou baixada sobre o disco de corte
da- máquina por/ atrito de uma
crelha em L, fixa em posição adequada na peça-su. Umtotal de 2
pontos.

4-"evereiro de 1962
ultrap.-Nça uni ponto da respectiva trajetória, para a dçteção dos. referidos pe-

daço aceitáveis, caracterizado pelo
fato de compreender as etapas de tra.
dação da referida propriedade fisica
controlada num primeiro sinal elétrico;
do controle ótico do tempo de trânsito
de cada uni dos referidos pedaços na
referida corrente ao passarem - os mesa
mos por um outro ponto da respectiva
-trajetória; da derivação de um segundo
sinalelétrico, diretamente relacionado
com •o referido tempo de trânsito a
partir da referida etapa de controle 6tia
co; da direção de um jato de 'ar tendo
urna caortunidade e urna duração sena
siveis ao referido segundo sinal elétrico, transversalmente, à referida corrente, num outro ponto do respectivo
percurso, para a mudança da trajetória dos pedacos por éle atingidos; e de
um novo controle do referido jato de
ar sob o efeito do referido primeiro
sinal elétrico. Seguem-se mais -6 pontos.

TERNIO N. o 106.671
De 13 d enovembro de 1958.
TERMO N. o 107.010
Depositante: Daimler-Bez AkDe 29 de novembro de 1958.
tiengesellschaft. .
Requarente: Aluminium-Indus"Modêlo de compensação para
veículos, em particular, para veí- trie — Aldien — Gesellschaft,
Chippis, Cantão de Wallis, Suíça.
TERMO N.° 103.485
culos automotores".
"Suporte eletricamente conduDe
30 de junho de 1958
POnip3 característicos
cente para a - parte anodica de
fórnos
de
eletrólise
de
alumínio,
Giovanni Antonio Peotta
1. — •Molejo de compensação
Estado
pára veículos, em particular, para com pinos de contáto verticais, da Guanabara.
veículos automóveis,_ caracteriza- bem como , processo par afabricar
'Uma tampa provida de obturador
do pelo tato de que, Ware a tarnse um suporte desta natureza".
elástico para tubos de pastas".
Missão de energia entre as rodas
• Pontos característicos
1 — Uma tampa provida de obtura•
e o dispositivo de Compensação edor elástico
elástico para tubos de pastas caraca
i
-Suporte
eletricamente
transmissão
de
eller-a
ou Ware
terisada por tua escaninho na cabeça
conducente
para
a
parte
anódica
gia. entre diversos elementos
da mesma acima da parte rosqueada
do dispositivo de compensação, de .fornos de electrólise de alumí- destinado a alojar unia rolha dástIca
nio, com pinos de contáto verti.podem
seraligaatuam
molas
que
vazada no, sentido do eixo da tampa.
• TERMO N. o 105.249
ras . e- desligadas, respectivamen- cais, caracterizad opelo fato de
ser
fabricado
mediante
fundição
te, Um total de 11 pontos.. • •
De 8 de agósto de 1953
em cordão com uma liga de aluTERMO N.' 103.537
São Paulo — Capital: —
mínio, que apresenta, no estado
.
de. fundição, urna resistência à
De 2 de junho - de .1958
TERa.40 N. o -106.661
Invento: "Nóvo tipo de lamina tração de, pelo menos; 28, ptefedor contínuo para revestimento
De 13 de novembro de .1938
Pinho Prieto — São Paulo.
de chapas duras".
Libbey Cavena Ford .Glass Com- rentemente de 30 --_-2 e mais,' "Novo aparelho desmontável para o
.
cuidado de nenés".
ReitAndicações
Ohm.mm
pany — Estados Unidos da Amêe quê é empregado rio estado dei 1 — Novo aparelho desmontável
rica.
New& tipo de laminado
1
Processo de reveatir superfícies fundição. Um total -de 8 pontos. 1 para o cuidado de nenês caracterizado
contínuo para revestimento de- de vidro.
pelo seu fácil e útil utilidade nos lares
chapas duras — caracterizado por
1. — 'Processo eia revestir suonde haja nenés que estão iniciando ,a
ter um reservatório de material perfícies de vidro", pára produTERMO N.* 103.331
erigatinhar. Seu custo aquisitivo é
termoplástico, em estado eoloidal, zir uma película tranaparente. _D 23 de *junho
acessível a qualquer bolsa. a-- Total
de • 1953
que é distribuído por um dispen- graduada,' condutora de eletricide pontos 2. •
`,
Cia . Comercial e Industial de
sador apropriado sôbre as chapas dade, saibre uma chapa de -vidro,
duras e em seguida homogenei- no qual a dita chapa é aquecida mentação -a- Estado da Guanabara.
zado por Meio de um .rólo com- até substancialmente o ponto de
"Tampa transparente para latas de
TERMO N.° 104.105
pressor mecanizado, Um total da amolecimento: rio vidro, e uma so- conservas". •
De
7 de julho do 1958 '.••
2 pontos:
lução vaporizada, forMaciora da
1 — Tampa _transparente . para latas
película, é borrifada sobre a su- de 'conservas, caraeteriazda pia, ser •Ovídio Ferraz , Gonçalvel
São
. ,
paralela da chapa, caracterizado constituula por uni aro metálico que Paulo. .
TERMO N. o 106.717
tal nrocesso pelo fato de a -porção forma a periferia da tampa, estando
"Novo tipo de máquina para pintar
•De 14 de novembro de 1938.
do borrifo ao longo de sua linha cravada no dito aro uma lâmina c1 tua
,
central ser dirigida de maneira material transparente e ftexivel, for- letreiros".
Caolita S.A. — Espanha.
1
—
Novo
tipo
de máquina para pinSubstancialmente perpendicular a mando o aro e a dita lâmina unia liga"Máquina, cem seu correspon- superfície da dita chapa, onde fôr ção ertanqua.
Total de pontos 6. tar letreiros- caracterizada por ter uns
oscilador que funciona em sentido de
dente processo, para a fabricação desejada a maior espessura da pee vai vem no momento da impressão. —
de tubos de fibro-cimento de for- lícula, com a so/ução. vaporizada
Total de pontos 2.
espalhando-se por sMsre as áreas
_ TIMO N.9-103.856
mas não retas". •
1P) Máquina com o seu corres- adjacentes • da superfície da chapa
De 21 de julho de 1958
-formar uma película de espondente processo, para -a fabri- •ara
TERMO N.° 104.324
James Fraricis • Ifutter e Leonard
cação de tubos de fibro-cimento •)essura p rotres.ilvamente reduzida.
Um
total
de5
pontos,
Kelly
—
Estados
Unidos
da,
América.
De
7 de agósto de 1958 •
de formas não : , retas. caracterizaTitulo; Processo c aparelhamento
kl apor constar - de dois meios molOctavio Maria da Conceição — Esa
des articulados, de formas curvas
para selado.
• tado da Guanabara.
Trrnp
196.325
.
num caso, e com várias braços
Pontos .Característicos
"Chapo testa de segurança para blinconverg entee, no ultra, tendo um
De 21 de novembro de 1958
1 — Processo para a seleção de u'a dagem das aduelas de portas". ,
dig es os nielosdc u te 1g tação, m"Vicris" Comercia! c Importa- quantidade de pedaços de material, para
1 — Chapa testa de segurança para
atando oe, ditos moldes -cheios de
orifícios trarispassantea .• de • clesi- dora de Balaneas Limitada., esta- a aceitação 'dos pedaços que tenham blindagem das aduelas de portas, cadrate.çáo .na.s . suas -cavidades dc belecida na cidade de São Paulo. uma propriedade - . física correlacionada racterizada pelo fato de ser inteiriça,
"AperfelçaLmentoa e meortado- com uni determinado valor e a rejeição, uniforme c , dobrada longituclinalu. • :••
moldaeern. em cua eavidadez se
do resto dos referidos pedaços c com- em três planos, de moda a acorapaa,,,,:-acham. alojsaiot bereoz dedearno,- ees clç frio." para
preendendo o proporcionamento de ema o rebaixo do batente, os planoa
.dagern, pornpostas de chapas rae•Pontos caracteristióos
corrente gravitante da referida quanti- aduela e a face anterior do caixilho fiaonformadaii lia. acordo
tatilloas
1. -- Apaa1eantas t"111 cpr- dade de pedaços dispostos suli.-itancial- cando muna parte embutida c aparafutnülti
com oa moldes, e abpaa
pIos orifIdds transpeasantes de ! •taderez . de' frios, tara aterzatlas mente, numa única '• fiada .c o exame sada por baixo da aduela .ozrti-a4 n)..,r:.por - uma peça-supcirte, de qaal- ou 'controle da _referida propriedade El. fusada no rebaixo c a terceira .ap-,7•.:--:sidrataalae trrn tárdsn
I sobre a coluna de stistentação do rica a medida 'que aareferida corrente fetsada na face anterior do caixilho.
t
•

•
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MARCAS DEPOSITADAS
,Ocf,zo
fkreádock z-rio4strial. Da data da pattlioagdo manará a
iNtSçaélto ftega da ao&do p5ili o art. 1
pastoe O dias pata odid'ar~ do'
o. Ntpète ditai iFié-ik 3?-4,4b arraisétar mas 440N ao ISePartarnmto
likaettatal da Propitadada Industr?at aqueles arte 'se Itilgorent preledieados com a CO•cesski do rogistro rsquerido
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Termo n." 521.745, de 26-12-61
Permetal S. A. Chapas Perfurados
São Paulo

Termo n.9 521.748, de 26-12-61
Bruno Balsimelli Netto
São Paulo

Termo n.9 52. .75., de 26-12-61
Bruno Balsimelli Neto
São Paulf

ardaLlak

notaria

MLIVIc fft'

1 VENIANJA17
Classe 5

U
Termo n.° 521.754, de 26-12-61g)
Bruno Balsimelli Netto
São Paulo
11
!.1

ALOPDE
13XALSIs

prra distingt!t: Chapas de metal perfuradas

Classe 42
Artigos na classe

Classe 42
Artigos na classe

Classe 42
Artigos na classe

Teimo n.° 521.746. de 26-12-61
Bruno 13alsimelli Nettd
São Paulo

Termo n.' 521.749, de 24-12-61
Bruno Balsimeili Netto
São Paulo

Termo n.9 521.752, de 26-12-61
Bruno Balsimelli Ne tto
São Paulo

Termo n.9 521.755. de 26-12-61
Bruno Balsimelli Netto
São Paulo

I 140(1S1 RIA '"

BRAS (LEIRA

IlEASILV Ita

LNDUSTKIA

I

ALDA
414900,D

ALE11(oR..
NANBCO,

Classe 42
Artigos da classe

Classe 42
.Artigos na classe

Classe 42
Artigos na classe

Classe 42
Artigos na classe

Termo n." 521.747, de 26-12-61
Bruno Balsimdli Netto
,
São Paulo

Térrno n.. 521 .750. de 26-12-61
Bruno BalsImelli
São Paulo

Tèrmo n.9 .521.753. de 24-12-61
Bruno Balsimelli Ne tto São Paulo

Termo n.9 521.756, de 26-12-61
Bruno Balsimelli Nette
São Paulo

rOUST4R1A .C.ASII.C•Ilk

gi

r

Classe 42
Artigos na classe

Classe 42
Artigos na classe

iMITICI

Classe 42
Artigos na classe

CLsse
Artigos da classe

:
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',Termo n.° 521.774, de 26-12-61
Shellmar Embalagem Moderna S.
São Paulo

Termo n.° 521 .765, de 26-12-61
Predial Alan S. A,
Éão Paulo

fe “ ),o u.° 521.757, de 26-12-61
Balsimelli Ne tto
São Paulo

' 'PREDIAL

' SiLU
%RR

Termo n.° 521.787, de 26-12-61
Hilton Gomes Cru,.
Brasília

A.

AUN

I ttILAR - Móv eis e uteosti10.1"

IT

Nome Comercial

Classes: 8, 40, 49 e 50
Título de Estabelecimento

têrtnos ns. 521.76 6e 521 .77,
26-12-61
Cia.
M. Wajchenberg
São Paulo

OURONY-1,

Industria Brasileira
—
Classe 36

d

Termo n.° 521 .768, de 26-12-61
W. Recchi
São Paulo
'

Classe 42
Artigos da classe

Classe 1
Para distinguir: Fluidos para freios

45 6O
Industrie
Brasileira

Termo n.° 521 .769, de 26-12-61
Textil Victor S. Atallah S. A.
São Paulo

Termo n.° 521.759, de 26-12-61
Textil V, r é,,r S. Atallah S. A.
São Paulo

JOTAMARQUEz

Industria Brasileira
Classe 6
Classe 21
Artigos na classe
Termo n. 521.762. de 26-12-61
Testi] Victor S. Atallah S. A.
São Paulo

163

Industrie
Tkrasileira

Classe 24
Artigos na classe

A

Classe 16
Artigos na classe

.PS)

0.401

'‘)

Nome Comercial

-.CAE2

znIao

BENS DE RAIZ
ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO
SÃO PAULO

Classe 41
Torrefação e moagem de café

Classe 33
Título de Estabelecimento

Teimo n.9 521.782, de 26-12-61
C;<"-•Ido Carvalho de Freitas
Brasília

Têrtno 11.9 521.772, de 26-12-61
Organização Imobiliária ''Imobras" Ltda.
São Paulo

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

ORGANIZACÃO
IMOBRÁS\
-S.Jose dos Campos<
-Aparecida ao Norte•Mogi das Cruzes.;
• Pindamonhangaba.
• Guaratinguetã •
. S.Vicente
•
- Judiai
-Guarujá

Termo II. 9 521.783, de 26-12-61
João Bernardes de Souza
Brasília
, 1/A0BILIARIA NOVA CAPITAL,
Classes: 33 e 50
Termo n.9 521.784, d e26-12-61
Citoferrna —Cimento , Tubo, Perro,
Madeira, Ltda .
Brasília
mujam - madeira e terrO

Classe 33
Titulo , de Estabelecimento

Classes: 33 e 50
Titulo de Estabelecimento

Industrio. Brasileira,
Classe 16
Artigos na classe

EMAPE -

•

instalãcoes

Classes: 16 e 50
Título de Estabelecimento

Termo n.° 521.775, de 26-12-61
Termo n.° 521 .786, de 26-12-61
Shellmar Embalagem Moderna S. -À.
Sintese — Arte e Decorações Ltda .
São Paulo
Brasília
•

CONTINENTAL e CAM COMPANY
Classe 38
Papéis e artefatos

Classes: 41, 42 e 43
Ttulo de Estabelecimento
-

Termo n.9 521.791, de 26-12-61
Hans Joachim Weprajetzky
Brasília

7.5-4

turl"&"

Classes: 33 e 50
Titulo de Estabelecimento
111•11/

IATE MCS E BALNEÁRIO DE FORILW

ItOSCATO

Termo n.° 521.764, de 26-12-61
Peruibe — Administração e Tm laveis
Ltda .
Síln Prod

.MERCEARIA

Termo n.9 521 .781, de 26-12-61
Aziz Abdallah Jarjour
Brasília

Terna° n.° 521.773,d e 26-12-61
Moscato Materiais pear Construções
Termo n.9 521.785, de 26-12-.61
Ltda.
Emare
Engenharia de Instalações
. São Paulo
Ltda.
Guanabara

U

Ternin n.9 521.790, de 26-12-61
Nazih Jarjour
j3rasilia

Classe 41
Torrefação e moagem de café

r-Taubaté
' • Lorena

Termo n.° 521 .763, de 26-12-61
Predial Aun S. A.
São Paulo

Classes: 8, 9, 21 e 50
Ttulo de 'Estabelecimento

industria naciong

lndustria naclonal

Termos as. 521.760 e 521 .761, de
26-12-61
Cia. Tntpnaarques de AutemOveis
São Paulo

RBAAC - representaç6e3_

•,tAnt ARÁBIA

Têrmo n.ç 521.771, de 26-12-61
Nivaldo Schafer e Sylvestre Penha
Martins

Classe 24
Artigos na classe

Termo et.° 521.789, de 26-12-61
Oswaldo Cherulli
Brasília

rrermo n.9 521.780, de 26-12-61
Aziz Abdallah Jarjour
Brasília

Classe 24
Artigos na classe

12 7
Industrie
Brasileira

Classes: 33 e 50
Titulo de Estabelecimento

Classes: 38, 49 e 50
Titulo de Estabelecimento

600
Industria,
Brasileira

Classe 24
Artigos na classe

DDNSERVADO
.

;PAPELARIA 1151TERNACIONAL4

TRAVAO

Termo n.° 521.758, de 26-12-61
Textil Victor S. Atallah
São Paulo

,

Ter mo n.° 521.779, de 26-12-61
Fabrizio Minervini Di S. Maria
Ingrisone
Brasília

Classe 22
Artigos na classe

SLId02
AFPICatiP

Têrmo n.° 521.788, de 26-12-61
Duilio Geraldo de Oliveira •
Brasília

Classe 38
Papéis e artefatos

SINTESE - decorações'
1'

Classes: 15, 17, 34, 40 e 50
Título de Estabelecimento

l'ermo n.9 521.792, de 26-12-61
Isaac Conhen Ezerzer
Brasilia

PAPELARIA

pïuà

Classes 38, 49 e 50
Titulo de Estabelecimento

4.~11

Termo n.° 521.793, de 26-12-61
- Indústrais Químicas Yummy Ltda..
São Paulo

YUMMY
rndústria Brasiliái Classe 48
Artigos na classe
Trmos ns. 521.794 e 521.795,
26-12-61
E. I. Du Pont de Nemours AIO
Company
Estados Unidos da América

REEMAY
Classe 23
Artigos na classe
Classe 22
Filamentos e fibras artificiais ou fer
pelo homem :(man-made):

a

•
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Termos ns. 521.796 e 521.797,
26-12-61
Societá Farmaceutici Italia
Itália

Tabaco e produtos de tabaco
Termo- n. 9 521.808, de 26-12-61
Calçados Sissi S. A. — Indústria e
Comercio
Rio Grande 'do Sul

t'7;*
4,r

GAZUSRORAL
Classe 2
Substâncias e preparações químicas usadas na agricultuta, na horticultura, na
veterinária e para fins sanitários
C asse 3
Substâncias gdínsicas, produtos e pre:
parados para serem usados na medicina
e ,na farmácia

Termo n. 9 521.809, de 26-12-61
Sievotn Móveis` Ltda.
Minas Gerais

/-

a/adiado

.c- iã 5 t

Indústria Brasileira

Country Club
de Minas Geíais
Classe 33
Clube campestre, recreativo e social
'Termo n. 521.811, de 26-12-61
Representações Resecosa Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n. 9 521.799, de 26-12-61
Theodorus Nietneijer N. V.
Holanda

Restcose
Indústria Brasileira

kUl

Classe 48

Classe 16
Artigos na classe

Classe 36
Blusas, blusões, calções, calças, camisas, camisetas, • capas, casacos, cuecas,
lenços, palets e pijamas

Tercr..) a.° 521.812. de 26-12-61
Otavio José Candieo

MADCAREIROS LTDA
Nome Comercial
Termo n. 9 521.819, de 26-12-81
S. A. IndústriasazReunidasF. Mata ,•
São Paulo

' Cléu:se 2
Artigos na classe
Termo n. 9 521.820, de 26-12-61
Bolsa de Imóveis de Londrina Ltda
"BIL"
Paraná

Bossa de. rráveiã
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Classes: 6. 16 e 33
Termo n. 9 521.828. de 26-12-61
Paraná
Livraria Paraná Ltda,

Livram Poraná

ESTRELA
indústria Brasileira
Cãmat 4f

Classe 32

Título de Estabelecimento

521.829,

«BEIJA FLOR»

Termo n. 9 521.815, de 26-12-61
Antonio da Silva
Santa Catarina

Classe • 41
Balas e doces

Classes: 41, 42, 43 e 44
Título de Estabelecimento

taminatkra Real

Termo n. 9 521.814, de 26-12-61
Hahn & Schwalb
Santa Catarina

Classe 41
Balas e doces

Can .
dè
Guárouava
Lamitsadora.Real Ltda.
Paraná

Classe 46
Sabão_ comum

•

Preaiista cachoeira

Têrmo n.9 521.827, de 26 12-61

"

IND. BRASILEIRA

".*--ssa n. 9 521.825, de 26-12-61
s..erealista Cachoeira Ltda.
Paraná

Têrmon .9 521.826, de 26-12-61
Casa Danúbio de Guaraçuava Ltda.
Paraná

Indústria Brasileira'.

Varnberto Santos de Andrade
Pernambuco

.tç

s-a-s

Classe 16
Artigos na classe

Classes: 33 e 41
Título de Estabelecimento

X

Termo n.' 521.821. de 26-12-6:

111

Termo n. 9 521.300, de 26-12-61
Theodorus Nittneijer N. V.
Holanda

Termo n.° 521.824, de 26-12-61
Marco Ltda. — Maringá Artefatos de
Concreto
Paraná

JMarco

"de Lon rma

Artigos na classe

Santa Catarina

Tabaco e. pro; utos de tabaco

Brasileir

Indtiáiria Brasileira'

Termo n.9 521.810, de 26-12-61
Country Club de Belo Horizonte
Minas Gerais

ZRPHYR

Termo n. 9 521.823, de 26-12-61
Castor Ltda. Construtora de Estradai
Paraná

Termo n. 9 521.813, de 26-12-61
União Madeireiros Ltda.
Santa Catarina

Classe 40

Classe 44
Tabaco e produtos de tabaco

Termo n. 9 521.816, de 26-12-61
Aduci Crispim Machado
Santa Catarina

Indústria Brasileira

Classe 36
Artigos na classe

Termo n. 9 521.798, de 26-12-61
Theodorus Nietneijer N. V.
Holanda

_ :0 n14.11.t: -
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Classe 46
Para assinal re distinguir genericamente
os artigos da classe, a saber: Sabão
comum, detergentes, velas, fósforos, anil.
do, anil e preparações para a lavan•
deria. Artigos paar conservar e polir
Termo n, 521.822, de 26-12-61
Brasifrio
Indústria e Comércio de

Refrigeração Ltda.
Paraná

Tkrmo n.9
de 26-12-61
Companht aMelhoramentos de Parana
Companhia Melhoramentos de
Paranaguá
Paraná

Companhia
Melharcimentos
de Paranaguá
Casse 16
Título de Estabelecimento

sa j J ri ià

'reino n.° 521,831, de 26-12-61
Paulo Butschardt
Sanfa Catarina

Indúitria'

—

Classe 8
Balanças comuns e elétricas, c:-:anaras
frigorificas,. frigoríficos, geladeiras, refrigeradores, sorveteiras e sorveteiras
elétricas caseiras

B,UTSf ¡I DT?
,
Classe 41
Café ern grão, torrado e em pb

.590
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NARIO

Termo n.' 521.830, de 26-12-61
Caixa 'Econômica Estadual do Rio
Grande clo Sul
Rio Grande . do Sul
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• Termo n. 9 521.837, de 26-12-61
Teimo u.° 521.816. de 27-12-61
Agripec Quitnica e Farmacêutica Ltda. Yodibra -- Comércio e Representações
Ceará
•
- de Máquinas Lida.•
São Paulo

YORIBILL

Ind. Brasileira'.
Classe. t)
Artigos 'da classe

indústria Brasileira,

Termo ir." 521.847. de 27-12-61
Materiais de Construção Nipobras Ltda.
São Paulo

Classe 2
Inseticidas
Termo n. 9 521.838, de 26-12-61 Agripec Química e Farmacêutica Ltda.
Ceará
Crãsse 33
Frase e sinal de propaganda
Têrmo n.° 521.832. de 26-12-61
Tabajara Limitada
Paraná

Indústria Brasileira
Classe 2

rATI194.19MITA

Termo n.° 521.839, , de 26-12-61
Agripec Química e Farmacêutica Ltda.'
Ceará

Viclarri
r
;5" EVali

-

Classe 50
Impressos
Têm) n. 9 521.833, de 26-12-61
Sumig Ltda.
Paraná

1r7dEllin7j3nTiliiiN
Classe 32
Jornais, revistas, livros impressos e
• publicações em geral

Inseticidas

Auenafteruld

Brasileirã,

-_

indús
tria Brasileira

Termo n.° 521.850, de 27-12-61
, Aparecida Rodrigues
São Paulo

Classe -2
Inseticidas

ME I À E
Indo

Brasileira'

Classe 31
Programas radiofônicos. programas "de
4ievisão e revistas
Termo n.° 521.851, de 27-12-61
Bcnezcl Barbosa Morais
São Paulo

ruo NERI
Ind.

Brasileira'

Classe 32
Programas radiofónicos programas de
Classe 8
televisão e re ias •
Para assinalar uma caixa protetora de
medidores de laz ou fórça elétrica
Termos as. 521.852 e 521.853, de
27-12-61
jOStRUts)

de 26-12-61

Pachell 6 Caparica
São Paulo

Carotaria Comercial Ltda.
Guanabara

Josauto Capotaria
Come.rcial Ltda.
Nome Comercial

nn•••

---

tad,

brasileira

Classe 35 •
Saltos, solas e solados
Classe 36
'Calçados para homens, senhoras e
crianças

Têrtno n.° 521.843. de 26-12-61
Lab. Dueto S. A. Indústria FarinaTermos as. 521.854 e 521.855, de
ceutica
,
27-12-61
Sâo Paulo
Cintem Indústria e Comércio de Móveis
.•
1Ltda.
São Paulo

OIL.MM --f à.. •

Classe 3
, Uot bodo% fermaceutico

ROLIT
Ind. Brasileira
-

Classe 41
• Artigos da classe

Tèrmo a. 521..842,

'Induatrha Brasaletra,

Termo n.° 521.857, de 27- 12 -61
Garage Rolit Lida
São Paulo

- 414

Classe 46
Um preparado guinda) para limpar e
polir

Termo rt.' 521.836, de 26-12-61
Instituto Químico Campinas S. A.
São Paulo

TERMINUS'

Classe 8
Fios e bobinas'

Ima, Brasileira

,tadüstria

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado
co ruo medicação tópica

Termo n.° 521.845, de 27-12-61
Herminia Constar:eia
São Paulo

FIBOCU
Ind.. Bresileirs

Classe 50
Classe 36
Capas para'álbuns. carteiras ,capas para Oficina de consertos, lavagem e !abrir:livros, estojos, malas, porra-chaves, pascação de carros
Classe 2
tas, saltos, solas solados valises e cintos
Desinfetantes
'Térmo n.° 521.858, de 27-12-61
"
Editora Céu Ltda.
Termo. n.° 521.849, de 27-12-61
Termo n.° 521.840, de 26-12-61
São Paulo
Ba re Café "414" Ltda.
Agripec Química e Farmacêutica . Ltda.
São Paulo
Ceará

Urino n.' 521.841, de 26-12-61
Severino C2nrispin de Preitas
Guanabara

Industria BrasiIira

Classe 16
Argila, areia, batentes, calhas, cal, cimento colunas, estuques, estacas, forros, grades gesso, lajes, lajeotas, snanilas, mosaicos. produtde base asfilltica, pedregulho placas paar pavimentação, peças oruatnentais de cimento cat
gesso para tetos e paredes, tijolos, tubos
de concreto, telhas, tacos e vitrôs

dormitórios. Conjuntos de armários, camas, cadeiras giratórias, colchões, dis
vans, escrivaninhas, móveis para rádíos,
estantes, guarda - roupas, ninas, nresinhas, porta-chapéus, poltronas e travesseiros
Classe 16
Argila, areia, batentes, calhas, cal, cimento caibros, colunas estdque, estacas,
Jorros, grades, gesso, lajes, lajeutas.
nilhas, niosaicos, produtos de base as-,
fáltica. pedregulho, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento,
ou gesso para tetos e parecles, tijolos,
tubos de concreto, telhas, tacos e vitrós
•
Termo n.° 521.856, de 27-12-61
Comercial Fiboco de Fios, Bobinas e
Coletores Ltda.

INDUSTRIA BRASILEIRA

Térmo a, 521.834. de 26-12-6!
M. Reis
" Rio "de Janeiro

Trino a." 521.835. de 26-12-61
Lab. Dueto S. - A. Indústria Farmacêutica
São Paulo

NIFOBR.&,5
Ind. Brasileira

Feve)-eiro de '1962

eira
itrrair
Class:. 3
Um produto farmadutico indicado
como medicação tônica

-Ind.. Brasileira

Classe 32
Revistas
Termo n. 9 521.859, de 27-12-61
Gilberto Mercante
SãO" . Paulo •

F4OMICIA. TTP11.

TREs FAON'I'EIRAS

Est, Geo Paulo
Classe 3
Artigos da classe

Urino n. 9 521.861, de 27-12-61
Indústria de Embalagens Pláaticas

Branca de Neve Ltda.
São Paulo

BRANCA DE
NEVE
'
/
..., .., IND. BRASILEIRA'''. ,,,o,

. Classe 28
Classe 40
Armários. bancos ,acol dioados, bal- Para distinguir caixas. estojos, recipientes e saquinhos confeccionados em
cães, berços, conjuntos para saals de
material plástico
,
.visltas e saals de jantar, conjuntos 2arg
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Termo n.° 521.860, de 27-1141
Manufatura de Roupas Feitas "3/itex.
Ltda.
Sã'o Paulo

-

Tistmo n. 521.865, de 27-12-61
Livraria Imaculada Conceição Ltda.
São Paulo

Troo u.° 521.875, lie 27.-1241
Silvio Nasser Cintra
São Paulo

II

1

c.oncciçãi

IlVf.f 1,2

Classes: 33, 8, O e 50
Artigos das classes

Classes: 36, 35, 33, 50 e 49
Artigos das classes

Termo n.9 521.876, de 27-4-61
Isabel Alves Leite
São Paulo

Termo is.' 521.884, de 27-12-61
William ti Santos Ltda.
São Paulo

t0iPECQUES

ORONTE
IND. BRASILEIRA

Nome Comercial
Termo n.° 521.869, de 27-12-61'
'Sernburá" - Artigos de Vestuário e
Novidades Ltda.
São Paulo
4/ TUTHZ

Classe 16
Artigos da classe
Termo n. 9 521.863, de 27-12-61
Lanches "Itapura" Ltda.
São Paulo

Eitulo

Esce;kocnto

Termo n.° 521.870, de 27-12-61
Forbras - Fornecedora Brasileira de
Montagens Industriais Ltda.
São Paulo

'merca

ISABEL

TAPURA

Classes: 36, 33, 37, 40 e 50
Artigos das classes
Termo n. 9 521.877, de 27-12-61
Publicidade Ecton Lida,
Guanabara
EQTAN

Tértno n.9 521.864, de 27-12-61
Sociedade "Acarati" de Loteamentos
Ltda.
São Paulo

IND. BRASILEIRA
Classe 50
Para d stsnguir impressos em geral
Termo n. 9 521.866, de 27-12-61
Indústria Comércio c Cultura de -Mas
cidras Sç uario S . A.
-,ão Paulo -

.CIORDELISIO

Indústria Brasileira

Classes: 8, 21, 47, 33, 50 e 39
Artigos das classes
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Destinada a assinalar e distinguir, o
timbre da sociedade a ser aplicado em
papéis de carta, memorandos, envelopes, .cartões comerciais e de visitas,
faturas, duplicatas, promissórias e letras
•
de cambio

Tenno n. 521.871, de 27-12-61
"Mimo's" Comércio e Importação Ltda.
São Paulo
11110e13
bradleIre.
Classe 14
Artigos da classe
Termos os. 521.872 c 521)73, de
27-P-61
Beegli, Benzi C1 Cia.
São Parlo
le
Ind..

B

kr aoile tr

Anton:o Douglas
São Paulo
CONSTRUTORA D0I1G1AS
Classes: 33, 16, 50, 15, 25 e 26
Artigos das classes
Termo n.9 521.880, de 27-12-61
Inácio Reis Peixoto de Oliveira
São Paulo
.
IRPA
PRODUTOS P.LIMENT te IOS
e BEBIDAS
Classes: 41, 42. 43;44, 33 e 50
•.Artigos das classes
Termo n.° 521.881, de 27-12-61
indústria e Comércio de Aços Mos. Ltda
Guanabara

Classe 11
assinalar c ci:stingu:r paraDestinnda
fusos, porcas, e arruelas de metal .de
INOX
- pressão
j...24225.L._
,"a •
Classe 32
Desertada a assinalar c distinguir álbuns, Classes: 5, 6, 7, 8, 11, 21„33, 50 e 16
jornais, revistas c publicações
Artigos das classes
• Termo n. 521.874. de 27-12-61
. Estro Dinamos Helmuth Ltda.
Paraná

WL/SUTII
Braallelra

Termo n.° 521.882, de 27-12-61
Indústria de Plásticos Comarca Ltda,
Guanabara
COMARCA
rtlarea reiistrada

Classe 6
Classes: 4 - 16 - 17 - 26 -- 28 - Destina. a a assinais re distinguir sli.
33 - 38 - 40 e 45
ulmos, motores eléi:sccs e suas psrtes
Artigos tias classes
integrantes

Classes: 13, 33, 8 e 50
Artigos das classes
Terna n.9 521,885. de 27-11-61 1,è
Bar e Lanches Eldorado
São Paulo
t

13AR E LANCHCS ktDORAIX)

Publicidade

Termo n.° 521.878. de 27-12-61
Auto 'Posto Tiodelisio Ltda.
Guanabara

IND. BRASILEIRA

JontirsnIA WILLIA/1
marca reestr.,52,

registradai

Classes: 32, 33, 50, 49 e 38
Artigos das classes

Classe 41
Para distinguir: Pães, bolos, biscoitos,
roscas, sanduicbes, empadas, pastéis,
tortas e café

ré-A-MISARIA CURY
/marca rejrada

NACIONAL DP, COMP9nENTES,

Classe 36
Artigos da classe

1962 50rx-!

Umes n.9 521.883, de 27,42-61 )
ti:pisaria Cury
São Paulo

SOC IEDADZ

..-- VITU oraidielra

• Termo n. 9 521.862. de 27-12-61
Empreendimentos Imobiliários Oronte
Ltda. •
-São Paulo

verTr 'ae

Classes: 27. 28. 31, 33. 50. 31 e 39
Artigos das classes

Classes: 41, 42, 43. 44„ 50 e 33
Artigos das classes
Termo n.9 521.886, de 27-12-61
Conde Ltda. - Comércio c Importação
CO N DE,
'marca registrada,
Clases: 5, 6, 7, 8, 11, 21, 33 s. 50
Artigos das classes
Termo n.° 521.887, de 27-12-61
Eduardo Milani

São Paulo
BOTTE "EU SOU O ESPETÁCULO"
ma rca

tvjaulumissiree.

Classes: 41, 42, 43, 44. 50 e 33
Artigos das classes
Termo n.° 521.888. de 27-12-61
Indústria de Móveis Paulistinba Ltda.
São Paulo
MONTEIS PAULISTINHA
inarr.sa ruMtrada.

Classes: 33, 40, 24, 50 e 8
Artigos das classes
Termo n.9 521.889, de 27-12-61
Indústria Tosco Ltda.
Silo Paulo

.
'TOSCO
marca regist=1
Classes: 33, 41, 42, 43 e 50
Artigos das classes
Tèrrno n. 9 521.890, de 27-12-61
Fábrica de Artefatos de Borracha
•
Borraste
São Paulo

-•BORRARTE
• marca rep,:tstradc
Classes: 5, 33. 50, 27, 29 e 39
Artigos

-
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Térwo n..° 521.891, de 27-12-61
Artefatos de Couros Andorinha Ltda.
Paraná

Termo n.° 521.893, de 27-12-61
ano — Decorações Ltda.
Gualabara

Termo n.° , 521.896, de 27-12-61
Térrao; ns. 521.897 a 521.900,1 de
Sociedade Abasteced .ora do Comércio e
27-12-61
da Indústrai de Panificação "Sacipan" Sociedade Abastecedora do Comércio e
S. A.
da Indúdtia de Panificação "Sacipan"
' Guanabara
S. A.
.nanabara

E X O DECORAWg
árDORINIIA

Nome Comercial

marca repja_a
'ad

flemed

'

Sociedade Abastecedora
do Comércio e da Indústria.,1/4,
de Panificação Sa c 'pari. S/A)

Têrmo n.° 521.894, de 27-12-61
.
Texas Bar Ltda.
Guanabara

Classes: 36, 35. 39, 33 e 50
Artigos das classes

T . EXAS BAR

Termo n.° 521.892, de 2712-61
Rrno — Decorações Ltda.
Guanabara

•Nome Comercial

Classes: 41, 42, 43 e 33
Bar restaurante e boate

Termo n. 9 521.901, de 27-12-61
Wilson Tavelra
Rio de Janeiro

Termo n.° 521.895, de 27-12-61
Bazar Dezessete Ferrageds Ltda.
Guanabara

SMO — DWORACOES LTDA.

AZAR 1

ARRAS

7

Classe 33

Classes: 1, 11, 14, 15 e 47.
Artigos das classes

Classes: 33 e 40
Titulo de Estabelecitnento

Sitio

TÊRMOS \ANTERIORES

Termo n.° 348.742, de 19-6-57
Alfaiataria Crech Bras Ltda.
São Paulo

Termo n.° 503.419
Nelson da Roch9,Deus
Guanabara

CREN BR AS

1

Termo n.° 387.459, de 18-7-58
Indústria e Comércio de Produtos Elétricos e Eletrônicos BBS Ltda.
''.5, Paulo .

I'mn BRASILEIRA
Classe 36
Artigos na classe

Classe 41
Batata frita
Termo n.° 4194.954, de 14-5-61
Cadal Cia. Industrial de Sabão c Adubos
Guanabara
PRORP,na.NCÃO

CADA
Cli^g se 46
Artigos na classe

INDÚSTRIA
BRASILEIRA

Termo n.° 387.276, de 12-8-58
José Fernandes de Oliveira
Guanabara

Classe 23
Artigos na classe

Classe 8.
Artigos na classe
Termo n.° 387.465, de 19-7-58
Alsérma Comercial e Importadora Ltda.
São Paulo
•

ALSERM A •
Classe 21
Artigos na classe

Termo n.° 385.755, de 28-6-59
Hensler 5 Cia. Ltda.
Rio Grande do

Termo n.° 387.487. de 18-7-58
Alexandre Ferreira de A:meida
Sào Paulo

POMPAL)OUR

"YPIRANGA"

.INDUSTRIA BRASILEIRA
tuot),StRiA

Classe 36
Artigos na classe

Classe 41
Artigos na classe

Termo n.° 495.467, de 14-5-61
e

Termo n.° 387.326, de 16-7-58
Equipanient Químico E.'(5 tr'co Ltda.
Rio Paulo

13$165afilfa

fc.-2ae5uttoo 5.
CAJADO. LABox.vrortro.
DR00.1111.3

wuuctik.1

Classe 8
Artigos na classe

ia 3...naio*
lagdatirii
11.13

Classe 3
5..finnq na classe

Ind. Brasileira
' C asse 41
Artigos na classe
T - mo n.° 358.374, de 5- 1 )..1(g7

Auto Jusimar Ltda.
São Paulo

PRORROGACÃO

'ASA

Classes: 41, 42 : e 43
Classe 41
Artigos das classes
Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas, não
incluídas na classe 3
Classe 43
Refrescos e águas naturais e artificiais,
usadas como bebidas, não incluídas na
classe 3
Termo n.° 387.023, de 12-7-58
Cia. Editora Bandeiran'es
São Paulo

CRITICA DE
'SÃO PAULO

Termo a.° 279.545, de 14-12-1954
Comércio de Materiais de Rádios e
Televisões Benolux Ltda.

IND. BRASILEIRA

(Prorrogação)

S (IF) N

Classe 32
Artigos na classe

Termo n.° 439.589, de 15-1-60.
José Foz 6 Cia.
São Paulo

Casa Granado Laliorat6ro1s Farmácias
Drogarias Ltda.
Guanabarl

fevereiro de 1962

1

JUSIMAR
Industr i a Brasileira
Classe 21
Artigos na

PREÇO DO NOMERO DE HOJE: CR$ 2,00

BENOL.Ur

nachIstria Brasileira
São Paulo Classe 8
Artigos na classe
Termo n.° 388.379. de 13-8-1958
rrmãos Maluceill ei Cia. Ltda.
Paraná

SAa'Ao

C ABRITo

csnAalltin X

Classe 46
Artigos na classe

Termo n.° 387.645, de 14-81958
Westinghouse Brake E Signal Co Ltd
Inglaterra

wEsTKONIC
Classe 8
São Paulo
Termo n-° 388.)02, de 20-S i958
r .aboratório Emer S,A.
Getanabara

GYNA 111 1 1.
LA61 IMER. S. kir
Classe 3

