ESTADOS UNID
SEÇÃO
_
CAPITAL FEDERAL

ANO XX - N.° 34
DEPARTAMENTO 'NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL -

REVISTA DA PROPRIEDADE

E 'necliente do Diretor Geral

do termo 350.586 nome comercial) Porem deferidos - os seguintes Pedidos
de patentes de privilégio de invenção
taxa do recurso.
-_
em face do laudo técnico

•

INDUSTRIAL

Dia 13 do fevereiro. de 1962
Diversos
Desistência de Processos
461.121
- Wiegando °Nen
N.°
Farbenfebriken Bayer AktinegeselS.A.
Trotando-se
prorrogação toritabaft (declara a desistência do tesa
mo 96.045 priv. invenção para "Pro- no sem efeito o despacho que arquiresso do Produzir 8 Oxiquinoloinas vou o processo.
Basicamente Substituídas") - Anote_ RECO N S1DERAÇAO
"so a desistência o arquive-se o oroDE DESPACHO
'0550.
Sociedade Paulista de Artefatos
Diversos
Metalúrgicos S.A. (recorrendo do
Aunando Ferreira (no pedido de despacho que defealu o termo 357.314
- re-stauração da patente por eqüidade marca SPAD de Soc. Paulista on
n.° 45.121) - Nada há que deferir Aparelhos Domésticos Spad Ltda.).
uma vez que o número das anuidades Reconsidernção de Despacho
min etraso ultrapassa o limite pernilT. 357.314
tido em lei.
S. D. Warren Cons.
N.,; 81.050
Tendo em' vista o recurso interNina Arquive-so o processo uma
vez que a requeande não atendeu a posto; e considerando as razões nêle
expendidas, resolvo, (10 acasalo com'
-xigência que lhe foi feita.
o artigo 200, do Código da ProprieNotificação
dade Industrial, reconsiderar o despaUna vez decorrido o prazo de re- cho publicado no Diário Oficial (Securso provisto pelo artigo 14 da Lei ção II!), do 28 de junho de 1961.
Munem 4.048 de 29-12-61 o Mais que Mandou registrar a marca "Spad"
Dez Dias . - para eventuais juntadas (termo n.° 357.314), requerida por
de recursos, e do mesmo não se tendo Sociedade Paulista de Aparelhos Dovalido nenhum irtoressado, ficam no- mésticos Spad Ltda., para o efeito
tificados os requerentes abaixo men- de judeferir o pedido.
Es» 12 de fevereiro de 1962. -cionadoa a comparecer a este Deparameno) a fim, de efetuarem o paga- Clóvis Costa Rocfriarzex - Diretor•
mento da taxa final concernentes a Geral.
expediaão dos respectivos ' certificados
dentro do, prazo de Sessenta Dias -aDivisão de Patentes
na forma do parágrafo único do ara
tigo 134 do narina. da Propriedade
EXPEDIENTE DO DIRETOR
industrial.
,Dia 13 de fevereiro de 1962
Foi deferido o seguinte pedido
;
•

.SEXTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 1902

de marca

tiilberto
N.° 232.176 - Acrolin
Barbosa e Althurrniro Helmes TromOyapock
betta, OliVio Mutarelli
'Coutinbo - classe 4.
. Pai indeferido o seguinte pedido
- de marca

N." 192.342 - Jo Roviens - Cabeleireiros Je Reviera; Ltda. -;:Flasse
43 (cora ftindamento no artigo .1,6 bis
combinado com o artigo 3. 0 letra d.
rio Cédiao da Propriadadeolndtjtrial).
Exigência

0.T. A. Organização Técnica
Mecânica • América S.A. (recorrente

Notificação

Urna 'ver decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
número 4.048 de 2942-61 e mais
Dez Dias para eventuais juntadas
de recursos e, do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a exste Departamento a fins, de efetuarem o pagamento da taxa final COlieCtIlUrlieS a
~calção dos respectivos certificados
dentro do prazo de Sessenta Dias
fl fomo) do parágrafo Único do artigo, 134 do Código de Propriedade
Industrial.

N.' 104.480 - Aperfeiçoamentos

era Barbeadores Elétricos - Olivas
reli Control Limite& •
N.° 98.511 - Preparação de Ni(.1bio por Reduç:ao com Hidrogênio em
Leito Pluidizado - E. I. Do Pont
de Nemours And Co. (republicado).
N.° 101.429 - Catalisadores de
Produção de Anidrido Melete() Chempatentes Inc. - (republicado).
N.° 103.268 - Aperfeiçoamentos
em ou Relativos ao Tratamento de
Tootal Broadhurstlee co.
Tecidos
Limited
(republicado)„
Foram indeferidos os seguintes podido. de patente de privilegio de
invenção ar» face da laudo técnico

NP 126.948 - Antoine Daoud
Filo - Satisfaça exigência.
N.° 96.323 - Benjamin Fmnklia
Gassasvay e Joseph Allen Hull. Satisfaça exigência..
N.° 100.748
Minoro Matoba.
- Satisfaça exigência.
N.° 93.101 - Máquinas Excelsior
, Indústria e Comércio S.A. - Sana-.
faça exigência.
N." 100'. 919 - Transformadenes
Retificadores Prodelec Ltda. --, Satisfaça exigência
N.° 103.803 - Estanialau Azevedo. -.
exigência.
N.° 104.097 - Shuji Maruyarna.
-- Satisfaça .exigencia.
N.° 104.849 - Agustin Martinez
Latorre. - Satisfaça exigência.
N.° 105.015 - Alvaro Coelho da
Silva - Satisfaça exigencta,
• Daristr:'• ncia de Processo
Sadolin
Hohnblad A.S. (declara
▪ desistência do termo 89.773 priv.
Invenção para "A perfeiçoamentos em
ou Relativos a Processo para a Pres
pernão de 1-Substituído - 3-Meti!
Pirrolidii Metil Benzilatos e Sais dos
Mesmos). - Anote-se a desistência
e nrquive-se o processo.

N.° 84.380 - Urna Trava de Direção para Automóveis - Aimir
Mello Dias (republicado).
N.° 93.390 - Aperfeiçoamentos
em e Relativos a Blocos de Núcleos
Adubados para Plantação e TransDiversos
porte de Mudas e Semetrantes VeN.° 119.754
Eletro Metalúrgica
getaisi. Tokuld Yamaga (republiCitei. Ltda. - Arquive-se.
cado).
N.° 124.190 - Saldei Krupp
N.° 101.641 NOVu Processo de
Construção de Forjados ImPermeáveis Cter, Ltda. - Arquive-se.
N.° 126.691 - Sociedade de Azeie LnPenetráveis para Pisos de Terraço e Telhados - Jaime Rifla Mar- tes Patauã Ltda. - Arquivo-se.
N.° 125.628 - Moacir Veiga Alatinez - (republicado).
- Arquive-se.
Foram indeferidos os seguintes pe,
didos 'do patentes de modólo de utilidade em face do laudo técnico

Seção de Interferência

N.° 95.530 - Blocos Maravilhosos
EXPEDIENTE DO DIRETOR
para Construção de Brinquedos Abraham Shalom Shafran e Magda
Dia 13 de fevereiro de 1962
Shafran - (republicado).
Notificação
N.° 101.572 - Uni Novo ,Modillo
de Churrasqueira para Hotéis Res- ._..-Uma vez decorrido o prazo de
taurantes, Hospitais, Quartéis, Colégios e Estabelecimentos Congêneres recurso previsto pelo art. 14 de
n.° 4.048 de 29 de dezembro
- John Wilson da Costa (republi- Lei
de 1961, e • mais dez dias para
cado).
eventuais Juntadas de recursos, e
Exigências
do mesmo não se tendo valido no
nhum
interessado, ficam notifiN.° 107.256 -- 107.257 -- Sãásmn cados os
uerentes abaixo menNicol • Carydis e Georgios Myron cionados areq
com p arecer a êste DeGeorgiadis. - Satisfaça exigência.
p artamento, a fim , de efetuarem
N.° 107.559 - Union Carbide o pag
amento da taxa final conCorp. - Satisfaça exigência.
cernente A exp edieão dos respecN.0 112.788 - Ferdinand Schober tivos certificados,
dentro cic pra- Satisfaça exigência.
zo de sessentadies, na forma do

634 Sexta-feira 16
Repartições -Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação , nos
. jornais,. diàriamente, até às
15 liaras, exceto aos sábados,
quado deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes, à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 Às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as- assinahrras poderse-ão tomar. em qualquer épo('a, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
(loisa prévio.
Para facilitar aos assinantes
o verificação do prazo de valiJade de suas assinaturas, na
As
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Seção III

Fevereiro de 1962

..•
- . As Repartições públicas
.cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 deCL.:PA RTAMEN:0 DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e às
VIRZTOR-GERAL.
iniciadas, em qualquer época,
P.I...BERï0 DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a reCHEFE DA sEçÃo DE ImeoAçÃo
CHEFE LIO senviço DE' euzucAçõEs
messa de valores acompanhaMAURO MONTEIRO
MURILO FERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos quanto
DIÁRIO OFICIAL
à sua aplicação, solicitamos
SEÇÃO
usem os interessados prefe111,0kad. pultacIdada do ***** ~te tas Departamianta
rencialmente cheque ou vale
Naeionio da Proprladada IndaatrIal do-NlInIstarlo
postal, • emitidos a favor do
oic indústria Comércio
Tesoureiro do Departamento
lapresso nae oficina* do Departamento de Imprenea Nacional
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
fornecerão aos assinantes que
11EPAEITIÇÕES E PARTiCULABES
FUNciouknios
os solicitarem no ato da assinatura.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
600,00 Semestre . . Cr$
450,00 - O funcionário público feCr$
Seniestre . .
A no
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$
900.00 deral, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar,
Exterior:
Exterior:
esta condição no ato da assiAno
Cr$ 1.300,00 Ano
• Cr$ 1.000,00 natura. •
- O custo de cada exemplar,
parle supericir do enderèço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais,
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acrescide registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
que findará.decorrido.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.

EXPEDIENTE

N.° 359.887 - B - Cia. Inparágrafo único do art. 134 do (sem direito ao uso exclusivo da
Código da Propriedade Indus- mitacia - classes 5, 11 e 33 com dustrial e Comercial Brasinotor
- classe 34. (sem direito ao uso
letra R) .
trial.
- B - José Bastos exclusivo da letra B).
N.o
359.311.
Foram deferidos os segumtes Thompson - classe 32 (sem diN.° 359.889 - B - C4a. Inpedidos de- marcas
reito ao uso exclusivo da letra dustrial e Comercial Brasmotor -N.° 232.251 - Totavit - Labo- B).
classe 46 (sem direito ao uso exratórios Biosintética S. A. - N.° 359.875 - B - Cia. Indus- clusivo da lotra B).
classe 3.
trial e Comercial BrasmOtor - N.° 359.890 - B - Cia. IndusN.0 323.146 - Tavares - Ta- classe 5" semdireito ao uso ex- trial e Comercial Brasmotor vares Carvalho Roupas S. A. - _alusivo da letra B) .
classe 47 (sem direito ao uso exclasse 35, excluindo cigarreiras e N. 0 359.877 - B - Ca. Indus- clusivo da letra B).
tabaqueiras.
trial e Comercial Brasmotor N.° 370.578 - Tocantins - Cia.
N.° 347.320 - O Jornal da classe 7 sem direito ao uso ex- Níquel
Tocantins - classe 5.
Aviação - Carlos Chaves de Oli- clusivo da letra B. Monos para
N.°
378.956
- Copenal - Coveira - classe 32. (para um jor- máquinas batedeiras).
penal Cia. Petroquímica Nacional
--nal).
N.° 359.878 - B - Cia. IndusNP 350.209 - Trifosca - Cia. trial e Comercial Brasmotor - - classe 1.
N.o 378.620 - Arboxilase Brasileira de Adubos CBA. - classe 8 sem direito, ao uso excluclasse 2.
sivo da letra B, menos parir apa- Laboratório Farmacêutico 'Ceres
Ltda. - classe 3.
N.o 351.897 - Pruridol - Bul- relhos para colar selos).
ler Distribuição e Representação N.° 359.880 B - Cia. Inde Produtos Farmacêuticos Limi- dustrial e Comercial Brasmotor Foi deferido o seguinte pedido
de nome comercial
tada - classe 3.
- classe 11 sem direito ao uso
N.° 352.466 - Flaviense - Bar exclusivo da letra B, menos para
N.o 314.325 - Metalègica Poe Café Flaviense Ltda. - classe engrenagens para eixoto de co42.
mando das válvulas, eixos de ma- lystamp S. A. - Metalúrgica
N.° 354.069 - Consarte -- Do- nivelas, alfanges e ferro comum Polystamp S. A. (art. 109. n.° 2,
do Código') .
mingos de Giacomo Filho - clas- a carvão) .
se 16.
N.° 359.881 - B - Cia. IndusForam deferidos os seguintes
N.° 355.469 - M. Tsezanas Cae Comercial Brasmotor - pedidos. _ de_titulo de estabeledramel & Cia. - classe ) (sem trial
classe
14
sem
direito
ao
uso
excimento
direito ao uso exclusivo da letra clusivo da letra B. monos para
M).
N.o 353.711 - Garagem Pinto
InLo 355.470 - M. Tsezanas Ca- vidraças).
N.o 359.882 - B - -Cia. IIn- Aclimação - Marco Zetiele classe 48 (sem dustrial
dramel & Cia.
e Comercial Brasmotor
direito ao uso exclusivo da letra - classe 21 menos para terminais classes 6, 8, 11, 21, 33, 47 e 39
(art. 117, n.° 1, do Código)..
M).
acústicos e sem direito ao uso exN.° 357.296 - Corcovado -- clusivo da letra B).
N.° 357.194 --- Met,,lúrgica BaFrigorifico Três Passos Ltda. tista
- Metalúrgica Batista LiN.° 359.885 - B - Cia. Indus- mitada
classe 41.
- classes 5, 11 e 33 (com
trial
e
Comercial
Brasmotor
N.° 357.846 - SGAM - Refrio art. 117, n.o 1, do Código, com
sem
direito
ao
uso
exclasse
23
geração Sagam Ltda. - classe 8.
Inclusão das classes 11 e 33)
da letra 5).
N.o 358.853 - Calcilisina - clusivo
NP 358.087 -- Casa dos Rádios
Laboratório Farmaker S. A. - N.° 359.880 - B - CLI. Industrial e Comoaci:-.11 Brasmotor de Catanduva - Sebastião Arruclasse 3.
N.° 359.082 - R - República - classe' 31 (sem direito 20 uso da Lima -- classes 8, 9 e 11 (com
o art. 117, n.o 1, do Código).
Auto Peças Ltda. - classe 50 exclusivo ea letra B)

Foram ind eferidos os seguintes
• pedidos de marcas
N.° 341.784 - Cerâmica Eletrônica Celec Ltda. - Celee - ciasse 8.
N.° 346.318 - Calçados Campineiro - Nilo Zorzetto & Cia. Limitada - classe 36.
N.° 357.623 - Popular - José
Claudio da Silva - classe 41.
N.° 358.002 - Canaboa - Clovis Arruda & Irmão - classe 42.

N.o 359.101 - Magnavista Primo Carbonari - classe 8.
N.o 359.283 - Biar - Indústria e Comércio de Calçados Biar
Ltda. - classe §5.
N.° 359.305 - Jornal dos ImóVeis - Raymundo Expedito Archer da Silva - classe 32.
Exigências
N.° 229.'705 -- Fridee Berder

Satisfaça exigênAbr. Sohn
cia.
N.o 325.093 - Bier Ul/mann &
Cia. Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 336.385 - Dias Pastorinho
S. A. Comércio e Indústria Satisfaça exigência.
N.o 336.386 - Dias Pastorinho
S. A. Comércio e Indústria -

Satisfaça exigência.

N.° 336.389 - Dias Pastorinho
S. A. Comércio e Indústria -Satisfaça exigência.
N.° 350.412 - Ron Bacardi S.
A. - Satisfaça exigência.
N.° 350.579 - Fiação e Tecelagem Kanebo ,do Brasil S. A. Satisfaça exigência.
N.° 357.694 - aborterapica
Bristol S. A. Indústria Química
e Farmaéêutica - Satisfaça exigência.

•

!texts• •
•,

•

1 f;

__

•.

NP 377.110 - laaalagg do Brasil!
100inércio e .aaaaria ten. Sa-'
titifaça"exig:-.1cia.
•
Diaerats
I tr» 246 liaciaetria 'cie Má guinas Texteis Ramo te.,{ Ltda. -Aguarde-se. .
NP 347.268 - Instituto" Biológico Herb S. A. - Aguarde-se. Indústria Real
NP :155.7G7
de Embolaa,ens Ltda. - Aguar-

.1 •

de-se.

N.o :148.1)C9 - Bela Vista S. A.
Indústrias Alimentícias - Aguarde-se.
'NP 357.459 - Cafeeiro. São
Carlos' Ltda. -a Aguarde-se.'
N.O 357.762 - Usina Santa
Cruz Ltda. - Aguarde-se.-NP :158.000 - Aladim Indústria e Comércio de Bebidas Ltda.
•- Aguarde-se.
N.o 358.002 - Tecidos Real Limitada - Aguarde-se.
N.0 a78.416 - S.T.I.C. Sociedade Técnica de Indústria e Comércio S. A. - Aguarde-se.
Rodrigues D'AlN.o :192.632
molda Comércio e Indústria S.
- Aguarde-se.
N.o 412.093 - Renold Chains
Limited - Anote-se a data certa
do registro 123.504.
Divisão Jurídica
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Dia 13 de fevereiro de 1932
Contrato ,de exploração
dc patentes
Willys Overland do Brasil S. A.
Indústria e Comércio (no pedido
de averbação de contrato de sua
exploração nas patentes privilégio

de invenção n.° 45.580 - privilégio de invenção n.o 40.854 - privilégio de invenção n.o 52.071 privilégio de invenção n.o 52.019
-- privilégio de invenção
n.o 55.707 - privilégio de invenção n.o 57.922 privilégio do
invençãO n. o 59.534). - Averbem-se os contratos de exploração (republicado) . Quanto, á patente n.o 38.700. - Satisfaça exi-

gência.

Neo Rex do Brasil Ltda. no
Pedido de contrato de exploração
na patente privilégio de invenção
nP 46.532) . - Averbem-se o
contraio de exploração firmado
entre a titular e Bern-Anstalt e
sublicença de exploração-- concedida por Bern Anstalt para
Neo 1lEcc do Brasil Ltda.
Transferência e alteração de
:onic de titular de processos
Notificações:
São convidados os requerentes
,n.).lin Ixo mencionados a comparecer a êste Departamento, a ,fim
de efetuarem o pagamento da
taxa de transferência e alterneão
de nome dos mencionados proyas:
Calçada S. A. Gráfica Editôra
e' Estamparia (pede para ser anotada na patente modêlo industrial
n.o ' 1.746 a alteração de nome) Anote-se a alteração de nome.
Ernesto Rotbschild S. A. Indaetria,.e. Comércio a traneferência
para o'seu nome da patente mo-

•
bã CIAL - (Seção ,1;14,

delo de utilidade n.o 4.0051. -iSliGie-se a transferência.
Pittsburgh ^ Piate Glass Co.
(transferência pára o seu nome
da patente privilégio de invenção
tê= 111.054' . Anote-se a
tra nalarancia
Cilsoal Comercial e Industriai
do Brasil de Eletrôleica e Acessórios Ltda. (transferência para o
seu nome da patente modêlo
Anote-se
(Instalai n.° 2.9881
a transferência:. -•
.Terraolit do Brasil S. A. Indústria : e Coité:ceio (traneferôneia paro. o- seu nome da patente
privilégio de invenção n.o 51.610
- Anote-se a transferên cia. •
Bristol Myers Co. (transferência para o seu nome da patente
privilégio de invenção n .o 53.740)
- Anote-ae, a transferência.
amei Iadústria Metalúrgica Eletroquimica Ltda. (transferência
para o seu nome da pai ente prim 91.388)
vilégio de inven çã.o têro
- Anote-se a tranaferencia.
Laboratórios Farmacêu ticos Vicente Amato Usafarma S. A.
(transferência para o seu nome
da marca Lacto Vagin n. ° 101:753)
- Anote-se a transferência.' •
Malharia --Vera Cruz S. A.
pede para ser anotada nas marcas Rosalina n.o 124.737 Vaio
n.0 124.733, as alterações de
nome) . - Anotem-se a,s alterações. , •
Farmácia e Laboratório Homeoterápica. S. A. pede para ser anotada nas marcas: Plantival,
n.0 144.316 - Biofungin ,
n.0 144.223, as alter açõeS de•
nome) . - Anotem-se a s alteraçõee (republicado) .
Calçados Ereny Ltda. (transferência, para o seu nome da
marca Sony, n.o 128.972) - Anote-se a transferência.
Laboratório de Produto s Químicos e Farmacêuticos Sedopan Limitada .(transférência para o seu
nome da marca Sumapulga,
Ante-se a transn.° 132.762) .
ferência.
Po/ytype S. A. (tra nsferência
rca Poly
para o seu nome da*, matype . n.° 135.072) - Anote-se a
•
transferência.
The Dayton Tire & Ruber Co.
(transferência para o seu nome
a, marca Dayton n.° 13 9.771) Anote-se a transferência.
. Freios Gots Auto Fart es S. A.
(transferência para o seu nome
das marcas Gots 11.0 139.174 Gots 11.0 142.147 - Gots rao 215.893
- Gots. n.o 216.006) - Anotemse as transferências.
Roberval Silva & Cia. (transferência para o nome da marca
Camomila Rauliveira n.o 147.617)
- Anote-se a•transferênc ia.
Cia. Paulista de Papéis e Artes
Gráficas (transferência. para o
seu nome da marca Bridg e número 172.768) - Anote-se a transferência;
& Cia. (transfeRoberval
rência-para o seu nome da marca
Bálsamo da Vida Rauli veira número 174.585) - Anote-se a trans•
ferência.
Roberval Silva & -Cia. (transferência para o seu nome . da marca
Pilulas Purgativas Rauliveiras número 174.586) • Anote-se a
transferência.
RoberVal Silva & Cia. (transferência extra o PNI nome da marca

__

-

)•.!
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Balsamo Preto Rauliveira número
têrrno n.° 303.298) - Anote-si
174.847) -- Anote-se a :transfe- a • transferência.
V
rência. "
.Alois Prix (transferência para
Globus S. A. Indústria Agro o seu nome da marca Café RIO
'Técnica . (transferência para o ,seu 'de Ouro - tatuo n.° 338.850) nome da marca Mayle n.o 177.693) Anote-se a transferência pagan-a---Anote-se a transferência. .
do a, taxa.
lepberVal Silva ti Cia-:a (transfeContrato de Exploração de
rência para o seu nome da marca
Patentes
Atossion n.o 199.713 -;- Nicosulfan
251.933 as • alterações de no- ;
Industrias
Agostini
S. A. (pec7e
me) - Anote-.c as -alteracõe.s.
ser anotada na-patente priv.
Roberval Silva & Cia. (transfe- para,
n.o 56.821 - priva inrência para o .seu nome da marca Invenção
venção
11.0
57.385 o contrato de
Xarope de Angico -Tolu e Guaco sua
exploração) - Averbem-se os
Rauliveira n.o 200.736) •- Anote- contratos
de exploração.
se a trnsferência.
Cloroquim S. A. Indústria e
Caducidade de . Marcas
Comércio (transferência para o
seu nome da marca Cloroquim
Oxford Filing Supply Co. Inc.
11.0 216.106) . --- Anote-se a trans- (no
pedido de caducidade na marferência.
ca Oxford n.0 226.103) - Tendo
Arroz Brejeiro S. A'. • Comércio em vista que a impetrante da dee Indastria (transferência- pata o claração da caducidade não veio
seu nome das marcas Brejeiro nú- trazer novas e melhores provas
mero 216.909 - --Brejeiro núme- ao processo do desuso da marca
ro 141.597A) - Anotem-se as quando notificada a fazê-lo (destransferências.
pacho publicado aos 24-7-61);
Roberval SIlva & Cia. (transfe- Tendo em vista que as cinco (5)
rência para o seu tome da marca declarações de comerciantes não
Rauliveira n.o 233.024) - Anote- bastam para provar o desuso da
se a transferência..
marca sendo que estas declaraLaboratoire Le Brun (transfe- ções ' dão fôrça aos documentos
rência para o seu nome da marca que provam o não uso da marca.
Mictasol n.0 .250.250) - Anote-se Tendo em vista que a palavra
a transferência.
Oxford marca registrada sob nuBlue G'oose Inc. (pede para ser mero 226.103 faz parte integrante
anotada na marca Blue Gotosa do nome comercial da titular do
n.0 250.448 a alteração de nome) registro Oxford Filing Supply Co
- Anote-se a aletre.ção de nome. inc. resolve esta Divisão Jurídica
Villasboas S. A-. Indústrias de denegar o pedido de declaração
Papel (pede para - ser anotada na de caducidade do reg. 226.103.
marca Velox 11.0 252.333 a alteraLaboratório Perfarma Ltda. (no
cão de nome) - Anote-se a alte- pedido de caducidade na marca
ração'.
Retogrip n. o 171.753) - Consi• Cervejaria Conceição Ltda. derando 1. 0 - O legítimo inte(transferência para o seu nome rêsse da impetrante da ' declaradas marcas PA n.o 254.472 e no ção de caducidade depositante
do
titulo Cervejaria Conceição núme- tèrmo n. o 473.206 pedido de rero 254.473) - Anotem-se as gistro da marca RetrOgrip - 2.0
transferências.
a certidão de fls. 11 do Serviçc
Adega Sulsso Brasileira S. A. Nacional de Fiscalização da Me.(transferência para o seu nome dicina e Farmácia; 30 A falta de
da marca TrOika n. o 254.656)
prova do desuso, por 'motivo de
Anote-se a transferência.
iirç maior registro concedido aos
5. A. Industria. Alimen- 5 ' - 05, 40 os pareceres
da
tícias (pede para ser anotada na Seção Legal; resolve esta Divisão
expressão de propaganda Poeta Jurídica declarar a caducidade do
da Carrocinha n.0 255.795 a. alte- I registro
171.753.
ração de nome) - .Anote-se a alteração de nome.
Exigências
Indústria Brasileira de 'Tintas
Vai S. A. (transferência para o
Metalgráfica Canco S. -A. (no
seu nome da marca Valcolac - p edido de contrato de exploração
têrmo 11.0 245.462) - Anote-se a na patente privilégio de invenção
transferência.
n.° 56.705) - Junte procuração.'
Emprèsa União de Transportes
Metalgráfica Canco. S A (no
S. A. (transferência para o seu pedido de contrato de exploraçáo
nome do título União - têrmo na patente privilégio de invenção
n.o 280.494) - Anote-se a trans- n.o 59.682) - Junte procuração.
ferência.
Imperial Cheinical Industries
• Emprêsa União de Transportes United (no pedido de contrato de
S. A. (transferência para o seu -exploração nas marcas n. o 236.314
nome da marca União - têrmo
n.° 249.676 - 254.629) - San.o 290.495) --Anote-se a trans- tisfaça exigência.
ferência.
Cooperativa Vinícola Santo AnSociete Belga de L'Azote Et Dos tônio Ltda. (no pedido de transProduits Cheiniques Du Marly ferência no tèl'MO Il.° 272.482) (transferência para o seu. nome Satisfaça exigência.
da marca Becantal - têrrno núSão Paulo Alpargatas S. A. (remero 281.023) - Anote-se a trans- corrente do Urino n.° 360.063) e! atisfaça exigência.
ferência.
Fundação São Paulo (transfe- N.° 322.032 - Nelson Marcondes
rência para o seu nome da marca co Amaral e Antônio Calandrielio
O Legionário - •térmo 297.554)
Satisfaça exigência
- Anote-se a transferência.
N.0 358.574 - Siemens do Br4.1.IsmãosGasparini Ltda. (trans- :di Cia: de Eletricidade - Satisferência Par
a
o seu nome da mar- - alça exigência.
ca Universo
têrino n.0-297.719)
N.° 361.563 - Richard Iludnut
- Anote-se a transferência. - Satisfaça exigência.
Marila Zivkovic (transferência N.o 367.793 - Gelindo Abunclio
para o seu nome da marca Lola Baruffaldi - Satisfaça ex11.3ência.

t
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N.° 383.339 - Bulia Coxir - tigos Elétricos Domésticos Citylux
Satisfaça exigência.
S. A. -- Satisfaça as, caie:g:mias.
Mala
- 394.621
NP 392.418 - The Nestle Co. .
Satisfaça
Artes Gráficas Ltd.
Inc.- Satisfaça exigência.
N.o 393.100 - Madereira Pa- exigência.
NP 314.623 - 394.652 - 394.624
ranaense Ltda. - Satisfaça exigência e prossiga-se na classe 4: --Usmed do Brasil S. A. IndúsN. o 365.404 - Augusto Zanran- trias Farmacêuticas - Satisfaça
.
•
as duas exigências. '•
ceschi - Satisfaça-exigência.
NP
394.634
Estabelecirnentos
MóIndústria
e
'
NP '387.377'
veis São José Ltda. - Satisfaça de Modas Canadá S. A. - Satisfaça exigencia - •
exigência.
•
N.° 394.635 - Beltec Comércio
N.o - 387.594 - Ab.atedouro Mo- •e Indústria
Ltda.
dêlo Brasil 'S. A. - Satisfaça exi- --a- Satisfaçadeas.Refrigeração
duas
'exigências.
gência.
.
N.° 394.640 .--Schering A. G.
NP • 387.780 -• Aktiebólaget
Hassle . - Satisfaça exigência. • •- Satisfaça exigência.
N. o 388.010-a Lare Laboratórios - NP 394,676 - • Darke Roupas
- Satisfaça oxigência. .
Reunidos S. A.,- Satisfaça exiNs. 394.677 - 394.678 -gência.
N.o 390.290 - .Distribuidora 394.679 - Indústria Sabril PaHonra de Tecidos Ltda. Satis- lha de Aço 1.ada, - Satisfaça
•. •
exigência.
faça exigência.
NP
394.695
'Produtos
QuímiN. o 394.492 •-• 394.493 -a Doutor Guilherme Gemballa - Satis- cos LubriZol do Brasil Lida:
Satisfaça exigência. •
faça exigência:
NP 394.699 - Legião da Boa
Rêde Telefônicas
NP 394.496
Satisfaça exi- Vontade - Satisfaça exigénzia.
Paulistas S. A.
, NP 394.010 Etusa Engenhagência:
N.°394.519 - Ind. de Móveis ria Terrap/enagem Urbanismo S.
Panamex Ltda. Satisfaça exi- A. - Satisfaça exigência e prossiga-se com oapedido também na
gência das seções. •
N.0 . 394.520 - Nair Maria de classe 25. . .
NP 393.667 - Laboratório GuiSouza_ Lambru - Satisfaça exidoai & Cia. . - Satisfaça exigência.
N.o 394.525 Caserna Produ- gência.
N.° 393.887 - Coluna &dedada
tos Bovinos Ltda. - Satisfaça
Editôra Ltda. - Satisfaça : exiexigência.
N.o 394.526 Niagara Therapy gência. •
Manufacturing Corp. - - 'Satisfaça
. Diversos
exigência das seções.
N. o 394.528 - Benger LaboraThe Morristown Trust Co. (no
• tories Limited .,- Satisfaça exi- pedido de transferência da pagência.
tente privilégio ':de invenção
N.o 394.531 - Essencias Fleu- 11•0 46.895) - Arquive-se o peroma Ltda. - Satisfaça eXigên- dido de anotação ' de transferemeia.
aia por falta de . cumprimento de
• N. o 394.532 - 394.533 - 394.534 exigência e guardo-se ' o processo.
- Essencia,s Fleuroma Ltda.
Dr. Aleksander Launberg (no
Satisfaça exigência.
•
pedido de transferência da inNP 394.537 - Cel.so Adoniro tente privilégio de :Invenção, fêrRibeiro - Satisfaça exigência.
mo 118.787. - Arquive-se o pe. 'N. o 394.538
Ezio TAissiato & dido por falta de cumprimento da
Irmão - Satisfaça exigência.
exigência, - dando-se andaralento
N. o ' 394.539 - Ezio Missiato & ao processo.
,
Irmão - Satisfaça exigência,
Alcalay (no pedido de.
N. o 394.543 - Ar Flex Societa transferência da patente modelo
Per Azione - Satisfaça, exigência. de,-utilidade, .têrmo 120.023) • N.o 394.546 - Churrascaria Ro- Arquive-se o. pedido por .falta de
deio Ltda.' - Satisfaça exigência cumprimento de exigência, dandar seções.
N. o 394.564 - Toa Pharmaceu- do-se 'em seguida andamento ao
tical Co Ltda. - Satisfaça .exi- processo.
P 394.022 - Enrique Carceller
gência das seções.
ulian
Prossiga-se, com excluNP 394.565 --• Jaragua. Divul- são de-.água
sanitária e' pastas
gação e Instalação Sonoras Ltda.
Sádicas pára limpeza - classe C.
- Satisfaça exigência. .
N.o 394.603 - Fiação Sul AmeN.o 391.567 - Antônio Maca. ricana
S. A. - Prossiga-se, com
Leme -- Satisfaça exigência.
exclusão •de panos de algodão
NP 394.568 - Jaragua Divulpara limpeza de • móvás - elas, gação e Instalação Sonoras Ltda. ee
24. s'
- Satisfaça exigências das seções.
; NP 394.569 - Propag Paulista 'N. o 394.604 - Distribuidora de
Domésticos CiPublicidade Ltda. - Satisfaça as Artigos Elétricos
tylux S. A. Prozsiga-s.e, consiCIGg€.:nci .
N.o 324.572 - Comércio Repre- derando corno partes integrantes
.:. ;E'utacões e Partiaipações Copart ás partes de máquinas pedidas.
NP 394.606 - Distribuidora "de
a Saia. - Satisfasa exigência.
N'P 29S.584 - Hero Hidroelé- Artigos Elétricos DoméstiCos •Citrica Indústria e Comércio S. • A. rylux S. A. - Prossiga-se, considerando partes integrantes as
- Setisfáç.a as exigências.
.
"." 251.095 - Fábrica de Mó- partes da máquinas pedidas.
NP
394.607
Distribuidora
de
•
\. Instalaçõea. Comerciais -La
ISia'nesa Lt4a.. - Satisfaça exi- Artigos Elétricos Domésticos Citylux S. A. • - prossiga-se, com
p5ncia.
s94.598 ---• Cerâmica jatobá exclusão, de alfanges,. classe 1?, e
ferro comum a . carvão, claase 8.
S. A. --- Satisfaça -exigência.
Np'
- •Leonid Procenko N.9.394.603 -. 'Distribuidora de
'Artigos 'Elétricos Domésticos CiSailafaca exigência.
394.669 -, 394'G13 tylux S. _A. - Prossiga-se, cara
1L0 394.605
- 394.014 - Distribuidora de•Ar- !exclusão de bibelots, classe 2a e

Fevereiro

de 1962

-•
• t• Eis
ccnsiderando vidrás para vidra- setti de Viveiros, estabelecido no Ma.'
ças, o que o requerente chama ranhão e depositado em 27 de julhO
sadraças.
de 1957.
-.
• N.° 394.610 - Distribuidora de N.° 103.494 - priv. Invenção mra .
'Artigos Elétricos Domésticos Cie "Material de engachetamento" tyiux S. A. - Prosiga-se, consi- Victor Manufacturing and Gasket Co:
derando. como partes integrantes - depositado era 30-6-58.
as partes de, máquinas reivindi- N.° 103.501 ,--. priv, invenção para 1
"Montagem dupla de - freio" - de
cadas.
NP 394.611 - Distribuidora de Clark. Equipment Co.
N.° 103.751 priv. Invenção par
Artigos Elétricos Domésticos Citylux S. A: - Prossiga-se, • com "Caneta esferográfica com bulbo inexclusão de bitelots, classe 25, e condescente situado adjacente à ponta',
de Paul Bdschle
depositado era
considerando vidro para vidraças
o que o raVerente chama vi- 15-7-58.4
N.° 104.236 -, priv. Invenção para
draças.
N.° 394.612 --- Distribuidora 'de "Caixas distribuidoras metálicas_ para
Artigos Elétricos Domésticos Ci- tempo" - de Westinghouse Electric
tylux S. A. -- Prossiga-se, com Corp. - depositado em 4 de agõstei
exclusão de alfanges, classe 18, e de 1958.
N.° 105.510 - priv. invenção para
Jorro comum a, carvão, classe 8.
N.° 394.617 - Fiação Sul' Ame- "Aperfeiçoantentos em fios para varar
ricana S. A. - Prossiga-se, com - de Cesár José Kairalla e Antonici
exclusão de panos de algodão Scorsafava - depositado ent 29 dt
para limpeza de móveis, classes setembro de 1958 - estabelecido ,cai
S. Paulo.
24 o 46.
NP • 394.636 - Cornelis Lang- . N.° 106.010 --‘ priv. invenção para
broell - Prossiga-se, com excru- "Elevador pneumático para veículos"
- de Aristôteles Gomes dos Santos,)'
são de instalações (serviços) .
NP 394.659 -. Co/Urdi:4 Re- Total de pontos .4.
presentações S. II. Ltda. - N° 109.314 - pris• . invenção para .
Prossiga-se, com exclusão de pia-, "Aperfeiçoamentos; em ou reladonadot
a instrumentos de escrita" - de W'
tinados e rotores, classe 6.
A. Scheaffer Pen Co.
•
N.° 115.405
modelo industrial
para "Novo tipo de broca perfuradoNoticiário
ra para terra" de Geraldo Salviano
Ferreira - clichê publicado em 7 de
RetificaNci
abril de 1961.
Ficam os processos abaixo retiticaN.°, 123.848 -- modelo- industrial \
dos por terem saído com incorre cies para '"Um novo modelo de armaçá'ci
no boletim do dia 23-1-62:
para reclames luminosos" - de Proclame e Publicidade Ltda. - Retifico
Termos:
o inicio do 1. 0 ponto: Um novo mo-.
N.° 88.792 de Kurao Kintura para deka de armação para reclames lumino.
modelo de utilidade Suporte Extensí- sos - caracterizado por constituir-se de !
vel para leitura cômoda de jornais . e duas caixas etc.outros.
N.° 124.331 - modelo industrial
• N.° 93.414 -' priv. invenção para para "Nova configuração ornarnental
"Aperfeiçoamentos em ou relativos a aplicada a campainhas elétricasâ unia embalagem" - de Bernard jac- de Eletrometaltirgica Poblet Ltda.
mes Tamarin
depositado em
de Retifico . o início d 01.° ponto: Nova
abril de 1957,
configuração ornamental aplicada a
N.° 94.336 .- invenção tara campainhas elétricas", compreendendo'
"Aperfei
çoamentos em toca-discos" - caixa paraielenipédica, etc.
N.° 124 ..930 - modelo industrial
de Cibeal Comercial e Industrial -do
Brasil de Eletrônica- e Agricultura Li- para "Nuva apresentacão de pipocas
mitada.
prensadas" - de Produtos Alimenti;•
N. 94.071 - priv. invenção •para dos Crisoetes Ltda.
N.° 126.741 - modelo Industrial "Uma nova instalação de jaulas" -de halo Humberto Alqueri. -„Reei- par a"Prego com cabeca fixável por
fico o final do 1. 0 ponto:
r"?.1 ode martelo a explosão" - de
. desembocando este funil' ená pelo ...`ectiart - Importação e Comércio Limenos um dos recipientes alimentado- mitada.res permitindo a introdução - do alimen- N.° 126.751 - modelo industrial
to desde o exterior da jaula e tendo para 'Prego cem cabeça. 'dotada de
a porta em sua parte Inferior uma rosca fixável por meio .de marcelo a
barra fixa ' ‘ transversaImente on todo exMosão - - de Tecn art Importação ,
o comprimento do conjunto dos re- e Comércio Lid s Retifico o inicio
do 1.° ponto: Preoo com cabeça docipientes alirnentadores a uma altura
•
e distância tais que seja rapaz de per- tada de rosca fixiivel por meio de marmitir a Introdução da cabeça do coe- telo a exo l osão. caracterizado por cor.;
lho até a base dás oeellms e impedir p,o cilindrico-metálico. alongado cono acesso do corpo do animal no Inte- venientemente terminando em ponta. 2
rior dos alimentado:mas: Total de pon: - etc. .
N.° 126.752 - modelo industrial
tos 5.
N.° 97.427 - priv: invenção para p ara 'Prego cm cabeca dotada de
"Conjunto de espeto rotativo para uso rosca fixável por meio de martelo a'
de Tecnart •ImporMa:.ão
no assar de comestíveis" - de Floren- exn l osão"
e Cr‘méreio- T. Nia .
Stove Co:
•
N,.° 97.610 priV.
invenção• para ' N.° a M.753 modlo industrial
"Original conjunto aplicáv,e1 cai quais-- aga "'Pargo:Ao f;xá.vel por meio de
quer macntinas tje escrever para per-:' martelo a e-n losrlo" - e Tecnert jm• .,
n e r,"4-eé r do Ltd"
initir também b seu uso con, o .rdaTur-'
mo&ln
ars 'de contabilieadc" -- de F,rich Cum: • °, 126.54•
tav . Adolf Strannn e Israel Max Pad= Pg4 ''Precto Com , caticen, de , rosca
mimei re,r ra-in : fle. martelft.
adm.
_Irfiport"4-1P: ,
de,•
N.° 98.279 •-• priv. invenção •para ettn l oaãci"
iérCio
Ltda..
Retifico
o 'final
ê•nn•
p
'Urna -mármina Itera extrair amendreas
do 1.° ponto:
cdco telaçu" - dc Geronhno
•
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enquanto a segunda está construída
come um tronco de cone invertido,
Retifico o final do 1.° ponto: .. de borracha vulcanizada ou material
moles de Si02, de 5% a 15% de plástico elástico adequado, de perfil
Lia°, de 2% 2 13% de K20, de 'arqueado côncava, tendo ineruatada
15.% a 25% de Na20, o total de uma alma metálica, esta constituiria
Lia° 1(20 e Na20 sendo de 25 a por um parafuso, que se profeta para
4flaa de 0,5% a 12% de B203 e de por mo parafuso.
0% a 5% de P205, o total de B203
e qualquer P205 sendo de 1 a 12%
os constituintes anteriores enumeraPrivilégios de invenção
dos totalizando- pelo menos 90 moles
por cento de frita.
TERMO N. o 84.8813'
N. 120.778 - Privilégio de' invenDe 20 de fevereiro de 1256
ção para "Disposição cru terminais
para velas de ignição para eliminar
José Maugeri.
o ruldo provocado pelas c entelhas
Argentina.
Icac Indústria e Comérelétricas
Aperfelatamentos em punhos de
cio de artigos elétricos Ltda.' depo,
manobra.
sitado em 1-6-60.
1 - Aperfeiçoamentos em punhos
N. 121.177 - Privilégio de inven- manobra, caracterizados por compre.
ção para aperfeiçoamentos en ou se- enderem, no cubo do punho, uma pinlativos a máquinas de co mtabilida- ça cujas mandíbulas em forma de
de de Ileinrieb Lieb e Richard Ale- cunha são rodeadas por um estran• .
xande Lie', depositado em 13-7-60.
N..° '96.156 - modelo de utilidade , N. 122.762 - atoai() de utilidade gulador que se adapta contra as fa.
para "Original disposição em esponia para "Meio de fixação de u ma bóia coa de atrito tims ditas inanrlibulas,
sendo estes meios combinados com
asara banhos e fins análogos" - de ou flutuador a uma htste ou braço um
elemento de rosca cuo passo é
Ikaidori kasai.
Rarfico o inicio do metálico" de Jorgen Vi ihelr o Kyed. uni elemento de rosca cujo passo 6
N. 123.147 - Modê,lo industtial lativo cio referido estrangulador corri
1 ° ponto: Original disposição em esnonia para banhos e fins análogos" Para' "alotialo de tampo de alesa" de respeito a pinça.
Jaime Garreton Ilisopatron estabele•
Um total de 5 pontos,
etc.
•
N.° 97.431 -- priv. invenção para •ciclo no Chile.
TÉRMO N. 0 93.102
N. 124.291 - modal° Industrial
"Tarminals para cabos de ocumulado,
Idea
Bacia
sanitaratt
de
'l
Standard
De
10 de março de 1957
a.to
Scarano-- deres" de Faa
S.P.A.
narita rla em 30-9.57,
Vieira
Filho.
Uno
N. 127.86a
Islodèlo indus1rial
,14, 0 97.798 oriv. invenção para para
Belo Horizonte - Estado de Minas
"Nove e ori ginal cadeira de "Gerais.
-- •
"D'spos, tivn emissor de som em cir. braços" de PaganoCia.
tti ar'Ltda.
culto t e la raaico" - de Bruno Gabriela estabelecido eia São Paul o.
Pontos Características
patiaa
N. 127.86G - Modèlo industrial
Tipo de montagem de pedras para
N.° 98.098 - modelo de 'utilidade para "Nova -configu ração ornamental adereços.
nata "Um acsixa estereofônica rema- aplicada a cadeiras" de Paganotti &
Tipo ele montagem de pedras paro
vivai conianada a /ao móvel de rá- Cia. Ltda,
adereços, caracter.zaclo por consiAir
N. 127.867 Modelo
' industrial de uma armação ou ,igaidla" de fio
dio" - de A i c$A-a Caneca. - Retifivel pa fogão e metál:c0, precioso ou não, liso, sinuco o nono 1° . rlam caixa esterranlea para "Su p orte móra
Bidão de Gás" de pagatto tti S: &Cia. oso ou retorcld, armação essa compor.
ramovivel coniunada a um- lawl
ta de no mínimo dois fios que envolLtda, estabelecido e m S. Paulo.
pelo fn-mato
vem firme e inamovivelmente a peindustrial
N.
127.868
a
lodèlo
,a1Ripn1nédico; tendo uma das faces
para "Sunorte maa,el na rra geladei- dra e ClljOs extreradades são reunilongitudina is revestidas' de. -um pana ras" de Paganotti & Cia . Ltda, es- das por um ponto de solda, sendo que
tela eni trás sarara sendo esta caixa tabelecido em S: Paulo - Total de um ou ambos os ppnts de solda são
providos de uma alça que recebe um
nrovida de cursores transy-rsais Os pontos. 2.
•
--ermle. m o encafre ria mesma
N. 127.934 - Modèlo industrial elo paro a reunlo de diversos pedras
om trilh,sq de 'cite é provida a base apara "Niivo . modèl o de sapato" de ident!camente montadas umas as ou~aval,
Ancora Cia. de Intistria e Comér- tras, formando pulse i ras ou. colares,
ou para receber os elementos usuais
27-3-6 1.-'
N. 93.142 - Privilégio de . Inven- cio deansitailo
industrial (pinos com tarracha,-clips, ganchos
N. 127936 ção para • "Nôvo Dispositivo adaptácorrentes) para a utilização de cavel em telas de receptores de televi- para ',Vivo tnodél o de meia sola" ou
da pedra como adereço indiv dual; tu.
Ao" de Indústria de, Artefatos l i lás- de Calaarios Samello S. A.
N. 128.098 IodIr
- industrial do substancialmente como desdito e
fiaria Magro. Ltda. depositado em
para "Navo inadato de porta caneta exemplificação no desenho anexo..
31-10-57.
N. 99.433 - Privilégio de inven- com rádio" de Monitora S, A. InO cliciaa,„asaiu
ção para "Volante desligava' de di- dústria e Comércio
TERMO N. o 93.164 _
a
reção" de Aristides Clodoalda Minit- com o tanso 128114.
el - Retifico o 1. 0 ponto: Volante
odélo
industrial
M
De
22 de marg de 1957
N. 128.114 desligaval de direção para automó- coara "Original confieura ção da caGeneral
Motors Corporation - aveis e outros veículos, caracterizado beça de parafusos bites
re e análogos"
pelo fato de ser montado na extre- de Tecnogeral S. A. Connércio e In- tados Un dos da América.
Dispositiv 'de espulsã de blocos de
midade superior da . coluna (9) de dústria O clichê saiu co m .o tarrrio
direção e firmado a movi vel men te 128.098,
Um receptáculo de recebimenpor duas' argolas ou porcas (1 e 5)
N. 128.323 - Modê.l o industrial to 1e -armozenamento
blocos ce gêfixadas em. volta da coluna (9) e para
relógiação orna- lo, de forma mais oudemens
inal copfigur
g
"Ori
retangudispondo como parte- essencial de mental aplicada a
R
"
de
eina
o
lar, a ser utilizado na soltura e na
uma fechadura com segredo de nina Schwarz.
de gêlo de um dispositivo uni.
ou duas linguetas com na respectivas
128 323 -Modal
° industrial coleta
tário de cngelament empreendendo
aberturas (chapatestas) na coluna para • "Original configur
relógioação
ornauma bandeja e uma grade travada
(91 p ara desli gar e ligar o vnlante.
" de Heinz na
referida bandeja de moào a não
A fechadura com segredo será Mon- .mental aplicada a
Schwarz.
ser da mesma ret rada, estando a retada em um bloco (12) • preferivelN.
128:490
Modèlo
Industrial
ferida grade prov'da de uma. plurall•
mente fundido no volante.
para "Nova forma ou configuração cinde de paredes móveis e de umame.
N. 101.430 - Privilégio de inven- de
envótucro
para
aarrafas
ou
recicanismo de alavonca destinado a moção para '-aAperfeiçoasnentos em ou
relativos a equi p amentos de tração p ientes" de Paulo Campos Telles es- vimentar as referidas paredes para a
do Ceará.
soltaram dos blocos de gêlo formados
elétrica" .de Metropolitan Vickers tabelecidn no Estado
Modèlo de utilidade na referlad bandeta, caracterizido pe
N. 91.835
Etectrical Co. Limited.
traves
nara
iO fato de que o referido receptáculo
de
sara
nAvo
~talo
N. 101.507 - Privilégio de inveneão para "dispositivo para o preparo leiras" de Antonin José Gonaalves apresenta suportes estacioná fios esde material termoplástico" de Tho- Moreira Leite estabelecido no Esta- paçados, dispostos do lado de dentro
do da Guanabara. Segue-se o ponto de duas par-,cles laterais opostas do
toas Enol.
receptáculo, próximo dos bordos supeN. 103.075 - Privilégio de inven- 1.0:
1.1 .Ntsve modélo de trave para riores dos 'referidas paredes latera!s,
ção para "Aperfeiçoamentos na produção de pastas químicas para pa- chuteiras, caracterizado por ser dita e dest'nados a . receber o referido
trave constituída ,por duas peças apa. dispositivo unitário de congelamento,
p el" de Carlos Barbosa de Souza.
N. 107.082 - Privilégio de Enver', rafusadas, das quais a primeira está numa posição invertida, untamente,
do para "Urre f r ita de esmaltagem construida como um disco metálico, com os respectivos blocas de gêlo, firesistente a iv.i ' para superfieies provido inferiormente de rígidos e' cando parte da referida bandeja sudo tipo de ;4113
' e artigos de fa- aguçados dentes perimetrals e de um portada nos referidos suportes; e pelo
bricação tendo formada nêles um re- cilindro axial, roscada interiormente, fato de estar prev:sto Mn recorte na
•

do 1. 0 ',conto:. ... der bentonite inani.
morillonita entrar no cimento.
N..° 94,253 -- modelo de utilidide
para "Esterilizaddr higiénico para xícaras" - de Damiano Viterito; total
de pontos 3.
N.° 94.767 - modelo de utilidade
para "Dispositivo regulador de comprimento de cabos flexíveis" - de
Ricelel Indústria e Comércio Ltda. de positado em 3-5-57.
N.° 95.019 - priv. invençao para
"Original disposição de aparelhe lavador de copos e similares" - de
Alumínio 'man Ltda. - danositado
em 17-g-57: total de pontos '3.
N.° 96.062 - priv. invenção para
"Novo tipo de desnalpadorà de Nicobriu nitimaraes Moreira - Retif:co
o inicio do 1.°„ ponto: Novo tipei de
Industrial despolpador, caracterizado pelo fato

uma projeção tronco. .cônica. 4
cuja base maior se pro:onga em cilinCro alongadu 5 dotad ode rosca interna 5 de comprimento variável.
N.° 126.974 - modeio industrial
para 'Um novo modélo de desenhos
com configuração do mapa do Brasil"
aa de Clovis Gonçalves Córtes.
'N.° 127.044 - modelo 'aaaatrial
para "Novo tipo de calçados para
crianças e adultos com mim arias regoIávelsà - de \Valido,. da Silva. Retifico o final (k) 1.° ponto: ...
•
gcira da letra V.
N.° 127.108 - madalo industrial
para- "Nova eonfigura aaa eatarna anilcada a elemento po aaa'a a izarin para
contau aara civis" - (1" N"o R e x da
Brdsil Ltda. - estabelec ido em São

N..° 127.111 para "Eleraaroa
mental" - d Nao "•• +3, R -asil Lida
f,efnl../•••••••A,. em 5, 9,110,
aoaléan iarbotetar
N.° . 1 ) 7.112
para "Nova e manai-A eamPaaraaa,
aplicada a elera aa lo a-r-Onaata'
constructes" - de Neo R^x do Brasil
Ltda.
N.° 127.114 - madein industria'
para "Peca da earâm iaa oa-raiaaiaa4a
tiara ,eanRirtiróer - da No n R-v do
f3rpI l
aetabeleragn arn 5 la-atin
N:' 1 /7.177 para *"Novo ataal'alo ria eas•.,lq contae '`1^4^1'.0"
de
nada rum
Os•,•.tIdo d Aochn Maretra,
Ficam Os ners-en,oc ar •ma mencinnadoa reaublicadne nnr taram
com Incorr a -&'s aa boletim do dia 23
de janeiro de 1962.

Picam (is- processos abaixo meneonados
republicados por terem- saidá can/
incorreçães no bn 7rtim do dia 24
de janeiro de 1962
Tértuos:
N.°. 88.420 - priv. invenção para
'Projetil de carga oca", de . Forsvarets
Fabriksstyreise.
N.° 88.88a - modelo de utilidade
para !Um noa() tip:- de instrumento
para escrever aornbinado com t.mble
bupretsor" - dc Falis De La Roca,
estabelecido em S. Paulo.
N.° 89.2)7 - priv. invenção para
"Aperfeiçoamento em método e, opa.
relho para fundição de objetos perfilados de cerâmica" - de General Eletric Co.
N.° 89.273 priv. Invenção para
"Aperfeiçoamentos em ou relativas a
equipamentos para uso na moldagem
de paredes de concreto e sirinilarasa de Acrow Engineers Linilted - depositado em 13.9-56.
N.° 90.083 - priv: ins.crição para
"Aperfeiçoamentos em ou ralatívos a
um processo para estabilizar e solubifizar um catartico" - de Mead Johnson E4 Co.
N.° 90.584 - prIV. invanção para
'Aperfeiçoamentos em laniseiras esfe
rográficas de tino retracta" - de Antonio Emílio Valbonesi e Aldo Valbonesi, total de pontos 5.
N.a 91.239 - priv. inVençãa para
'''Aperfeiçoamentos em açu aareiros" de Sicarumci Prater; ' total d a pontos 3.
N.° 92.063 - modo de utibdacia
para 'Novo cispositiva da Comando
de q aclerlade Agro
para regadnras"
a/arrasara San Ditnas Ltda.
.
N.° 93.824 - rris • inVanrão para
"Mistura para ligar . farragans e Isoladores de porcelana ou de staaate de
um. dos ou mais corp" -' de Teca
noceratadca SÃ. - Retifico o final
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extremidade superior de unia terceira jTERMO Na 93.089
te substittilde_ por um ou dois radiTERMO N.9 97,473
parede lateral do referido recer,ácucais alcoilas inferiores, sendo dito .
De
19
de
março
de
1957
•
De 2 de outubro de 1957
lo, recorte êse destinado a ,acomodar
processo ' caracterizado pelo fato de
o referido mecanismo de alavanca; e
Abbott Laboratories
Eetadas Uni- comportar a redução dos derivados Clemente • Martins — Estada da
pelo fato, ainda, de estarem previstos dos da América."
formilades correspondentes de fór- Guanabara.
.
dispositivos associados ao bordo supeTitulo: Processa aperfeiçoado para mula geral:,
Um segmento' de trilho.
r-r da quarta parede lateral do refe- a introdução de uni grupo hidrocar- na qual xl e Y1 nep
reeen
tam seja 1. Um segmento de trilho de secção
rido receptáculo, destinados a impedir bonate em um computo orgânico.
x e y tais como definidos acima, seja comum, reto ou curve, caracterizado
movimento
da
bandeja
do
referido
o
radicais formila, tendo os símbolos por Paseuir as extremidades cortadas
Pontos , Caracteristicos
as mesmas significações que prece- obliquamente, ambas no mesmo sentido- '
• d asPositi ao de congelament em re• laça ao referida receptáculo, durante
•
1. Um processo aperfeiçoado para dentemente. .
para que várias segmentos passam ser •-de
Seguem mas 2 pontos Caracteris- ligados uns aos outros p3r justapesi- )
a operação do referido mecan ism
introdução de uni grupo hidrocarboalavanca. — Um total de 5 pontos neto com uni composto orgânico, ca- ticos..
ção. Um total de 2 pontos.
racterizado pelo fato de se reagir um
—•
ésber metalo malemice,- ou- um éster
'
TERMO Na 95.188'
metalo-acetoacético, eu um. éster eneTERMO N.9 93.689
n
TERMO N. 97.585
-De
24
de
junho
de
1957
talo beta-cetônico, ou um éster meDe 1'3 cie abril de 1957 •
Depcsitado em 8-10e957.
talo alfa-clano, em que o metal é um Herminie Pizzi Pilho — São Paulo.
W. R. Grace 8r Co. — Estados Uni- lanai alcalino 'ou uni metal alcalino - Presilha para papel.
Requerente: Máquinas "Verona !' do
terroso, com uni halogeneta
.
dos da América.
1. Presilha para papel caracterisa- Brasil Ltdae — São Paulo.
Titule; Aperfeiçoamentos em má eu- uni halogeneto alcenilico. ou um da por ser constituida por um. araPontos Característicos
qu.naS aplicadorasa de revestimento halegeneto aralquilico, eu um sulfato me de seção trahsversea circular, en. ,
dialquilico, ou uni sulfato dailsenllice rolado, Ein helice numa, extremidade e Aperfaiçoainentes
.
em linho reta. •
em Máquinas de
ou um sulfato diaralquilico, em um 'afilado na outrem,. rscndo dobrado cortar freos.
" Pontos Característicos
meio aeacionT contendo um catalisa- em V a---eTotal de pontos 2
1. Aperfeiçoamentos em maeleiaas •
1— U'a smáquina para aplicação de dor de alquai:ão que cons'ste de um
de cortar frios, que se constituem pela ;
gacheta a elementos mecânces, ca- composto. orgânico, isento de átomos
chapa reguladora da grossura do frio,
racterizada pelo fato de inclu:r um de hidrogênio . acidico, e _que contém
• TERMO N9 95.190
quel se carac:eriza por ser montada
transportador, tendo dispositevos regu dentro da molécula um dipole não
numa peça movivel, comandada por :
Herminio Pizzi Filho — São Paulo. uma
lamente espaçadas, destinados a re- ramificado, eletricamente rigida, tenresca som fim; a chapa -regula•
Nova prateleira.
ceberem e preneerem as peças a tra- do na cadela Mais do que um e med:ra é dotada de Uma armação na sua
balhar; am dispositivo destinado a a- nos do que quatro átomos, possuindo • 1. allova prateleira caracterisada superficie inferior, da qual se projeto n
conar o trenspertador; um bocal a- dite daiele como o Seu terminal car- por ser constituida por um tripó me- para um dos -lados um braço, que seplicador de composto forinadr de ga rergado negativamente, em átomo de tálico ao qual se aplica cm uma das fixa mediante um parafuso com arr
extremidades ura conjunto de gancheta, Icalizado per orna do trens- axigênio com' suficiente capacidade de chos
-ruelapocnçmviel;sta,
em forma de piramide triangutedor; um anspref fe n .(1-111.- do a- o- doação de eletrons a serr titulada
peça inerivel superte da chapa" rega- :
bnaar o bOCRI R giras em ..npiang0 por meio da titulaçãe potenclemétri- lar e na outra extremidade um eixo ladora é dotada de movimente aseenn“.;knelo ao eixo do transportadas': e. ca com ácido perclórico em um meio dotado de hastes transversais, sendo
que este e-xo é rotativo devido a apli- c'onal e da decida era vaivem. man- de anidrido acética.
disp ositivo ceai:nade à ....kçar.o
cação de mancais dispostas em sua &ele por uma rosca sem fim, passante
Seguem-se ma's 7 pontos.
cot a percorrer uni tasanor.a crctuar
extremidade inferior e superior. —
. na parede d.'e dita peça . rriovivel: uma
normal ao eixo do transportador, com
s
das extremidades desta rosca .sem fim
Total de pontos 2:
velocidades relacionadas com a veldescansa Obre encaixe da própria máTERMO Na 94.179
eidade linear do transportador; eaum
quinaae a outra extremidade é comandispositivo que funciono regulado ein
•Em 9 de maio de 1957
dada por um disco transparente, sob: ee
nizSáo N 9a.9-05
,
tempo com o deslocamento vertical do
o qual há uma chapa circular, com
Uai, destinado' a abrir °bocal e só Basilio Alonso Pernandez — Rio de
De
6
de
setembro
de
1957.
numerações coadjuvantes da rseulapermit:r a deecarga do comacsto du- dt— Brasil.
da altura da chapa reguladora -a
rante o intervalo de tempo em que a Titulo: Novo medeio de antena por- Vidros Corinne; Brasil S. A. — São gem
estabilidade _ do curso em veivera da
Paulo. .,
porção do peça a trabalhar se encon- tátil para televLsão: peça meviver é conseguida pelo em.
Limpeza de artigos. • tra diretamente por baixo do menciPontos CaracteristicOs
•
1. O processo cie limpar uru corpo prega dum pine guai. no ceia! corre a
onado bocal.
1. Novo modelo de antena portátil tubular caraeterizado por encerrar o dita 'peça movivel; tanto esta pino
Segues° mais 8 pontos.
para televise-o; caracterizado pelo fato mesmo numa camara isolante de sons gula, demo a roece tem fim são- dotade compreender, em combinação com e pescar uma corrente de ar, através dos dum pino de anerto terminados
a antena, própriamente dita, um su- da cavidade da citado corpo enquanto em betão recartilhedo. Uni total de
TERMO N. 92.417
porte , para uma lâmpada elétrica e .o se submete o e:aedo corpo a uni sem 2' pontos,
•
De 13 de—dezembro de 1956
respectivo abat-jnir. Segue o ponto 2 de grande intensidade. Total de
_
pontos 8.
São Paulo.
Temendo de Sduza
TERMO Na 93.857 Novo tipo de vassoura.
1. Novo tipo devassoura caracteriTERMO Na 95.013
'TERMO
No
De
29-de
novembro de 1957
95.997
sado e reivindicado pelo fato de ser
De 15 de junho da 1957
•
Werne Jeshcke São Paulo.
De 11 de setembro de 1957
constituído pela conjugação de várias
peças as quais funcionam entre si ' Requerente: Ciba Societé Anonyme Haco Gesellschaft A. G. — Sulça. Uai aparelbo 6. enfiar agulhas.
através de encaixes. Total de ponte 4. Basiléia — Suiça.
para a preparação 1. Um aparelho de enfiar agulhas,
Processo para . a fabricação de pro- . Processo
noves derivados de piraaolidina,. caracterizado por -um suporte provido
dutós' de desidrogenação dee esteroi- de
•
de um binai, onde se enfia a agiam,
TERMO N. 9 94.031 e
• Reivindicações des.
com a abertura para baixo. e de -uma,
•
De 3 de maio de 1957.
• Pontos Característicos
1.) Pr3CeSSO de preparação de novas abertura .transversal, disposta no, base
5 dioxo pirazolidnas, ca. da bocal, onde se coloca a linha a ser
Manoel Cantinho.
1. Processo para desidrogenação de 1apirldil-3,
•
acterizado pelo fato de que se intro- enfiada. Um total'de 3 pontos.
•
São Paulo
3-oxo-teroides por • meio de um cam- duz
em
uma
N-piridil
N-fenil-hidra• Maquina para pregai' coixas de ma. peão de selênie, tendo unia ação de- sina ou um 'N, N' dipiridil hicirazina,
—
„a
(Jeiras.
sidrogenante caracterizado peio fato eu em um dreivado adiado das mesTER1VIO
Na
99.346
de se efetuar a desidrogenação na mas, o radical maloMlo no qaul o átoPontos Característicos
presença de Mn metal do segundo ou mo de carbono central do, agrupamen'Do
19
de
dezembro
de 1957
1 — Máquina para pregar ca2xas de .cftavo grupo do sistema periódico — to malonno pode conter um_ radical
Cen-VI-lio
Pire
Corporation
— Esmadeira, caracterizada por dois mon- Um total de 13" pontos.
hidrocrboneto encerrndo no máximo tidos Unidos da 'América..
tantes verticis; portadores, em sua ex10 átomos de erbon e, eventualmente Titulo: Processo e dispositivo para
tremidade superior, de ama-plataforma
uma funçã éter, de - que se introduz, pressolicitar
provida de funis; sendol que; 'ene ditubos de concreto.
TERMO Na 94.356
se o agrupamento malonilo n5,0 conta plataforma, convenientemente, uma
r
Pontos
Característicos ,
tem
éste
radical
-111drocarboneto,
êste
De
17
de
maio
de
195'?
cantoneira portadora de peças polina posição 4 do derivado ,..de 1. Máquina pata aplicar fio, sob ten..
gonais, convexas, providas de entalhes Societé doa Usines Chimiques Rhô- último
pirazolidina resultante ,e de que se
inargenals e de posição angular re- ne-Poulene --Pfança.
a um tubo abrangerido rodas estransformaaa se necessário fôr, o de- são
gulável, ditas peças sendo de tol mapaçadas para suportar e fazer girar o
rivado de pirazolidina obtido em um tubo
' neira dimensionadas e dispostas que
Pontos Cacarteristicos
e dispositivos de rotação para á
classes sais com urna base ou une áci- acionarnehto
ditos entalhes coine'dem com o plano
das referidas todas, cá,do. — Seguem-se os pontos de nú- racterigada pelo
vertical que contem os eixos da funis Processo de preparação cie novos de- meros
fatie de compreender
2 a 8.
send que, ainda, a dita plotaforma é rivados fenoxicarboxilicos.
primeiros' dispositivos de oontrõle,
•
articulado, podendo ser fixado em di- 1. Processo de preparação de novos
ajustáveis e eletricamente acionados,
versas inclinações, um quadro porta- derivados fenoxicarboxilicos de -fórTERMO N9 93.021
ligados, aos referidos dispositivos de _ ;
dor de lâm'nas longitudinais porale- mula geral: na qual x e y represenrotação: . e destinados a ajustar, para
De 30 de setembro de 1957
las,- dentro do qual se dispõe um se- tam átomos de halogênio, radicais alum determinado valer, a respectiva
gundo quadro, portador, também, de cofias inferiores ou . radicais hidroxi- José Benedito Corrêa — São Paulo.
velocidade; 'segundos dispositivos' de.
lâmias paralelas; sendo que, ademais, metia, podendo x ser também uru Novo tipo cte aparelho para solda contrôle, eletricamente, acenedos, lino primeiro quadro citado se articula átomo de hidrogénio, A representa elétrica. •
gados a um dispositivo de movei:enteurna caixa provida de fendas longas uni radical hidrocarbonado alif ático 1. Novo tipo de aparelho para i sol- çãe de-.flo e destinados a ajustar, para •
de um braço articulado, com um ex- divalente, de cadeia reta, contendo de da elétrica caracterisado. por uma um determinado valer, a VaPeCtiVA, ,tudinals reguláveis, ligada, por meio 1 a 3 átomos de carbono e z um ra- corrente alternatva trifa.sica com ve.oeiciade:. uma fonte de ewrgia elécêntrico do motor. Um total de 4 dical hidroxi (inclusive) os sais cor- equilibrio das três fazes.- -a. Total de trica comum to- contróles para ampontos.
respondentes 'ou omino eventualmen- pontos 3.
bos os referidos dispositivos cie rota-,
•

,
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ção e- de movimentação dé fie, destinada ernanter tuna relação constante
e predeterm nada entre os referidos
- dispositivos_ de acionamento e o referido dispositivo de .movimentação,
no, determinada pelos ajustes dos referidos dispcsitivos de contrôle; e dlspositans ajustáveis de divisão de potència'tenão uma extremidade de entrada ligada fies e,ontreles, respectivamente dos dispos ; tivas de rotação e do
dispositivo de movimentação do fio; e
peao talo. deque os referidos disputa
tivos de davisito de potência são, dêsse
modo, tornados capazes de alteraf,de
maneira controlável, a velccidade de
()pereça), sem alteraçâo da referida
relação; Seçue mais 8 pontes:
TIMM() N. 80.054
De 10 de junho de 1955
Matrix S. A. Industrial e Conaércio.
São Paulo.
Compressor aplicado ao motor de ex.
plosão de veiculas.
Pontos Característicos
1 -- Compressor aplicedo ao motor
de explosão de veículos, caracterizado por ser constituído por um corpo
central, de qual projetam-se para iados opedtos, dois cilindros providos
de bicos de salda, em ligação com
interior do corpo por meio de válvulas, sendo no interior, do corpo,
disposto 'ara eixo provido em suas extremidadee, de plstões' móveis nos cilindros citados, sendo os d:tos pistões providos de orifícios de entrada, em comunicação com Válvulas,
d'spostas' nas respectivas extremidadea.
Um total de 5 pontoe.
TERMO N.° 80.211
. De 20 de junho de 1955
Modélo de utilidade.
Novo fazolete manual.
Luciano Faizonia
São Peado.
pó atos Característicos
1 , — Neto farolete manual, caraça
tateado por ser provido de urna corda de aço interna, por meio de uma
chave, d.sposta 'sôbre o eixo de ama
rede dettada, acoplada com uma engrenagem multiplicadora que aciona,
por sua vez, um volante imantacto,
volante este, -parcialmente 'circundado -por placas semIcirculares ligadas
ao núcleo de uma bobina, cujos fio
acham-se, por sua vez ligadas ao coquete da lampadad elétrica do conjunto. — Um total de 2 pontos. '

TERMO N. o - 85.1e9
'.' de - março de 1950
Requerenee: Ronald V. -Upatone,
restado de São Paulo:
PolCos Ca:aieteristicos
a-- Um' novo Inadato de -cerdeirinlm escolar articulada, confee :lanada
em madeira, caracterizada eeio rato
de ser conseituida de base retangular em fórzaa- de quadro, à qual se
articula, na parte dianteiro na pés de
carteira prapriaruente dita, os quais
são mantdos, em questão adequada,
através de haste :com uma das os,trenialadea „Igada a uni doe maneionadoa, pas. enquanto que o- terminal
oposto se- flea á um pino deslocarei
em rasgo exiarente muna das longarinas da base, sendo a 'eart.e.ra dotada' de tampe 'superior inclinado e de
plano exterior coai rebaixes para
enca ixe de inteiros e porta-lapas, é
a3 placaa leterais conformadores . da
eitante para - 1vrcs, erticuladas a por
meio de debrediças, no fundo do
mesmo.
.
•
Um 'total de 3 pontos.
.
"
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•TERMO N. 90.328
=MO N.° 80.3(36
' • TERMO 1.9 91.947
De 28 de junho de 1955
De 31 e outubro de 1966
• De 21 de janeiro de 1957
George -Gore.
João Pereira de SoUza.
-Requerente Plerre Chance) — São
São Paulo.
Paulo._
Estados Unidos da América.
Modêlo de utilidade.
Noa° modèlo de solado pata anda,.
Rampa creulaf para garagens -e
Para disposição. construtiva lias plásticas.
semelhantes.
.em mico
' motores.
•
Pontos Caracteristícos
Pontos Característicos
-1 a— Nova disposação construtora
em
micro-motores,
caracterizada
pelo
11 Novo rnorlalo de eolado, para
1 — Um edilicio para estacionade que a carcaça metálica, de sandálias pliesticas, caracterizado esmento de automóveis, incluindo uma fato
fcrmate
irregular,
apresenta
umresencls2menW, pelo' fato da planta do'
pluralidade de andares, dispcotos um baixo circlilar -dotado centralmente solado
ser guarnecida perif:ricamena .
acima do outro, e uma série de ram- de abertura Igualmente circular, sen- te por uma
banda ou borda inferior
pa curvada, ene toda sua extensão, do que contra tal rebaixo se encaixa, plana contornante,
que na região de
entre um andar o,outro, adm de for- parcialmente, e o retor, este envolto
mar, juntamente -com uma porção de parcial e lateralmente, por estator salto é projetado preferencialmente
cada andar, um caminho circular es- formado por lâmina com a configu- inferior do sedado ser provida de ma.
Série de nervuras transversais paralepiral.
ração aproximada de. °C" ouja par- las oiteirlças a uma série de nervuras
Um total de 6 Pontos.
te central enrolamento eorresponden. longitudinais, interrompidas nos este à excitatriz.
paços, que Intercalam as primeiras,'
;Um total de 3 pontos. .1
nervras es.as que acompanham' o forTERMO N.9 . 87.393 - •
mato extêrno da solado e guardam em
relação a banda periférica pequeno •
TERMO N.° 90.793
, De 26 de jUnho de 1956
espaço; pelo fato ainda da região de
Requerente: Atag-Trust... •
,.De 26 de novembro de 1956
. soado, correspondente ao enfraquo
Ene Vaduz
Principado de. : LiProcesso de copolimerização "do es- compreender ma série de frisos ou
echtenstein. .
treno com borracha sintetica e o nervuras transversais e longitudinais
Secção de mastro destinado, a ser- respectivo
processo - de fabricação.
curves e retiliné-s que fazem a ligavir de elemento construtivo para arção' sólida e flexível da sola. cora 0
mação.de mastros de todo o gêne, Pontos Característicos '
salto, projetadas até a altura deste,
roa cru especial mestres para ante• 1 — Copolimetr-o do estirem). com formando Ma nervura longitudinal,
rea.S . e para montagens.
borracha sintética caracteriz,ado o curva e • concentrica a banda perifé. Privilégio de. Invençtio
copolimero por ser composto, essen- rica, sendo qe entre urna e outra tem:"
-1 — Secção de mastro, destinado cialmente, de est'reno monómero, de incorporad ee is nervuras transversais
a servir de elemento construtivo pa- um copolimero do tipo borracha do do salto e, fina'mente pelo fato, das
ra a armação de mastros de todo o 1,3-leatadieno-acrilon_trila que con nervuras transversais e, lonetudinals
de 28 a 38 per cento' em pêso da sola e do salto, terem incorporadas género, em especial de mastros de aia- tenha
testas le para montagens, cracter:za- de a acrilonitrila combinada, e do um nos vértices, preleções verticais cilindo pelo fato das diversas secções de copolimero de tipo borracha do 1,3- dricas e ocas: Um total de 2 pontos.
mastro serem • providas, na sua dire- butadienb-estlreno que contenha de
ção -longitudinal' de fechos de enfiar, 7 a 25% em pêso de estireno combiTERMO N.9- 92.691.
reguláveis no seu comprimento, e nado, e per apresentar- ás seguintes
provido de um perne e de um casqu.- peopre dades especificas.
De
25
de fevereiro de 1957,
lho eoscado, cada- um apresentande a) pêso especifico (varidvel cei71
Eletro
Mecânica
Lidia Indústria g
pelo menos uma canelura lengitudie cair) g-cm3 — 1,049 "— 1,133:
b) distorsão pelo calor _(prática)°C Coraérci) Ltda. — Sito Paulo.
nal. servindo de fecho 'de .baioneta,
,
-:Um total de 7 pontos.Aperfeiçorusrentos em motores eléc) dureza Rockevel/ —; Escala M tricos. ,
Pontos Característicos TERMO N.. 9 89.312
d) dilatação térmica crn-cm°0 —
7-8
x
10-5.
,
e,'
•
•
Aperfeiçoamentos
em meteres _elé.
De' 20 de setembro de 1956
e) absorção de água (imersão ,por tricos, caracterizados pelo fato do eixo
Caskar. Renner.
24 horas -do motor elétrico ser provido de mi
autrtento , Engane.
0,03-0,05. ,
volante que, em sua face anterior,•
Rio de Janeiro
'1) ensaio de »quebaamento de uma apresenta um anel de fricção, no qual
Fluxo volatil para soldagem.
barraa de uma libra Çaltura de queda encosta e. parte anelar de um disco
para q uebrar uma barra de 74 x 50 X montado na extremidade interna de
Pontos Característicos '1 .
x 2.6rnm
cru, menos de '70.
um eixo, que atravessa UM corpo tu.
Fluxo, volatil para soldagem,
g) inapcto 1 sod
em. kg-cm a- bular, sendo provido, na extremidade
de Metais, carasterizado -por uma menos de 4 .
oposta, de uma-palia motriz. Um total
combinação halogenada de. líquidos h) resistência' à flexão — kg-cm2 de 4 pontos. ,
organicos ou. .morganicos, volatza- 600-1.300.
veis entre 20.0 e' 70.°C; por exemi) resistência at tração kg-cm2 —
alcool metilico, etilico ou alcool pro- 450-750.
. TERMO N.o 93.065
pine, butil-ca, com compsições • de
i) moldabilldade; praticamente a
De 18 de março- de 1957
boro, por exemplo: boro metilico, mesma que o poliestireno não moditetraclreto de :alicio, fosforo, entre ficado:
Heinrich
Becher — Alemanha;
20% e 60%-que submetidos à tempek) solubilidade; não completamen"para transvasnmena
ratura elevada, adquiram "proprieda- te . solúvel nos hidrocarbonetos aro- toAparelhamento
de liquidas e massas pastosas de
. •
des de fluxo. — Segue o ponto 2. , máticos.
._
um - reservatório para um recipiente
Um total de 3 pontes.
.
menor.
., ^TERMO N. 90.259
Pontos Característicos
TERMO ,N.9 90.867
a De 30 de Outubro de 1955,•
1. Aparelhe para o transvasamento
De
29
de novembro 'ele 1956
ltymva • Hakko Kabushiky.
de liquidas e massas pastosas de uni
recipiente-reservatório para tun reciJapão.
'f:Jm movo modelo de 'pente. Prcessso para a peeaução de arai- Requerente: Andrés Balsa Priete — piente menor, onere se insere no rede
piente reservatorio uma bomba de êrna
ne-áciclos.
São Paulo.
'
•
belo mergulhador mijo corpo de bom' P2ntos Característcos
Pontos
Caracteristiscos
ba possui na extremidade inferior,
•
.1 — Uen preeesee para -prcauzie .1. "Um novo modéla de pente, Ca- situada Nilo do fundodo reser aut.
ácido 1-glutanice, caracterize-ao por rd...eterizado por ser constituido d .e duas rio, uma aber.ura rechearei por válcemprrendee as leses de cativo, em partes de matéria plástica ou conge- vula, e cujo êmbolo, sujeito à pressão
de uma mola, provido com uma' perum . melo, de tini rnicrozganisino iene nere; -uma erra forma de suporte .ou perfuração
ak'al para a passagem de
satisfaz • a cluas- exígriCia.s banquiml- capa dura (1). ; munido, em cada exmis. uma é aiaa5lldacie pera peodu- tremidade, de um encaixe ou abertura liquido, caracterizado pelo fato que
iieldo (eeto-glutadio de Materiais (2). e- a outra em forma de ponte na perraração axial do êmbolo (6)
contendo: educar e a outra é. possu:r propriamente dito, flexivel, dotado em se acha um bocal dl) e o 'recipiente
uma 'alta, atividade de desedrogenese cada ma das extremidades situadas menor (22) possui uma tubulatura de
de • ácido • 1-g/utanico, especialmente nas proximidades' de seus dentes (4), enchimento (23-27) adaptada ao boa atividade forte . pesa a millaSlo re de ma projeção '(5) inclinada e sob cal (7) e- destinada ao enchimento e
do dito Nade , cera- ca utár co,-dutora esta, de uma reentrância (6), af'm esvasiamento, e pelo fato que as dl- e elustagem do pal de meio dá 2ullura de que ditas projeções (6) se adap- mensóes do recipiente cilindra númepara a a 9 pela ad .ça0 de aaoataa tam _perfeitamente no interior das ro (22). por um lado, e as do cilindro
lizantes com o que Uma quantidade aberturas (2) da capa ou suporte dD (2) formado o corpo da bomba de
substancial 'de ácido 1-glutánico . e o que -p imite ao restante do- pente êmbolo mergulhador, por outro lado,
seus sais, é acumulada no' meio de (3) movimentar-se, dado a sua .flexi- são calculadas de modo que seja insecultura. - Vilidade, no interior da • capa (1), rirei no cilindro (2) o preciplente ele
Uri total de 16 pontos.
quando em uso: Um total de 2 pontos lindrico menor (22) como haste de

e._
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./IMENDMINIMAND.

èmbelo l enha a presMo , cla mola ',(5) lona constante de ViscOsidOde Aãdo esquerdo e :se aproximam do
à. qual fica sujeito o êmbolo (6). "UM densidade de pelo menos 0,90 e direito, sendo um superior e outro
total de 15 pontos.
uni teor de enxofre de pelo me- inferior. — Segue um total de 2
nos 1%' em peso. — Seduein os pontos.
pontos de números 2 a 25.
TERMO N. 93.156.
TERMO -S° 102.801
De 22 de março de 1957 _
TERMO N. 102.330
De 2 de junho de 1V58'
Maximilian Schateartz — São Paulo
Aperf e içoe In entes em p rem ilhas . •
.Smitsvonk N.V. — Holanda.
- De 12 de maio de 1958
•Vela de ignielio de baixa voltagem,
Pontoe. Cctracteristièos
Requerente: Owens. — Mineis
eletrodos isolados, para descarvas
1. Aperfeiçoarnceto em palmilhas', Gass - Company — Estados Uni- em
de condensadores.
caracterizados /me uma peca de bar- cies da Amiérica.
-1. Unia vela • de ignição de baixa
•
racha esponjo. da pequena
voltagem, sem eletrodos isolados. pare.Aplicadores,
de
líquidos,
de
tipo
sura, provida de orific:es de variadescargas de condensadores, na qual
ção e dotada, ea sua face superior, esférico.
as centelhas-são produzidas por desde um reeestimento de tecido, encargas- do. condensador caracterizada
Pontos Característicos
•
quanto tele, na sua face infeeior. é
por consistir de um--condutor cujos
previste ema lálnaia de rsfoeço, f:e1. 0 Aplicador . - tipo esférico, ten- pontos estão lige& s os terminais da
ateei. aenao ao niateriel do quel é fel- do inn recipiente e uma guarni- vela de ignição, cujas centelhes são
ta a peei:: ameacsetads . , durante
ção provida de uma sede de ve- formadas entre porções" do dito cou•
bricaçãe+;- uma certa quenticlrele de (ex.,: mimar, uma estera, pede-li- dutor. Um total de 1 pontos.
perfume ou produto aromát:co e bal- do cocpera0 com a sede ,e meios
sâmico qualquer. Segue o pouto 2.
IléXiVeiS cooperantes com a esfera
TERMO N° 104.183
para, normalmente, mantê-la afasbe
31 de julho de 1958
tada
da
'sede,
aplicador
êsse
caTERMO N.° .100.979
racterizado 'por ulmo tampa para
Requerente: Daimler-I3enz AktienDe 14 de março de 1958
obturar u recipiente e para rece- gesellschaft, Stuttgart Nnterburkheim,
"Aperfeiçoamentos em registres. ber, telescopicamente, a referida Alemanha.
•
Ponto característico
guarnição, cooperando a, tampa,
de gaveta".
Comércio e Indústria "Homiee" também, com a esfera para cau"Disposição das Molas e dos amorLtda. — São Paulo.
sar deflexão de—melo flexível e tecedores em veículos automotores".
1, Disposição das moles e dos
para impelir a esfera contra . a sua •amortecedores
Pontos característicos
nos eixos de itidaa ou
sede, bem como dispositivos para nos órgãos condutores de rodas, res1.. Aperfeiçoamentos em regis- limitar a . extensão do movimento
pectivamente, de veículos automototros -de gaveta, : caTacterizados por
entre a tahpa e a guar- res, em que os ditos eixos de rodas
um pescoço tubular fixe ao corpo telescópico
ou
os- órgãos condutores de rodas,
do registro, e envolvendo central e, nição, assim, como a magnitude respec:ivamente, se acham dispostos
da
deflexão
.
meio
flexível.
—
diretamente a haste ou eixo de
em um quadro auxiliar, banco ou
acionamento da translação da ga- Segue uni total do 9 . pontes.
elemento Intermediário semelhante,
veta no interior de uni corpo reelásticamente Montado com relação a
essa principrd do veiculo', ao quadro
gistro, pescoço êste cujo . vazaTERMO N, 0 :102:519
principal com a carroceria ou à rói.
mento central forma um degrau
roceria „auto-sustentadora, elemento
de encosto para a saliência ane:Pe.' 20- de maio de 1958
êsse que eventualmente leva; total ou
lar da dita haste, e mais uni treDepositante:- Willi Brodlin, AI- . parcialmente,- o agregado de acionacho alargado e rozqueado, onde
mento e ou partes essenciais dêste,
se alojam duas -arruelas, uma ri- lensbach A. B., Alemanha.
caracterizada pelo fato de que as moQueimador
dê
óleo
com
pulvegida e outra flexível diretamente
las Se apoiam, de um lado, nos eixos
apertadas internamente -por por- rização para funcionar em cama- de rodas on nos órgãos condutores
ca de fixação. Um total de 2 pts. rat de, combustão de qualquer. na- de rodas, respectivamente, e, de outro
tureza.

TE.:11M
-0 N. 101.659 -De 11 de abril de 198
Títulos: Máquina de desto,ar a-privilégio de invenção.
•
Requerente: Geraldo. • Werniiigharese= de. Joinville — Santa Co.
tarina.
Pontos Característicos

1.° Máquina de destecer, caracterizada' por três longarinas
paralelas, duas das quais mais distanciadas, estando montado entre
estas um carretel que tem um dos.
lados solidário ,ée urna granae roda dentada. Na frente date mesmo par de longarinas esta . prevista uma chapa de encos.ó, s.itiada iranswersahriente e- na, extremidades um par - •de cadeia.; providas de ganchos na ponta.
Segue um total de_2 pontos.

Pontos Característicos
. .

1. 0 Queimador de óleo ecuu pul-

verização para funcionar em câmaras de combustão de qualquer

natureza, próprio, em particular,

para aquecimentos centrais e instalações industriais, ,caracterizado
pelo fato 'de que, a certa distância preferentemente regulável do
bocOl de pulverização, acha-S
previsto urii sino de gaseificação,
perfurado e construido a modo
de cúpula . ' ou .redoma. — Segue
.
um total de • 4 pontos.
TERMO N.° 103.023
De 8 -de • julho de 1958
—
Requerente: Martin Serrano

Patente de modelo de 'utilidade.
Pontos Caracteristicos de:
"Uni novo tipo de suporte para
relógios de bõlso e de pulso".
TERMO N.° 102.081
Estado de São Paulo.
• De ' 30 de abril de 1958 •
'Uni novo tipo de suporte
Shell Rosearch Liinited — In- para relógios de bóis° e de pulso,
glaterra.
caracterizado por uma chapa ou
Processo para a fabricação de placa de material plástico trans.
aditivo para oleo lubrificante.
lúcido ou transparente dobrada
1.° Um processo para a fabrica- em forma de "L" com sua haste
ção de um aditivo de óleo lubri- dupla formando um espaço, com
ficante, caracterizado . por com- debra superior arrentiondada,
preender o tratamento, com um provida superiormente de um rasperecido orgânico de uma fração go que parte do lado direito e terde óleo mineral residual ou des. mina à meia largura da placa e
tilada tendo um ponto de ebuli- na parte posterior de dois rasgos
ção inicial de pelo menos 300.° C, iguais, parale/qs, que partem do

• Fevereiro de 1962TERMO Na 105.018 .•
Requerente: Diamond Gardner Cot..
poration,,Nova York, Estados Unsdos.
da América do Nore.
"Embalagens ou caixas de papelãn
para ovos ou outros artigos frágeis".
• Pontos Caracteristicor

1.' Embalagem ou caixa para ovos

e outros ar:igos frérgeis„ e destinada
ao fim deicrilo, - caracterizada por
compreender um corpo que inclui
uma estrutura ou célula pera suporte
dos artigos, a qual abrange três porções 1-atereis çue se projetam para
cima e para fora, desde uma base,
sob um angulo com r vertical, .compreendido entre 13 0 e 15" Ui. Um tu.
tal de 25-pontos.
TÊRMO N. 105.573

De 30 de setembro de 1958
Union Carbide Corporation — Estados Unidos da América.
C.atodos aglutinados
com ciando.
_
•

Pontos Característicos
1 No .s" -o- in' odAlo de cama para parturiente, catacterizado pelo feto de
compreender um estrado suplementar,
substancialmente; . retangular. integra/mente,' encaistive/ no corpo doo

vido de duas alças extrernrs para a

do estrado principal da, cama e Pro-

vido de duas alças extremas para a
sua mais fácil manipulação,
total de

4

pontos.
--

TÉ.RMO N° 107.112
De 5-12-1958
"Recipiente de configuração torelde
ou espiralada, e processo de reforçar

e soldar o mesmo".

Dominion Enginecring Works Liinited, uma corporação organizada sob
es Leis dio Canadá. cujo enderéço
P.O. Box 22 na cidade de Montreal,
Província de Quebre Canadá, na qualidade da cessionário, na qualidado•
da cessionário de Robert Stanley
lado, no elemento intermediário. Sproule.
-Pontos .Caractertstie.os• elitsticamente montado com relação a
•
Errasse motejada do veiculo,' c. ainda. • 1. -Recipiente 'de pressão de C
•
pelo lato de que os amortecedores se gureção toróide ou espiralada" onficom
ap o iam, de um lado, nos eixos d.: eixo longitudinal dobrado ou curvado,
rodas ou DOS órgãos condutores de, e processo de, reforçar •e soldar o
rodas, respectivamente, e de outro mesmo, caracterizado por apresentar
' veículo,
Indo, na massa motejada do
estrutura de paredes manietas
como, por exemplo. no quadro princi- uma
pal com a carrocerle ou na carroceria compreendendo duas ou mais chapas
autosustentadora. Um total de 2 pon- cujos superfícies sobrepostrs estão
matuamente era contato íntimo, estos.
tando a chapa externa soldada á.
chapa interna nas respectivas bordas
- horizontais , paralelrs ao eixo iongt-,
TÊIIMO N° 105.377
tudinal curvado da estrutura. Um toDepositado em: 22-9-1958.
tal -de 13 pontos.
Requerentes: Otto Henrique Bock e
Gentil Campos de Oliveira -TÊM° N. 59.301
Paulo.
• Processo de • preparação' de papei
Depositada
em: 1740-1951
beliográfico para fins de utilização.
tendo como original um diapositivo - Requerente: Rolf Ingentar ObIsson.:
"Novas disposições, em braços sufotográfico".
portes porta lâmpadr-refletor".
Pontos Característicos
•
Pontos Característicos
1°) "Processo de prepliráção de pa1°) "Novas disposições em - braços
pel •heliográfico pare fins de utilização tendo como original um dia po- suportes porta UM-tineta-refletor", casitivo fotográfico", cuja primeira fon.. racterizadas pot o corpo (i) porta
oa operação caracteriza-se pela pre- lâmpada, ser fixo superiormente eia
paração da superficie do papel base, dupla chapa (7), através de conjunto
utilizando papel - rdequado tal como rrticulável, comnosto de eixo (Cl.
por exemplo papel tipo sulfito comu- segmento cilíndrico (3) e láminaS teumente usado em tipografia, subme- soro; por um conjunto de braços ;8
tendo-se uma das faces de Pa pel o e 9, que através de chapas :manjarei
uma ramada ou emulsão cuja com- (11) e braços: (25), são eirtienlacIns
posição coloidal é constitu'da do sul- -cm braço, vertical (12) e eixo (24),
fato de brejo, ou oxido de zinco ou e a- extremidade inferior dèste é' fixa
oxido de titanio ou- de outros ele- em duas superfícies Anetálicas (13),
mentos equivalentes e com as mesmas prralélas e oblioua . ; através de seu
características químicas, utilizados prolongrmento (14), Superfícies estas
Iso/adamente ou misturados em pro- fixas no suprrle quadrangular (15)
porções variáveis, obtendo-se uma su- do extremo inferior cilíndrico encai s
-aedombuch(15);nstive,á
perflete de grana' fina equivalente à
ustda em panei totografico. Um to sulco perifóri"co (17), onde se apoia
uma esfera (18),, pressiouada por
tal de $ pontos.

•
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urna mola espiral (19), fixada pelo
parafuso (20), sendo esta bucha fixa
no corpo (21); nas extremidades superiores das superfícies (13), há mola
espiral -(23), com suas pontas fixadas num dos eixos (24), disposto eu-tre dois braços laminares (25), paralélos • o 'braço (8) que st dispõe inferiormente, tem um eixo (27) cm
ambos os laterais, em cada qual há
mola espiral (23), fixas nos vértices
auperlores das chapas angulares (11).
Uni total de 2 pontos. •
n
"TPI1MO N° 199.207'
De 18 de março de 1959
'Reg: Celso de Freitas — Estado da
xhanabara.-

"Aparelho para verificação da caistóncia" ou não de paralelismo das rodas de veleulos, especialmente automóveis, caminhões e similares".
Pontos Característicos
•
' 1°) "Aparelho para verificação da
existência ou não de paralelismo alas
rodas de veículos, especialmente au- tomóveis, caminhões e similares", co..
racterlzado pelo fato de registrar,
numa' graduação eXistente num mostrador; os desvios apresentados pelas
rodas dos veículos, quando as niesmae
passam sôbre.duas pranchas, em marcha lenta. Uni total de 4 pontoa.

• ..... Myr ^5 1, a.

-
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menos, uma salda controlada por um
dispositivo de suprimento regalaval e
ligado com a extremidade superior dt.
uma passagem ou câmara disposta
verticalmente, de secção transversal,
de. prefarèneig, circulas', e, na extratnidade inferior, certo número ' de
compartlmentos ou -saídas circularmente dispostos, q,ue são ligados, pm
meio de tubos de suprimento, com
unidades formadoras de buracos separados; sendo uma" peça distribuidura, preferivelmente rotativa, situada
dentro da citada, câmara; entre o citado dispositito de superfície e os citados comPartianentos nu saídastotal de 23 pontos.
Um total
•
,
Ti11al0 N° 7,1.423
Depositado em: 21-1-54
.Requerente: Arhur 'Sterry •.• aão
Paulo.
"Novas disposições cm - conjunto
para luz -fluoreseentc",
Pontos Característicos
• •
1 0 ) "Novas disposições em eonjanto
para luz fluorescente", caracterizado
por dispor na tampa (2) da 'caixa
onde se localizam o reator e o stader
o adaptador' tipo rosca ou baioneta
para fixagem diretamente ao local da
rede aliastecedora ficando diretamente
ligado ao conjunto alimentador
lâmpada ou laniptalas que se acham
localizadas na calha (5) e ainda por
dispôr na parte inferior da mesma
unia tampa de . .materirl .transparente,
e ainda para conjuntos de maior
porte dispor de corrente com gancho
para fixagem no téta'na fõiro 'na
linha do bocal. — Um total de 3
pontos. a

TÉRMO N° 70.763
De 3 de dezembro de 1953
Interruptor elétrico
Novo modal
para _fechamento rápido.
Jonqilin Fragano — São Paulo.
Pontos Característicos
• 1. Ne ao modal° de interruptor elétrico, pira fechamento rápido, caracTÉRMO N° 84.027
terizado por apresentar três pontos
De 5 de janeiro de 195G '•
principais, sendo que, um dos pontos
extremos, tem movimento' livre em
Sociedade - Safir Ltda e Oficinas
• duas Mações opostas enquanto que, Zancan Ltda. — São Paulo.
O ponto cavem° oposto. é.engestado,
máquina para embalagem de presendo o ponto central provido de ar•
tietilação plana livre. Um total de 3 ventivos.
pontos.
Pontos Característicos
1. Máquina para embalagem de
preventivos, caracterizada por dois
'MIMO N° 71.909
cilindros aquecidos internamente, dotados em sua superfície externa, de
Da 22 de fevereiro de 1934
uma pluralidade de reentrâncias re.•
Melar, Manufaturas Eletromecânicae trIngulares,
circundadas por espaço
,Ltda. — Estado da Guanabara.
ranhurado. — Ura total de 5 pontos.
Aperfaiçoamento cai aparelhos .elótricas tara barbear.
Pontos Característicos
:TERMO ' DL° 87.025
1. Aperfeiçoamentos em aperellioN
De 7 de junho de 1(156
elétricos para barba, caracterizados
por um núcleo de ferro em "E", cujo •Humberto Di Celio — São Paulo.
ramo central é provido de um enroAperfeiçoamentos em sapatilhas.
lamento ligado à rede elétrica, sendo
Pontos característicos
disposta, em frente ao referido eu, rolamento, uma lâmina de ferro em
1 — Aperfeiçoaraentos em 'sapatilha
11grçào inferior com uma peça metafica. flexível, de tensão regulável por caracterizados por uma sota dobrada
meio de um parafuso, sendo a extte- em ângulo reto na parte anterior, foralidade eposta da referida lâmina, en- mando a biqueira, dita sola sendo moncaixada na parte móvel da chamada tada sôbre uma fôrma rígida com a
eabeçe cortante do conjunto. — Um forma troco-cônica na parte corres!atai de 3 pontos.
pondente a biqueira. 6dd
pondente a biqueira. — Um total de
2 pontos.
TP.Ral0 N° 70.84'
-De 9 de dezembro de 1953
TERMO N.° 89.392
Sigmund Stokland — Noruega...
Uma máquina de plantio de seDe 20 de setembro de 1956
In entes .
•
Dr. Arthur Suthor — São Paulo,
Reivindicações
Nôvo dispositivo de alarme.
I': Uma máquina de plantii de sePontos característicos
mentes 'na .qual uma armrção supe- •
rior ',provida cie- rodas suporta um re1 •--; NU° dispositivo de 'alarme,
cipiente 'provido de certo número de
sardas, ceda uma : das quais tem um caracterizado Por um corpo &o, fordfSjiositivo alimenlador regulável e mado por, 4u.as metades: , • com orifícios
flea em, com-irmana° com uni tubo ssriperiores e base de pequena área, scn
Uma- unidade formadnra da db entre as partes do conjunto, dis• buracos, caracterizada por ser o reel-• posto um -disco de material isolante,
plante de sementes .provido de, pelo sôbre o qual é montada .uma bobina

elétrica, ligada à um pino .do contacto
e à uma membrana vibrátil e sonora,
-colocada sóbre ó núcleo da • bobina C
provda de saliência central, na parta
Ètiperior da qual apoia-se a pinta de
um parafuso regualdor, montado em
unia barra, , em contacto com a _corpo
metálico do conjunto. .-a. Um total de
3.ponkm.
TERMO N o 89729
Da 4' de outubro de19.j'6
Alada Rath — São Paulo.
Aperfeiçoamentos em ou relativos a
válvulas para fluidos cie 'a-eionarnento
eletro magnético:

±
_

e•:

; ;Fevereiro de.196:-. 641
.
4toigo d ciro eu de bromo: y res.
presente, um grupo —CO-, —00 - 0 -,
-S-, 0-50- cu --50'; n tem o valor 1
ou 2; e m tem o valor 1, 20u 3,
oaractarizado o por consistir na co.
pula.:ão e 1 molécula da derivado ais.
901co de uma amina da série benzêa,
/alua naftalên'ea ou heterociclica,
isenta de grupos solublVsantes, com
1 molécula de uma amina terciarla
corrzso:ndente à fórmula 3 do desenho anaxo, na qual- R', R',
R5, o:„ . y, is e nt tém 'o significado
acima. tini to'al do 3 pontos.
TÉRMO N9 98.12A
De 9 9Cie outubro d.
Xcine: José Lapas.
Srio Paulo — Capital.
°Mv° Voo de' Terminal Para Cabos de Acumuladores Elétricos".
para: M:délo de Utilidade.
Pontos Caracteris-Uos
. 1 — Neivo Tipo de TarrA:nal Para
Cabos de Acumuladores Elétricas, ca.
ractarizado par ter um orifício central que, cemun'ca com a parte etia
nlea in'erna da carcaça facilitando
maior anarveitamento na tranamissão
da eoarente elétrica. —
total de
2 pontos.

• Pontos característicos
I — Aperfeiçoamentos em ou relativos ã válvulas' para fluidos de acionamento - eletro magnético, válvulas
essas apresentando entrada e salda alinhadas, opostas a' separadas por sede
de borracha ou similar, voltada para
uma - tarceira abertura do corpo .da
válvula, na qual se rosqueia corpo cilíndrico envolto por bobina --eletromagnética, caracterizados pelo 'fato de
que, no interior do mencionado corpo
cilíndrico se desloca uni outro de ferro, tubular, sie, por sua vez, recebe,
TERMO N.° 95.640
em seu interior, e parcialmente. uma
De 12 de julho de 1957
haste dotada, na extremidade eaterna,
de obturador, tio atua contra a menRequerente: Studiengesellschaft Kohcionada sede e na extremidade oposta le Mit Besehankter Haftung.
de flange, que impede a saida da re- — Ruhr — Alemanha.
ferida haste do Citado corpo 'de ferro.
Processo para a fabricação de dibo— Um total de 2 pontos.
ranu.
Pontos característicos
TERMO N.5 95.295
1 — Processo para a fabricação de
diborana, ca-acterizado pelo fato de
- De 27 de junho de 1057
se faze- renni- borazanas da fórmula
Furukama Masashi — São -Paulo. geral BH1 NR3, na qual R significa
Régua de cálculo associada a esquaalca - ila ou arda, com ácido
dros e similares.
Lew's, que sejam mais faltes do
que o ácido de Lewis borina RH. —•
• Pontos característicos
Um total de 3 pontos.
1. 0 -- Régua de cálculo associada
--a esquadros , e similares, caraterizada
pelo fato de que, as bordas de lados
TERMO *-I° 95.791
de esquadros, réguas e correlates são
De
17 de
• de 1957
disportas escalas usualmente encontraReq uerente: Les Laboratoires Fran.
das em réguas de cálculo, de tal forma, que as operaçôas usuats são obti- çain de Chim'atherapie. Paris, França.
Procesro para a preparação da cisa
das pelo confronto de escalas dispostas
em objetos distintos. 'a-. Uni total de testosteroaa.
2 pontos.
Pontos característicos
•
1. Processo vara a preparação da cis.
Tirevro N9 101.479
testosterona F 219°, [alfait., = ' 670
De a' de abril de 1958
± • 1,5, caracterizado pelo fato de se
Sandoz Mono Azolcos Isoláveis em Fazer
reagir o ace f aot de um metal alAgua Seu Processo de Preparaç50 e
calino, na p resença cia danetilformanida
Suas Aplicações.
ou de d'ruPt' N ee n am-?da a queut, tont
Sandoz S. A. — Suíça.
o derivado 17-ta-l i ado de transtestostea
•
Pontos.,Cargotetísticoa
rona, o nue trovaca a aceteataa com ina
1. Processo de preparação de 03- varaIn h at -níila em 17, isolar o prorantes mono-azoicos, insoláveis em duto de ry:. ^ ,ó1ise. br uto, submete-10 a
água, correspondente à fórmula 2 do rano sancr, ;ncacão e pur:E:Lá-lo por
desenho -anexo, na qual Ri representa 4mnastarnrolo nu Ir e
O resto de uma componente de dia- tini tOtal de 3 pon+os.eristalizaÇãO• •-•
zotação da-série benzanica, naftalê• _
nica ou heferocielica, isenta de grupos soinbuizantes; W representa um
TERMO N.° 89.77/3
grupo metilico, etílico, cloro-metnico,
metexi-metirco, trifluoro-metilleo au
, De 5 de outubro de 1456 "
tr'cloro-meallico; Ft° representa lun
grupo rnetil'oo, etiliço, cloro-Inaniu) ;Francisco Lacasa Mono ' L.rapa:.
ou metoxi-metilioo; R' represbrak
um radical alcollico, não tendo
;' Processo ze' a parelhos de afetação
tro contribuinte e contendo 1 al 4 Ofodatos ni'llerats•
por lila'
átomos de carbono ou - o•graelaa dro• Meta i rriia rápida:quitidobs
'1
—CIP-OmF12m-C-CO-Fta; •R5 rcpfiel.
sentar um. átomo :!.E. "eddroteêlaio aott !
Pà9/'96 caractfríspco
,
o grupo —N11-Y-1t"; x represedtà
Íl
O
processo
para
'obtarapoodutoi
um atm() de hidrogénio' ou '.ig'UO14-`
q uim'cos oior addrceniatalurj-;
mente, (Mando R5 represen`a•tian.aa-G: irierd..1.'
mo de hldrogên'o, um grupo metaxi- rifa ránir1., carneterado peia extração
lico, etoxílico, metálico, etílico,
uni de um certo teor útil contido rum a&
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lido, colocando este sólido, CoUreblentemente triturado; dentro de um depósito ou cuba provido de um fundo filtrante, permanecendo o citado sortia
triturado eia completo repouáo e fazendo circular o dissolvente, através
das partículas de sólido tanto no st n.
tido vertical descendente, corno n.. vertical ascendente, era circuitci fechado.
— Um total de- 8 pontos. TERMO N.° 95.923
I.)epositado em 23 . de julho de 1957
Requerentes: Fum:o Shiraishi e Sampei Shiokawa —. São Paulo.
Moas disposições introduzidas em
escovas, tipo esfregão.
Pontos característicos
-Novas
disl;osições introduzi1.0
das em escOvas, tipo esfregão caracterizadas essencialmente pelo fato de
sObre a placa ou corpo suporte propriamente 'dito da eecova ter incorporado em idêntico formato, um receptáculo nietárco ou outro material, de
regular altura provido na face, superior de uma abertura preferenCialmente
central e que . . serve de introdução ao
sabão; pelo fato alada de o próprio
corpo suporte' da escova abrangendo
toda a área ocupada pelos feixes de
fios possuir uma pluralidade de canais
ou orificios verticais variantes, que dão
passagem à água de sabão oriunda do
receptáculo. — Um total de 3 pontos.
TERMO N.° 96.186
De 11 de julho de 1957
1:.equerente: Valentino Gallucci —
São Paulo.
Aperfeiçoamento em e relativos -a
saltos para calçados.
Reivindicações
Reivindica-se como pontos caracteristicos do presente pedido de privilégio, os seguintes:
Único — Aperfeiçoamentos em e relativos a saltos para calçados, caracterizado por uma guarnição-gu'a plana
de conformação da base do salto, :orn
ou sem rebordos c'rcunferencials e com
furo central destinado a receber parafuses de fixação da guarnição à base
do salto, tendo ainda a mesma gua-nição furás radiais aos do centro,
coincidentes com a furação das borrachas comuns para saltos de sapatos
— Tudo cano subs'ancialinente descrito nos relatórios, graficamente most-ado nos desenhes regulamenta-es incle,
sos e reivindicado neste único ponto
ca rac teristi .
•

TERMO N.° 96.700
De 28 de agosto de 1957
Dou Manuel Umbert Bou
Es.
anho.
Aparelho centrarzador automático
para ,marcar peças antes de serem trahalb.adny..
Pontos característicos
1 - Aparelho centralizador autoniádeo para marcar peças antes de serem
trabalhades, .caracterizado por. conter
orno peça. de suporte e guia pára o
pontaeo e unia sérle de montares, ers
-ráaecospndtàf-rae
peça a marcar, as auais est50 montadas deslizáveis radialmente em relação
no- ouia • do.pentaço, e articuladas tOciaa
eles entre si por' intermédio de um

OØFIbIAL .( Serrio

•
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-

corpo giràtário coaxialUretne f àrn rela- cotovelo, em montagem pivetável' en'ção à citada peça cio suporte e guia. tre os' cubos, r;o'bre' um eixo ‘desiocável
— Um tota', de 5 pontos.
que, ecomoda Movimentos, de rotação,
bem' como lateral e l000itudinal,. do
cotôvelo relativamente ao Cabeçote;
TÊ-MO N9.97.045
• compreendendo o cotovelo- embres em
•
cima e embaixiss 'que envolvem, parDe 12 de setembro ' e 1957
cialmente
e com folga, ombros asso.
Requerente: A. H. Robins Canoasciados
nos
menciepados
cubos, tendo'
'ny, em Richmond, Vi:gínia, Estados
que estes e os ombros compreendem,
Unidos a América do Norte.
"Processo Para a Preparação de em sua secção transversal horizontal,
Monocarbaraatos.
ocasião de aro movimento longitudinal
Pontos Característicos
tua subst-secial contacto mútuo por
1 Processo para a preparação encontro, .'estinadas a estabelecerem
de ésteres e ácido catbánlioo, carac- superfícies geralmente: arqueadas - 'de
terizado pelo fato de compreender o relativo a predeterminado do cotovèlo
aquecimento de um compoz:o de gli- no cabeçote, enquanto' o cotovelo esticerol substituido por carbonato dia- ver na posição fechada; meios para
Clic°. na presença de uma proporção pivotar o cotovelo, de sua petição fecatlit ca de um catalisador permutador e éster, básico, não volátil, ani- chada para sua posição aberta, estandro, até que ocarra a permita, de do rebaixadas as porções ,externas das
éster e a reação do p roduto, assim aludidas superfícies de encontro nos
formado. com amônia num 1ssolyen- tirobros, a fim do evitar o contacto por
te. para formar um éster de ácido atrito entro .os Ombros e os cubos, duearbamica, onde a metade alcoólica rante o movimento relatório' do coé tun 2.3eprropanodiol 1-substi.uído tovelo, na direção' de sua posição aberUm total de O pontos.
ta. causado pelo maior pivotador.
Um total 'de 9 pontos.
•T,ÊRMO N9 .99.934
.De 27. de janeiro de 19e,
TERMO N.° 103.014
Requerente: José Igles'as — Estado
Em
9 de junho do 1953
da (3uanabara...
Uma Guia Adaptável da Eixo do
Ni:n. o meio de fixação, para
Jordão der Dial Para Rádios Recepas mangueirinhe.s dos .desviadores em
tores.
• 19 ) "Uma guia adaptável .ao eixo geral, de chuveiros de aquecedores eléde cordão do dial, para rádios recep- tricos.
tores", caracterizado por se constiRequerente: Alvaro Coelho da Silva
tuir de uma •peça metálica ou não.
cinlíndr:ca. dotada de orifício e pa- — São Paulo.
rafuso para fixá-la ao eixo respectivo;
Pontos Característicos
esta peça possui uma dilatação oxial
periférica.- dotada de um sulco angu1 — Novo meio de fixação, para as
lar côncavo, no qual assenta o cor- mangueiras dos clesv:adores em geral
dão que arrasta a haste de marca- caracterizado essencialmente pelo fato.
ção das estações emissoras. sôbre o de chuveiros e aquecedores elétricos,
d:al. — Um total de 2 pontos.
de tubo central (4) do desviador e' a
tubulação (2) derivação ou alavanca
de comando do próprio chuveiro ou
'mamo N9 105.413
aquecedor, terem suas extremidades
De 13 de fevereiro de 1953
livres , ligeiramente recurvadas exter"Aperieiçcamen:os em Artigos de namente, formando tuna sa/iencia ou
Estofamento de Material Estampado, frisa circundante (6 e 9); pelo fato
Elástico, Esponjoso".
ainda do tubo, derivação ou alavanPirelli-Sapsa, Sceletá per Azionl, ca de comando, terem ajustado conestabeelcida em Milão, Itália.
centricamente om anel externo móvel
Reivindicações
(8 e 9), providos nos lados opostos
1. Aperfeiçoamentos nos artigos de aos de suas aberturas, de urna saliene..,tofainento de material estampado, eia interna (10 e 11), de diametro inelást co. esponjoso, caracterizados ferior ao do friso e finalmente pelo
pelo fato . que tais artigos apresen- fato, dos referidos anéis, sobreporemtam sôbre o verso uma s7ie de ele- se com pressão as extremidades das
mentos tronco-piramidais, cujos ba- mangueira; ajustadas nos tubos.
ses maiores são adjacentes entre si Uns Total de 2 pontos.
e as meroores são livres, de modo que
as canaletas intercaladas tenham
seção triangular, tais elementos
TERMO N.° 103.705
tronco-piramidais sendo salientes ao
longo da direção da carga e apreJe 11 de julho de 1958
sentnado por conseguinte secção resiste — Um total de 7
K,
H. Equipament Litnited —
pontos.
Canada.
Alimentados de Carreira Unica,
TERMO N.° 102.775
Pontos Característicos
De 30 de maio de 1953'
1 --- Um alimentador de carreira
Depositante: National Nalleable And única da uma unidade montada para
Steel Castings; Company, urna corpora- rotação em torno de um eixo essencialcâ'o organizada de acôrdo com as leis mente vertical, tendo a referida unido Estado de ()bit,, estabelecida em dade uma superfície superior destinada
eleveland, j Ohio. Estados Unidos -da a recebr os objetos a serem alimentaAmérica do Norte.
dos em carreira única, e uma cinta fiAperfeiçoamentos em ou relativos a xa essencialmente espiralada disposta
acima da mencionada superfície e muium engate para vagão.
to aproximada desta, sendo a dita uniPontos Característicos
dade destinada, em conseeuencia ria
Engate para vagão, caracteri- própria rotação, a imprimir fôrro cenzadni . por compreender, um eabecote trifuga aos mencionados objetos para
temia aãtg salientes ou orelhee, sum. -lue entrem este em contato único e
-ior e inferior, com cubos no seus la- 'ncessivo com a referida cinta. — Um
dos miltuamente confrcntarites;
Total de 7 pontos.

fevereiro ti
TERMO N.°'103.740
De 11 de _Alho de 1958
N. V. Philips, Gloei1punpenfabrk4MI
— Holanda.
A perfeiçoamentoto em, ou relativos
a tubos. de descarga de vapor de sodio.
em forma de U.
Pontos Característicos
1 — Um tubo, digo, aperfeiçoamento's em ou relativos aí uni tubo de duecarga de vapor de sódio, em fórma di
Ti, circundado por um recipiente cila.
drico 'e tendo seus montantes dispostos
paralelerocntos entre si e ao eixo longitudinal do recipiente, caracterizados
pelo fato, de que os planos passando
através do eixo do recipiente, de um
lado e através dos eixos dos montantes de outro lado, encerram um angulo. compreendido entre 90 0 e 1500,
de preferencia, de cerca 120°, um redutor cilíndrico sendo provido, tendo
Seus eixo longitudinal coincidente cum
o do recipiente, tendo um angulo central de emergência compreendido entre 150 0 e 210°, com um diamertointerno maior qUe 3 vezes o do tubo de
descarga, e sendo disposto naquele lado do recipiente em que os montantes,
também estão situados. -- Um Total
de' 8 pontos.
TERMO .° 103.871 —

Dep.. Em: 21 de julho de 1958
Novo modelo de bandeja.
Requerentes; Isídio Rosini Petrarca — Bocchino e José Tudjoan
— 'São Paulo.
• Característicos
1.°)'Novo modelo de bandeja,
que se conoitui pelo seu corpo

plano de formato genérico retangular e caracterizado essencialmente por ser moldurado em três
dos seus lados, com exceção do
lado frontal, através do qual se
serve ou trabalha a pessoa; pelo
fato ainda desta moldura ser de
secção triangular com a hipotenu,
ca voltada p ara dentro.
Um total de 4 pontos.

nRMO -N. o 103.74f

De 15 de julho, de 1958
EsOtis Elevador Coinpany
tados Unidos da América.
Equipamentos de contrôle para
elevadores.
Pontos Característicos
• 1 — Equipamentos de cdritrôle,
para elevadores que servem a

uma série de andares, nos quais
existe provisão de uni .motor fie
ac.:ensão de corrente contínua
para O dito elevador, um gerador
de corrente contínua destinado a
suprir a corrente ao dito motor a
tensão variável, o referido gerador sendo provido de um enrolamento de campo, uma fonte de
corrente' continua para o enrola.
mento de campo referido, um primeiro cirna() para o dito enrolamento de campo com a referida
fonte através do referido primeiro
circuito, coiu vidas à operação do
dito carro do elevador. .dispositlves de nivelamento do carro com
um pbz) de andar e clinnsitivog
que correspondem aos referidos
dispodtivos de nivelamento com' o
movimento do carro do' dito andar
no sentido oposto ao que tinha a o

I I ,
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•- --- se aproximar do referido pino de
andar, com o fim de inverter a lie
gaçào do dito enrolamento de
campo com a referida fonte, atra', vés do ' dito primeiro circuito, caracterizados pelo fato de haver
'provisão de um circuito adicional
para o dito enrolamento de campo, através do qual, durante o movimento do carro do dito piso de
andar no referido sentido oposto
ao que tinha ao se aproximar do
dito andar, o referido enrolamento de campo é ligado à dita fonte,
em paralelo com o primeiro circuito mencionado, a fim de produzir a excitação do referido enrolamento de campo para compensar o fluxo residual do gera. dor.
Um total de 14 pontos.

1 `../IÁRI0 OFII4 „(
se monta, com rolamentos, na
caixa ou armação de base citada;
e, das buchas extremas de cada
roleta, sendo uma delas, sempre
do mesmo lado para todos os roletas, dotada de roda dentada extrema, acoplada com nova roda
dentada, ligeiramente inferior,
engrenada esta com nova roda extrema do roleta imediatamente
adjacente, e assim por diante, até
unia última roda, acionada por
motor, com intercalação de caixa
de redução.
Um total de 4 pontos.

-01,p, II1Y

(9); conforme a direção,, Um dos
referidas estados, sendo previsto
um órgão (.8, 11) para a conversão
deste estado nu rnsinal elétrico.
Um total de 11 pontoe.

everpirpi de 1,962:743N
membros,, de, ” no mínimo, aaR4
condutor, o qual, durante o funcionamento, está sob uma fração
da diferença de potencial estabeleeida entre os eleetródlos. —
Total de 3 pontos.
-TÈRMO N.° 103.975
De 28 de julho de 1958
Oliver J. Ryan — Paraná.
Nôvo processo e máquina de
separação de produtos granulosos
por fluidização.
Pontos Característicos
1 — Nôvo processo e maquina
de separação de. produtos granulosos por fluidização, caracterizado o processo pelo fato de se submeter o material a separar a ação
combinada de arejamento e agitação, sendo o arejamento provocado por filetes verticais de ar
sob pressão, de baixo para cima,
em um piano retangular inclinado na direção do bordo maior e
do menor, proporcionando assim
uma média fluída, na qual os elementos pesados afundam verticalmente e os elementos lovas flutuam. — Total de 3 pontos.

TtRMO N.° 103.88/ De_22 de julho de 1958
Salvatore Grill — Eão Paulo.
Aperfeiçoamentos em pi.stôes de
motores ra explosão e processo de
fabricação:
1. 0 ) Aperfeiçoamentos em pistões de motores a explosão e processo de fabricação, caracterizamTÉRMO N.°.103.816
se pelo fato de as diversas seções
do pistão serem obtidas sempre
De 18 de julho de 1958
com a forma de coroas circulares,
Otis lavador Company — Esta- completamente livres de se dilatados Unidos da América.
rem, segundo a temperatura e a
Dispositivo protetor contra so- quantidade de calor que absorbrecarga nos circuitos elétricos.
TÉRmo N. o 103.773
.
vem.
Um total de 10 pontos.
Pontos Característicos
De 1(1 de julho de 1958
1 ..... Instalação para proteger
Poor & Company — Estados contra sobrecarga o fluxo de corTÉRMO N.° 103.916
Unidos da América.
rente num circuito, utilizando um
Depositado
em 24 de julho
Lubrificador de flange de trilho. dispositivo protetor contra :obrede 1958
carga
tendo
uni
eletro-imã
de
•
Pontos Característicos
serviço submetido ao fluxo de corRequerente; Luis Montanari —
J. Em um lubrificador para os rente no dito circuito e um meca- São Paulo.
trilhos de uma via ferroviária, a nismo interruptor acinável pelo Original disposição em intercombinação caracterizada por dito eletro-imã de serviço para in- ruptor e desviador de corrente
compreender: uma montagem de terromper o dito circuito, caracte- elétrica.
=MO N.o 103.964
rampa incluindo uma armação rizado pelo fato do dito dispositiPontos
Característicos
De
25 de julho de 1958
tendo uma parte de mancai tubu- vo protetor contra sobrecarga ser
lar; uni batente na face superior também provido de um eletro1 — Original disposição em inLouis Fra—nçois Augusto Menarci
interna de armação; uma rampa imã limitador excitado para as terruptor e desviador de corrente — França.
•
opôr
à
ação
do
dito
eletro-imã
de
tendo um eixo curto integrante
elétrica caracteriza-se pelo ' fato
Aperfeiçoamento
em processo e
e uma parte para cooperar. com serviço para o acionamento do de a outra extremidade do botão dispositivo para a determinação
as rodas dos carros em ângulo dito eletro-imã de serviço para o de comando (1), oposta àquela de da pres.são natural e a fluência
reto tom o eixo; trabalhando dito acionamento do dito mecanismo ação manual, ser dotada duma das solos de fundação.
eixo na referida parte tubular; um Interruptor, e com dispositivos cavidado• axial, na qual se aloja
Póntos Característicos
batente deslocado da face exter- respondentes à excitação ou iman- u'a pequena mola (2), a qual
na. da alavanca em rampa para tação do dito eletro-imã de ser- pressiona uni diminuto pino me1 Aperfeiçoamento em procooperar com o citado batente na viço pela corrente de sobrecarga (4) da poga.
cesso para a determinação da
armação a fim de determinar o no dito circuito acima de deter- tálico (3), esfera metálica (3a) ou pressão natural e a fluência do
limite superior de movimento da minado valor para causar uma outro, disposto de modo livre, nas solo de fundaçç.i.o caracterizado
alavanca; e uni dispositivo acio- degeneração retardadas na exci- adjacências da abertura da refe- pelo fato de introduzir-se num
nado pela referida alavanca a fim tação exercida pelo dito eletro- rida cavidade: o movimento os- furo cilíndrico previamonte feito,
imã limitador e assim uni enfra- cilante do botão (1) de ação ma- uma única célula cilíndrica ra- de fornecer graxa ao trilho.
quecimento gradual na dita ação nual, bem como seu alojamento e dialmente dilatável; cai estabeleUni total de 9 pontos.
oposta, e pelo fato do dito meca- encaixe dentro do corpo (4) da cer nesta célula, uma pressão de- .
nismo interruptor ser operável peça,
é obtido por dois pinos (5) terminada e medir para intervapelo dito eletro-imã de serviço moldados
TÈRMO N. o 103.799
em ambas as superfi- los de tempo logaritimicas as vaquando a fôrça dêsse modo exer- cies contrapostas
parede maior riações de volume ocorridas à
De 17 de Julho de 1958
cida, na dependência do valor da do botão (1), os da
quais se encai- pressão constante. Total de 5
dita
corrente
de
sobrecarga,
supeRequerente: Herbert Wandeem duas canaletas longitudi- pontos.
a fôrça oposta evercida pelo xam
nais
(6-fig.5), cada qual situada
, gãrtner -- São Jerônimo — Rio rar
dito eletro-imã limitador, dêsse em uma
Grande do Sul.
parede maior do corpo
modo
proporcionando
uma
proteTÉRMO N.o 103.970
Um voltímetro portátil.
ção contra sobrecarga de tempo da peça. — Total de 4 pontos.
De 28 de julho de 1958
Pontos Característicos
inverso.
Um total de 15 pontos.
Companhia Mc-Hardy Manufa1. Um voltímetro portátil, preTÈRMO N.o 103.920
tureira
e Importadora S. A. —
ferentemente para uso em instaDe 24 de Julho de 1958
São Paulo.
lações de luz e de fôrça, caracteo
'MIMO
N.
103.833
Contrôle Eletro-mecânico de
rizado pela forma da empunhaN. V. Philips'GloeilampenfaDe 18 de julho de 1958
temperatura.
brieken — Holanda.
lura.
Trm total de 8 ,pontos*.
Aperfeiçoamentos em ou relaSchweizerirche Wagons Und
Pontos Característicos
Aufzügefabrik A. G. Shlieren- tivos a dispositivos e válvula; de 1. Contrôle elotro-mecânico de
descargas
elétricas
para
alt
as
Zürich
Suiça.
temperatura, aplicável em conTÉRMO N. o 103.807
Indicador de posição, especial- voltagens.N
junto
de fornalha e tambor giraElio Pinto Tavares — São Paulo. mente para elevadores.
tório de máquinas secadoras, es- - Pontos Característicos
Pontos Característicos
1 — Uma disposição ou circuito tufas e outros, caracterizado pelo
Máquina para fritar çalsichas,
1.°) Indicador de posição para Provido de uma válvula de des- tato te cl próprio eixo que imlinguiça e outros.
o comando de objetos movido carga elétrica com, no rainlmo, prime rotação ao referido tambor
Pont9s Característicos
com uni s. grau de liberdade, ca- dois electródios, entre os quais é giratório ser dotado extremamen1. Máquina para fritar salsi- racterizado" por elementos arma- estabelecido., durante o funciona- te de roda dentada, engrenada
chas, linguiças e outros, caracte- zenadores magnéticos (1,14, 20) mento, uma diferença de poten- com nova roda. ou com um exrizada por ser formada por unia com dois estados estacionários que cial elevada, , o os quais são sepa- cêntrico, o qual aciona uma alacaixa de base, ou uma simples são .influenciáveis por elementos rados entre si por meio de mem- vanca vertical oscilante; e sendo
armação em quadro, provida in- acionadores (9, 28) magnéticos, bros centradores de mica, carac- esta alavanca provida inferiorternamente de uma série de role- movidos com relação a êstes ele- terizado pelo fato de que, na sen- mente de duas bobinas elétricas,
tas õcos, paralelos entre si, cada mentos armazenadores, de manei- da de isolamento, entre os pontos montadas "'em posições opostas, e
roleta sendo dotado de buchas ex- ra a ocorrer o elemento armaze- d e. contacto dêsses electródlos entre os ramos laterais de uma
tremas, avançadas por ambas as nador (1, 14, 20), ao passar' êste com os membros de mica, é ferca armação em quadro articulado,
suas extremidades, e pelas quais frente a um elemento acionador provisão para cada um dêsses provida esta ainda de dois estile-
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tes recurvados, equipados com
molas de retarno e oncalxáVeis
nos dentes de uma roda dentada,
solidária rigidamente a um eixo
horizontal; e sendo êste eixo prolongado e aplicado, com dispositivos de fricção, sare a tampa
da bôca de entrada da fornalha.
— Total do 4 pontos.
Tann° — N. 103.978
De 2a de julho de 1958
Alberto Payas Anglcs — São
Paulo.
Dispositivos" para Breques Aplicável em aVeiculos Motorizados.
1.0 ) "Dispositivo para breques
aplicáveis em veículos motorizados", caracteriza-se por ser constituído por uma chapa base (1)
ajustável no veiculo, na qual tem
montada através de um . eixo (2),
e de modo livre, uma polia de relativo tamanho (3), sendo que um
dos seus bordos circulares, apresenta-se dentado (4) • em tôda a
periferia; no terminal do referido. eixo (2), articula-se o cabo de
comando (5) de ação -manual, o
qual aciona a polia dentada no
sentido anti-horário. — Um total
de '1 pontos.
Tarmo — N. 104.007
De 29 de julho de 1958
Henri Louis Regiey — França.
Nevo Modêlo de Massageadores
de Esferas.
Pontos Característicos
1 — Novo znodê/o de massagea'dor de esferas, compondo-se de
urna caixa de onde emergem uma
ou várias esferas que . são mantidos entre, de uma parte, o fundo
da caixa, ou das peças colocadas
no interior cia caixa, e, de outra
parte, das aberturas ajustadas
numa fase oposta ao dito fundo,
caracterizado pelo fato de que ao
menos uma parte de certas das
'ditas 'aberturas é guarnecidas por
um flange rebordado ou análogo,
em saliência no interior, êsse
flange rebordado sendo estabelecido de maneira, ao menos localmente alargada do interior em direção ao exterior; pelo menos a
urna certa proximidade de sua
parte livre, de maneira que . essa
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tentes (1-2), articuladas entre si, encerrando um , conduto alimantador do-so, nas zonas de soldadura, porções
por disposição em charneira (3) flexível, um tubo de enchánento de não soldadas
das referidas pare.des oposou outra; sendo que nesta região extremidades abertas ligado por uma redes adjacentes
conduto, numa zona
de ar-culaça.o, estas duas peças extremidade ao' dito conduto e apro- de soldadura, dedoum
conduto corammujam seção aproximadamente priado para fornecer o material para nicante, por uma das extrzmidades,
circular , (4), de diâmetro, maior, o interior de um recipiente a ser car- com o espaço do recipiente e obturapara envolvimento cia coluna do regado com o dito material pulveru- do na outra; a perfuração das duas pacomando (5) da direção; a seguir lento, e dispositivos de pcsagem apro- reeds adjacentes do conduto, numa zona
ambas as peças se dobram, para- priados para receber o peso do dito próxima da extremidade obturada do
lelameate, em ângulo aproxima- recip:ente quando estiver sendo cheio mesmo, visando à formação de dois oridamente Isistuso, formando o ter- ataavés o dito tubo de enchimento, o fícios do enchimento trespassantes , e
mina/ retilíneo (6), para envolvi- aperfeiçoamento consistindo de primei- coaxiais: a separação os diferentes remento da de câmbio (71, sendo ros dispositivos de contrele do regime cipientes cheios e fechados por meio
que as duas paredes que compõem do alimentação localizados num lado de cortes efetuados nas zonas de solêste terminal, terminam superior- do dito conduto flexível o desiocável dadura transversal, pelo lado de fora
mente em esquadro (8) ou em do uma primeira posição na qual o dos condutos; a introdução de uma agucurvatura de arco de 'círculo, que conduto flexível se <amant e/ numa con- lha no referido conduto, através de
relativamente indeformada para uns dos referidos orifícios: o fornecienvolvem parcialmente a barra de dição
uma
segunda
posição na qu51 éle de- mento de substância através da refericâmbio (7); sob urna das extre- forma parcialmente
o mesmo para pio-' da agulha; a remoção da referida agumidades da parede interna dêste porcioner.
uma alimentação reduzida do lha, com a simultânea compressão das
terminal retilíneo, tem Moldada dito material
pulverulento através o paredes do conduto prepriamenta dito,
uma fechadura ou cadeado (9), mesmo, segundos
dispositivos de con- uma na direção da outra, para se imsendo que na parede oposta, tem trela de alimentação
localizados do pedir o escapamento de substância para
incorporado um pino (10) para lado oposto clO dito condulto
flexível
ser travado pela referida fecha- o deslocáveis de uma primeira posição fora do recipiente; e a obturação dos
orifícios praticados nas paredes do redura. — Um total de 2 pontos.
para uma segunda posição desligada na ferido conduto, por intermédio de dis•
qual deformam completamente o dito positivos mecânicos apropriados. Um
conduto para interromper a varão do total de 9 pontos.
Têrmo — N.. 104.056
material 'pulverulento através o mesmo, dispositivos para acionar os ditos
De 19 de junho de 1958
primeiros dispositivos de contrele da
TERMO N.° 105.148
Máqu'inas Santo André Issliiki & dita primeira para a dita segunda poCia. — São Paulo.
de 15 de setembro do 1958
sição dos mesmos quando o dito reciAperfeiçoamentos em e Relati- piente tiver recebido a mairr parte, Luiz França Santos Junior — São
vos a Passadeiras do Sistema de porém não a totalidade da quantida- Paulo.
Pressão com exaustor, Conjugadas de do material que deverá conter, o
Aperfeiçoamentos em distribuidores
a Pequena Caldeira de Aqueci- dispositivos controlados pelos ditos
mento Elétrico.
dispositivos de pesagem paro acionas Tia motores a evlosão.
1.0 — Aperfeiçoamento em e re- os ditos segundos dispositivos de conPontos característicos
lativos a passadeiras do sistema tróle de alimentação da dita primeira
1.° Aperfeiçoamentos em distribuide pressão com exaustor, conju- para a dita segunda posição desligagadas a pequena caldeira de aque- da quando o recipiente tiver atingido dores de motores à explosão, caractecimento elétrico caracterizados o seu inteiro peso. Um total de 21 rizados por uma caixa fixada ao bloco do motor em lugar do seu distripor ser adaptado a câmara da pontos.
buidor duplo, em posição baixa, sendo
prancha inferior da passadeira
internamente à caixa, disposto una eixo
um tubo que conduz a um exaushorizontal, provido de saliência que
TERMO N.° 105.126
tor centrifugo, cujo é dotado de
se encaixa na tomada de ferça do couma tampa interna, movida a
- mando ale ignição. sendo dito eixo porDo 12 de setembro de 1958,
pedal da abertura e fechamento
tador de uma roda dentada acoplada
Agostinho
do
Nascimento
Soares
daa exau
stação. — Uni total de Vales — Estado do Rio.
com a roda dentada de um longo eixo
3 pontos.
envolto por um corpo tubular, portalag_RMO N.0 105.001
de setembro de 1958

De 4

André. Africani — São Paulo.
Aperfeiçoamento em bombas de sucção de gasolina em motores de veículos.
1. 0 ) "Aperfeiçoamento em bombas
de sucção de gasolina em motores de
veículos, caracterizado por o convencional conjunto de bomba de sucção,
localizado ou incorporado num res
parte livre se ache situada a urna ser
ceptáculo ou reservotOrio no qual se
distância de, ao menos, 15 déci- aplaca
um líquido adequado para manmos de milímetro em reTação à ter sempre
resfriada a bomba que veta
esfera ou a . cada unia das esferas submergida no referido líquido, e ainas que ela concerne, esferas cuio da por dito receptáculo ser provido
polo exterior ultrapasse, aliás, de de tampa fixada por qualquer meio
ao menos 4mm o plano mediano e provida do parafuso ou outro meio
da borda exterior do dito flange de penetração do liquido, e mais ainda
rebordado. — Um total de 8 pon- por dispor na parte inferior do receptos.
táculo de uma pequena torneira ou
paeafuso de escoamento do líquido
-quando necessária. Ura total de 2
Termo — N. 104..221
pontos.

Depositado em .4-8-1958
• . Requerente: Eduardo Sayegh
TERMO N.° 105.081
• São. Paulo.
De 10 de setera:en de 1958
. Pontos Caracteristie0s
Continental Carbon Company
"Dispositivo de'. egurança para Estadoa Unidas da América.

Um nevo modelo de amortecedor 'de
choques no Quadro de bicicletas moto- dor ao alto, de um distribuidor, simples.
rizadas ou nao.
Um total de 2 pontos.
ReivindicaçOes

Reivindica-se como pontos característicos da Invenção:
1.°) Uni nevo modelo de amortecedor de choques no quadro de bicicletas motorizadas ou não, caracterizado
pelo fato de ser constituído por dois
tubos (cilindro) 1 — 3 — uns introduzido no outro como um êmbolo,
achando-se disposto dentro deles uma
mola espiral 3 — que ocupa todo espaço interno. Um total.- de 3 pontos.
TERMO N.° 105.133
De 12 de 'setembro do 1958
Requerente: Plastic-Pack S. r .1., em
Milão —
"Processo para a coafecção de teciplentes de material plástico contensdores de substâncias líquidas, em p6
ou - a pasta e recipientes obtidos medi- —e tal peocease" (Privilégio de In.v.anaão) .

Pontos característicos.

1. 0 Processo para a a fabricação de
recipientes de material larramplástico,
contenedores de substâncias líquidas,
Wravar a Barra de Câmbio de Vá.Máquina de enchimento c mcvitnen- era pó ou em pasta,, caracterizado
Cubos . Motorizados".
pelo fato do compreender a previsão'
taçãa de sacos.
de um corpo tubular do rantraac t ter-1. ay • "Dispositivo de segurança
Pontos Cm aceeristicozs
moplástico; a soldadura rec5proca das
noara travar a barra de câmbio de
veículos motorizados", caracteri- • 1.° Ut a máquina automática de en- paredes internas do rafey- corpo, em
za-sé por ser constituído por duas chimento e peaagera par a emprego sucessivas .zonas distanciadas, longituças laminares metálicas -rens- com material pulverulento, máquina dinalmente, umas dos oures, deissn-

TERMO N.° 105.168
de 15 de setembro de 1958
Alfred Adolf Burgeni — Estados
Unidos da América.
Um produto absorvente.
1.0 Um curativo absorvente, particularmente para uso -cattunenial, caracterizado pot' uma almofada de camadas múltiplas e um invólucro permeável aos liquides envolvendo a roa
ferida almofada, sendo dita almofada
feita de uma construção integral com
uma pluralidade de camadas superpostas de material absorvente, normals
mente compreendido por fibras frouxamente ligadas, sendo que a referida
almofada é caracterizada por ser comprimida ou amoldada em linhas longitudinais para controlar e dirigir a absorção do fluido.
Uns total de 16 pontos.
TERMO N.° 105.177
de 16 do setembro de 1958
José Marino Cavalieri — Minas
Gerais.
Acendedor para fogão a gases liquefeitoa de petróleo.
1. 0 "Acendedor para fogão a gases
liquefeitos de petróleo. constituído de
uns tubo de, metal e caracterizado por.
ser a comunicação feita indirettunent*
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com os cachimbos e por tr uma resistência de fio níquel cromo incandescente.
Um total de 3 pontos.
TÊRMO N.° 106.344
P. I. de 6.9.58
Nome: Antonio Queiroz do Amaral.
• "Um nOvo aparelho manual do uso
dom‘ssico, para amaciamento de alimento; sólidos, especialmente carnes".
Pontos característicos
1.0 "Um nava aparelho manual de
uso domestico, para amaciamento de
-alimentos sólidos, especialmente ear.
nes", caracterizado pelo uso de jogos
do muitas lâminas ou estiletes, cortantes ou perfurantes, de qualquer toarranho, formato ou material, montados
em canaletes, de uma peça sólida de
base, sôbre a qual se adapta uni ou
dois cabos de qualquer material adequado, para manejo manual, colocados
ssm relação a peça de base, em posição vertical como em um estampo oh
carimbo, ou horizontal como em um
martelo ou inclinada entre a posição
vertical e horizontal, sendo que o conjunto de lâminas ou estiletes são ajustados ts canaletas da peça de base por
parafMos possantes, apertados com
porcas, que atravessam a peça de base
do um lado a outro, as saliências das
canaletas e o encaixe das lâminas ou
estiletes, formando ti conjunto dopois
de apertado uma só peça funcional.
Um total de 5 pontoe.
TRRMO N.° 106.541
de 2 de outubro do 1958
Irarald Reitz — Rio Grande do

no liquido contido no recipiente, com
o fim de induzir um fluxo de corrente
em tôda a zona definida • pela face da
spinnerette e pelo meio de tubeiras.
Um total de 18 pontos.
TÊRMO N.° 105.618
de 25 de agesto de 1953
Mecíinica e Estamparia Ltda. — S.
Paulo.
Nôvo modelo de rodízios estampados para corrediças trilhadeiras.
Reivindica-se como pontos característicos da invenção:
Reivindicações
1. 0 NOvo modelo do rodízio estampados para corrediças trilhadeiras, caracterizados por uma capa Oca alongada menor, rasgada do alto ?t baixo
nos dois lados em um' mesmo sentido
direcional, tendo nos lados e próximos
à base, dois furos passantes em sentido cruzado ao dos rasgos.
Um total de 2 pontos.
N.° 107.043
de 2 de dezembro de 1958
Jose Gutierrez Gonzales — São
Paulo.
Nôvo suporto para cabides.
1.0 Nevo suporte para cabides, ca•
racterizado por um par de guias ou
trilhos, • preferentemente de perfil em
duplo T, dispostos paralelos entre si,
interligados a intervalos por pequenas
travessas, e fixos a suportes extremos,
de quaisquer formato, pelos quais o
conjunto se fixa no -interior de um
armário, no sentido de sua profundidade.
Um total de 3 pontos.
• TERMO

• TER15‘10 N.o 107.52C
Nôvo sistema automático de moviDe. 26 de` dezembro de 1958
mentar portas de coletivos.
1.0 Uns dispositivo automático de Indústria Mineira :de Plásticos
abrir e fechar portas de coletivos, tan- Ltda. — Minas Gerais.
Aparelho para massagens.
to a ar como a vácuo, caracterizado
por se: comandado por tuna alavanca
ReivinclicaçOes
ciso,. que por intermédio de uma chaveta desloca um disco movível presReivindica-se como • pontos casionado por uma mola ou borracha, racterísticos da invenção de um
possuindo o disco três orifícios e um Aparelho para massagens, os Secanal, dispostos equidistantemente nu- guintes:
ma quarta parte da sua circunferência,
1 — Aparelho para massagens,
, sendo o orifício central atravessado constituído de urna caixa do mapelo eixo alavanca de comando; em terial plástico ou de 'outro qualque, ma orifício lateral é disposto :ta quer material apropriado e caracparte superior para evasão do ar, co- terizado por ter em seu interior
municando-se os demais orifícios exis- um corpo contendo canas a distentes no disco.
tâncias regulares, e equidistantes
Um total de 3 pontos.
nos -ditos cônes, esferas de maTERMO N.° 106.669
de 13 de novembro de 1958
Depositante: The Chemstrand s Corporation, Decotar, Alabama, Estados
Unidos da América do Noite.
, "Apar alho para fiação de filamentos
aintetices".
Pontos caracterMcos
,. 1.° Aparelho para fiação de ta:talentos, caracterizado por compreender,
•combinados: uni recipiente para ligaiAlo destinado à coagulação do filamentos; arria spimierette suportada no recipiente para imersão no liquido coagulador; uma pluralidade de orifícios
filatórioa na fase da spinnerette; um
• ' MOIO de tubeiras. colocado adjacente à
• face da spinnerette, e destinado a in.. t jetar tui a fluxo secundário de líquido
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deira ou de outro qualquer material apropriado. — Total de 3
pontos.

.
TER.).10. N .0 108.439
De 12 de-fevereiro de 1959
Iluck Manufaoturing ComPany
— Estados Unidos . da América.
Dispositivo de Fixação.
1 Um rebite para ser usado
com uni anel em um dispositivo
cie fixação do duas partes, o dito
rebite- compreendendo uma haste
cuja forma • geral é cilíndrica,
tem urna 'cabeça em uma de suas
extremidades e uma série de sulcos entro as suas extremidades,
essa 'haste tendo sulcos de travamento 'separados da referida
cabeça e destinados a prenderem

o anel, 'e um sulco de fratura, situado adjacente aos mencionados
sulcos de travamento, do lado dêles e oposto à, dita cabeça, a referida haste tendo uma parte sulcada emn uma posição adjacente
á sua extremidade, oa sulcos sendo destinados a serem tracionados por uma máquina de tracionar, de modo a prender as peças
entre o -anel e a cabeça do rebite,
apertadamonte, antes -da compressão, de modo que o rebite é
fixado, caracterizado pelo fato
de que a parte sulcada adjacente
à referida extremiaacie oposta da
haste toir. um sulco de tração de
'dimensões e forma que permitem
o engajamento com, e o tracionamento por, urna máquina de
tracionar, de modo que a fôrça
de tração exercida pelo dito engajamento, s.:azinha, é suficiente
para fixar o rebite. — Total de 5
pontos.
TERMO N.o 109.642
Depositado em 9 de abril de 1959
Requerente.: L e Magnesium
Thermique "Magnetherm" .(Pran(França).
Processo de fabricação de magnésio.

Pontos Característicos

Toe é afunilado, ter fixa ou Incorporada no ponto central de
sua base por meio de disco ou
flange, um bico com furo passante axial, bico êsse que se projeta para fora da base a fim de
receber o tubo ou mangueira irrigadora e finalmente pelo lata de
na abertura superior do corpo
principal ter- centrado e articulado por meio de ilhós, bem na
borda formada pelo reforço ou
batente,. uma alça provida de.
furo ou rasgo passante de fixação
— Total de 2 pontos.
TERMO N.o, 103.948
De 6 de março da 1959
Mecânica Industrianto Limitada
São Paulo.
Bomba de Gasolina.

Pontos Característicos
1 — Bomba de gasolina, caracterizada por uni corpo cilíndrico,
provido de abas laterais inia .riores, com orifícios para fixação ao
bloco do motor, e aindo dotado
do uma abertura central inferior, d e bordas arredondadas,
atravessada com folga por uma
haste central vertical, haste esta
acoplada inferiormente ao braço
usual de comando, e ainda formando superiormente uma • esfera, pela qual se aplica em , aisento correspondente previsto internamente a um pistão, disposto
;listo no interior do corpo cilíndrico. — Total de 4 pontos.

1 — Processo de fabricação de
magnésio, caracterizado pela ação,
sob vácuo, de um . redutor metálico sôbro a magnésia, ou uma
matéria que, a contenha, dentro
de uma escória líquida, composta,
nrincinalmente, de cal de silício e
de alumina,, no qual se respeitam
TÊRMO N.° 127.378
os rendimentos moleculares seDe
6 de março de 1961
guintes:
Recr.: Indústria e Comércio-de .PerNúmero de moléculas
• de CaO
1,3 fumaria Montenegro Ltda? (luanabara.
Número de moléculas de SiO2
"Miro Dasenho Ornamental para

Número de mo/éculas de AL203
Embalagem de Pasta Dentifrícia."
0,26
Pardos Característicos
Número de moléculas de 8102
Total de 7 pontos.
1.°) "NOvo Desenho' OnuunentaI
para Embalagem de Pasta _Dentifrfeia", oaracterizado por a. conaubatanTa."Ral0 N.o 125.450
dar numa faixa (1) em cr .vermelha
Depositado em 23 de setembro colocada acima dos dizeres da smarca
Z2) do produto. sendo eates também
de '1980
em
letras vermelha; contrastando cose
Nôvo inódêlo do irrigador pora tunda (3) inteiramente leitoaoa Imetátil para mulheres.. _
abaixa da marca. do proRequerente: Iiilda Schloenbach diatamente
duto, há a figura de perfil de um.elts-a São Paulo. .
(ante (4 )executado em Unhas, doPontos Característicos
rmias de cir vermelha; abaixo da , dita
1 — Nôvo modelo de írrigador ligaria, dispõe-se, na horizontal,'allzeres
portátil para mulheres, caracteri- "abre o conteúdo ' (5), com as ;extremizado essencialmente por consti- dades p rolongadas para baixa (6) com
tuir-se de bôlsa plástica flexival dizeres na vertical. O conjunto e arreou outro que seja suficientemente matado com dizeres, na horizontal
Impermeável, de secção transverem vermelho, do nome da.rirma
sal quadrangu/ar ou, outra qual- e p rocedência do produto. Vrnatotal
quer que se presto ao fim, poden- do 2 pontás.
do ainda ser confeccionada em
uma .única ou em várias peças,
TERMO N.°127.380
costuradas nos vértices; pelo fato
ainda da bôlsa ser provida de amDe '6 de março de 1961
pla abertura su perior, caias bordas ou perifria é guarnecida por Requer-ante: "Indústria a Cama:tio
núcleo de chapa, que. , forma, as- de Perfumaria M o ntenegro Ltda. t•-•
sim,- o batente de refôrço do ir- Guanabara.
rigador, sendo - que êste batente "Nava Desenho O:sim:rental para
que acompanha a mesma seção. Fa ri.talagesn de Pasta De ntifrício. • /
ou formato do corpo principal'
Pontos Carauerasticos
mantém éste, qaando aberto ou
em uso, em posição indeformá...
• "Nevo.. Desenho Oratianentat
vol; pelo fato- ainda da parte ou para E
de - Pasta Dentifrfregião inieriOr do corpo principal. ria", carmbalagem
acterizado por eo coneubetaih.
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ciar numa faia. (I) em cdr vermelha
colocada .zacinata. dos dizeres da marca
(2) .do. produto. aendo iate tombam
em letras ;vermelha,, contrastando com
o fundo,(3)anteiramento leitoso. Imadiatementei abaixo da marca do produto, há a :figura de perfil de um coelho (4> -:executado em linhas singelas
de cair venrielha; abaixo da dita figura,
'disaõease, na' horizontal, dizeres sôbre
o donteado '(5), com as extremidades
protankadai f para baixo (5) com dazer'es t na -vertical. O conjunto é acrematado 'corei dizeres, na horizontal
(7), em'vernellio, do nome da firma
e proceclendia do produto. Segue o
ponto ri o 2.
a- a
N. 76.494
_De
:
26
de
novembro
de 1954
,s
Aktiebalaget IIagglund & Soner
(Suécia),
Titulo; Meios para manter a ope ração de ,uma instalação suprida de
coreenta alternada para consumidor
dea'anle. ,eier'odos de transição de fornecimento- de uma rede distribuidora'para "Uma estação de fôrça-auxiliaa.
1".°) tiin diapositivo para , a manutenção db funcionamento de uma instalação de um consumidor, ou de
uma carga durante períodos de transição do :abastecimento, efetuado por
urna rala de distribuição do corrente alternativa para o abastecimento
efetuado' por urna instalação de fôrça auxiliar, no caso de uma falhá
n citada:Jade, compreendendo, dito
dispositivo, um volante que é acionado pela" corernte da referida rade
de corrente alternativa e cuja energia cinética é convertida, no caso de
urna falha na rêde, em energia de
corrente elétrica alternativa, para ser.
fornecida à carga, caracterizado pelo
fato de 9 citado volante ser disposto para _ ser acionado pela cada' de
corrente elétrica, alternativa, ima intermédio de montagem, compreendendo um conversor entre a corrente continua e a corrente alternativa, ligado à carga e à rêde, respectivamente, e pelo fato de existir liaa
maquina de -corrente contínua- ligada ao volante e -entreligado, elèt;1c:imante,. com a saída de corrente
cantinua do referido conversor, seu-'
do dita máquina adaptada para funa
eionar normalmente, como um motor
abastecido pelo referido conversor
que, no caso de uma falha da rade,
funciona como um gerador acionado pelo citado volante e fornecendo cortante ao citado conversor, fornecendo, por seu turno, êste último,

corrente elétrica alternativa h referida carga. •

Seguem-se os pontos de números
2 a 16,
Tallal0 N. 77.220
De 10 de janeiro de 1955
Unon Carbide and Carbon Corposation (Estados Unidos da América).
Titulo: Aperfeiçoamentosa em pilhas depolarizadas pelo ar.
1.°) Unia pilha despolarizada pelo
ar a qual compreende uma caixa
plástica, uma tampa superior, um
catado carlmáceo permeável ao ar colocado centralmente na caixa, um
anodo de zinco, um eletrólito imobilizado entre o anodo e o catodo, e
um dispositivo para separar o catodo e o anodo, caracterizado pelo fato
de que a caixa é feita de uma composição de poli-estireno modificado,
sendo sua parte inferior provida de
uma abertura, estendendo-se um dispositivo condutor elétrico através .da
abertura e fixando o anodo de zinco

tMÁRIO OFICIAL (Seção, III)
•„
contra a parte superior do fundo da
caixa, um dispositivo de vedação
plásr'a te. colocado entre a parte inferior do fundo .do anodo e a parte
superior do fundo da caixa, uma tampa superior plástica que tem uma
abertura para receber e colocar o
catodo em posição e uma capa elatricamente condutora disposta sôbre
a paias superior do .catodo, tendo a
capa um orifício afim de permitir a
apsagem do ar para dentro do catado, sendo a parte inferior da tampa superior provida de um recesso
para receber uma composição resinosa para unir o catodo à tampa. .
Seguem-se os pontos de números
2 a 13.
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TERMO N9 95.132
função, quando O elemento de cobertura entra nii posição de fechado,
'De
21 de junho de 19432
cortar aquela porção de esparadrapo
que ficou aderido á plataforma e enE. I. Do Pont de Nemours And
trar na fenda nata existente; meios Company — Estados Unidos da Amésituados por baixo da plataforma rica. para servir cle guarda à faca quanTítulo: — "Aperfeiçoamentos em
do esta - encontra dentro da fenda, e relativos à polimerizaçâo de olefiuma ren
trância adjacente à plata nas".
forma e próximo ao esparadrapo,
Pontos característicos
quando êste último se encontra aderido a ela, encontrando-se numa po1 — Uns processo para remover' resição situada entre a fenda e o Dato, síduos de catalizador metálico de um
e por baixo da abertura de acesso, poIímeno de hidrocarboneto, o dito
servindo a referida reenarância para polímero sendo obtido através cie pofacilitar a remoção do 'esparadrapo limerização de urna elefina terminalda plataforma, quando o.elernento de mente ins.aturada com um catalizador
cobertura se encontra em posição de de metal - de transição, caracterizado
aberto, peio fato de proporcionar es- por compreender a introdução, a uma
paço para a inserção dos dedos por temperatura - de 1959C a 2509C, de
baixo da esparadrapo; e meios situa- wn álcool em tuna mistura crá poliTÉJIMO N. 79.912
dos sôbre o elemento de cobertura merização contendo em um meio de
De 1 de juuli de 1955
para fechar a reentrância quando o hidrocarboneto líquido inerte um poTe Peelers Company (Eitados Uni- elemento de cobertura se encontrar límero de hidrocarboneto dissolvido
em posição fechada.
•
dos da América).
e um composto de um metal de tranUm total de 13 pontos.
T'tulo: Aperfeiçoamentos em másição, a quantidade do dito álcool
quina o processo para descascar casendo suficiente para • converter o dito
marões.
elemento de , transição a alcoolato e •
TERMO N9 93.222
/a) Aperfeiçoamentos cm máquiapós isso por em contato a dita misna para descascar camarões, caractetura de polimerização, a uma tempeDe 25 de março de 1957
rizados por: uma primeira sução de
ratura de 125 a 250 9C, com um adsordeseaseamento, urna segunda secção
vente escolhido da classe que consisWilliam Alfred Trott
Canadá.
de deseaseamento, associada com a
te de sílica e alumina, assim remoprimeira secção citada um primeiro
Título: "Luminárias ou Aparelhos vendo os ditos resíduas de catalizadispositivo de pressão coolcado sôbre de Iluminação"
dor. Seguem mais 9 pontos.
e associado com a primeira secção
Pontos característicos
citada um n segundo dispositivo de
pressão • independente do primeiro
TERMO Na 95.133
dispositivo de pressão- citado -colocaI — Luminária ou aparelho de IluDe 21 de junho de 1957
alo sôbre e associado com a citada minação ent forma de grade para pasegunda sução dispositivos para re- rede ou teto, destinada a ficar palaHoward F. Zoller — Estados Unigular, individualmente,- a pressão de leia à referida parede ou teto, fican- dos da América.
cada um dos citados dispositivos de do, do mesmo, espaçado conquanto,
Dispositivo distribuidor de- ligadupressão em cada secção c dispositi- ao mesmo, ligado, caracterizado .pelo , ras.
vos motores- funcionalmente associa- fato de compreender, em combinação
1 — Um dispositivo para distribuir
dos com cada uni dos citados dis- uma pluralidade de longarinas, pelo ligaduras enroladas sôbre um carretel
positivos de pressão para movèrem menos, uma das quais é uma longa,- tubular caracterizado por uma haste
os citados dispositivos de pressão nua principal suportadera de uma sôbre a qual o' carretel tubular pode
para -os aproximar e afastar das ci- divisória; e dispositivos para a liga- ser encaixado e rodar livremente, tentadas secções de deseaseamento.
ção das referidas longarinas segundo do a referida haste uma trave em
Seguem-se os pontos de namoros disposições angulares situadas num uma das extremidades e um anel
2 a 25.
mesmo plano. Seguem mais 8 pontos. integralmente preso à outra extremidade, sendo o anel adaptado a ser
usado num dedo e situado aproximaTallal0 N. 85.573
TEFUVIO N 9 93.836
damente na parte central da haste.
Um total de 5 pontos.
De 28 de março de 1956
De-26 de abril de 1957
Charles Castelli — Estados Unidos
British Sehering Limited — Inglada América.
terra.
TERMO N.o 98.200
Diapensador de fita adesiva.
Nome: GiusepPe Venosa.
Titulo: — "Processo para a produ• 1.°) Um distribuidor para um rôló
de esparadrapo adesivo normalmen- ção de substâncias analgésicas à baSão Paulo — Capital.
te pegajoso e sensível 'à presa°, ca- se de esteres carbonatos".
Novo tipo de móvel banheiro, para
racterizado por comprender uns par
bebê.
de paredes laterais paralelas, oposPontos característicos
Pontos característicos
tas uma à outra, suficientemente espaçadas entre si para alojar um rôlo
1 Processo para a produção de
1 — Novo tipo de móvel banheiro,
do referido- esparadrapo, um elemen- eubstane:as analgésicas à baSe de para bebê, constituído por um conto axial ôeo para sustentar de ma- esteres carbonatos como componente junto de peças assim como armário
neira rotearei o rôlo entre as pare- ativo, caracterizado pelo fato de que superior e armário inferiu conjugades laterais, uma parede externa pe- um fenol, substituido por grupos al- do com um banheiro de material mariférica munida de urna abertura de quila ou alcoxi, contendo de 1 a 3 leável, caracterizado pelo fato de posacesso, ficando a referida _parede pe- átomos de carbono, é convertido no suir um banheiro flnivel que encairiférica, quando a abertura de acesso aorrespondente ester carbonato por xa-Se facilmente entre as Peças rígié fechada, juntamente com o eixo esterificação e o estar carbonato re- das-do armário, ficando unia peça
e as paredes laterais formando uni sultante é incorporado em um vei- única. — Um total de 3 pontos.
invólucro no qual o rôlo de espara- culo não-tóxico, como uma substândrapo 'permanece totalmente incluído cia sólida, inerte ou um liquido nãoem condições higiénicas que mais aquoso. Seguem mais 3 pontos.
TERMO Nal 98.902
compreende uma plataforma sabre
—
De
6-de
setembro de 1957.
a qual ficará um pedaço de esparaTERMO N9 95.011
drapo, quando èste fôr retirado do
Requerente: Estamparia de Ferro e
rôlo através ..da abertura do ato de
Metal "Monte Bérico" Ltda. — São
De 15 de junho de 1957
se estabelecer contacto entre a face
Paulo.
adesiva e a plataforma, estando a
Roberto Joppert Martin — Rio de Um novo tipo de trinco para portaa
referida plataforma localizada ra- Janeiro.
para armários e móveis em geral.
dialmente afastada do referido rôlo;
Pontos característicos
Niko
processo
de
transportar
abrauma fenda existente na dita platafoarna; um elemento de cobertura sivos pulverizados em dutos.
1.°) — Um novo tipo de trinco pa:-.:
Para a . abertura do acesso, duns&
portas de armários e móveis em geral
Pontos característicos
vel ao longo do distribuidor e adjacaracterizado por ser constituído de:
cente à sua parede periférica, nitre
uma caixa ou receptáculo (1) dotacl.)
1
—
Nôvo
processo
de
transportar
uma posição em que a abertura do
em uma de suas paredes laterais de
abrasivos
pulverizados
em
dutos,
caacesso se encontra aberta para perduas aberturas (3), ou apenas unia
racterizado
por
ser
o
abrasivo
pulvemitia a retirada de um pedaço de es(4); uma lingueta constituída de uma
rizado
pôsto
em
suspensão
numa
paradrapo do distribuidor, e uma sechapa (5) dobrada em "U", com suas
emulsão
formada
por
água
e
por
uma
extrem
gunda posição em que a referida
i dades arredondadas, que peabertura de acesso se encontra fe- substância emulsionante, que não se- netram nas passagens ou aberturas
ja
quimicamente
atacada
pelo
abrachada; uma faca disposta no elemen(3) ou • (4) da caixa ou receptácula
to de cobertura deslisável, tendo por sivo. Una total de 3 pontos.
(I); uma mola (8) helicoidal colo-
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cada à pressao tio interior do- receptáculo ou caixa (1), entre o lateral
situado diante daqueles das • aberturaa (5) ou (4), e a base da lingueta

(s) ou (7), para forçá-la come 'Buas
extremidades para feira das aberturas
(3) ou (4); e, finalmente, uma femea
(8) para a lingueta, cuja fenece, é
constituída de uma chapa (9) dobrada em forma de "W", em cuja reentrância média se encaixa a lingueta.
— Segue o . ponta 2.

caracterizados pelo fato de compreender unia série de encaixes ou suportes rigIdas, substancialmente, tubulares e pexa:elos, fixados era- disposição
substancialmente, simétrica muna armação; e pelo fato de conter cada Uni
dos referidos encaixes ou suportes
dois elementos, substancialmente, esféricos em Contato recíproco, suscetível de livre rotação dentro do respectivo encaixe qu suporte. — Um total
de 4 pontos,

,nraio N.°. 98.219

'1'ER.310 N.°98.473

lubro de•1957.
De 23 de
Wandyr Coimbra Garcia.
Nevo tipo de tampa para panela
de pre.ssao com caçarola cOnjugade.
Pontos característicos
1 ?- Novo tipo de tampa para ',Ruela de pressão com caçarola conjugada, caracterizada por ter sôbre a
Maneia um recipiente em formato de
caserola, a qual retém. a caloria em
alto grau, podendo ser utilizada para
frituras e outras. — Um total de 2
pontos.
e
l'feRMO N.° 98.391
..ae .11 de novembro de 1957.
Requerente: Oskar Walter Becker
eete também assina Walter Becker)
Vehrenbach Schwarzwald — Alemanha. •
Processo e dispositivo para man ¡fatura de tripas artificiais e similares, empregando pe:e de animais.
Pontos caracterist:cos,
1. — Processo ..ira a manufatura
de tripa aritficial e similares empre.pando pele de animais, caracterizada
pelo fato de a matéria animal ae
partido depois de prévia limpeza por
lavagem ser a seguir libertada dos
restduos de prévio tratamento combinados com ela quimicsmente por
melo do tratamente em banhos. neatralizantes semi" removidos os referidos resíduos neutralizados de ser
levada de preferência ao est,do equipotencial, de ser enriquecido, em substância seca por exemplo p s : espremedura que elimina o excesso de
quido de '7 ,a - e—a o, de ser divalida
em pequenas partículas, reduzida a
flocos, secada e evf-tualinente trabalhada de novo depois de armazenaem temporária. — Um total de 19
pontos.

jae 1 de novembro de 1957.
Cari Renrichs.
São Paulo — Capital. •
Novo tipo de caneta-tinteiro.
- PontoS caraterísticos
1 — Novo tipo de caneta-tinteiro,
caracterizada por ter na parte interna uma região ôca, que servirá, de depósito para grande quantidade de
tinta, dispensando os constantes carsegamentos. — Uni total de 2 pontos.

'MIM" N.° 98.435
Da 12 de novembro de 1957.
Requerente: Inventa A. O. Flir
Forecbung Und Patentverwertung —
tuna s , Suíça.
Processo para fabricar ácido leva-.
[Mico.
Pontos característcos
1. -- Precesso para fab eicar ácido
levulínico mediante aquecimentede
hexoses ou de substânc i as computas,
pelo nanas parc'a'mente, de hexoses,
cmpeesença de ácidos leorgenara
aquosos, cere.eterizado pelo fato de se
manterem temperaturas de 170.0
250. 0 e de se lan i tar o período de reaçã'o a meta hora no máximo. — Uni
lotai de 9 pontos.
TEMI° Na 98.494
De 14 de novembro de 1957
Edgard alentei Saint Paul — Estado da Guaneleara,
Aperatiçcamentos em -nparélhos Oe
1 -- Aperieiçoainentos em apara.
.1110á masssagem, ao t'po ore emprega e01110 ele:e 'miar o •re's"
posttivc., ettlistencialreerae, es. :OS,

TERMO N. o 98.831
De' 29 de novembro cie lios.
Armandino Seabra
São Paulo.
Nova disposição construtiva em registras de gás. Me — Nova disposição construtiva
em registros de çás, apresentando
corpo principal metálico; com região
externamente sextavada, e um dos
topos em forma tubular, com rôsaa
interna, e provida, em' seu fundo, de
guauação flexível em forma de corôa, caracterizada pelo fato de que,
atravessando centralmente tal corôa,
se encontra dispositivo de válvula
que, acionado, coloca em comunicação o exterio. com um canal que atiage a parte central do corpo -principal
e onde se encontra pequena câmara,
orlada de .séde de borracha ou similar, contra a qual pode contatear haste dotada de extremidade cônica e
acionada do. exterior por botão ou
alavanca conveniente, e eztando al
câmara ligada, por segundo canal.
com o exterior, pelo topo opdsto do
corpo pancipal mencionado. — Um
total de 2 pontos.

7

to.

rogação, de fOrrtato, substancialmen- per um pino alongado' axialmer te, retangular paredes verticais, te disposto, com ambas as extrt
caracterizado pelo fato de que e res- midades roscadas, sendo Aue
pectivo tampo é substaacialmenta extremidade
externa se ,rosca
latino apresentando uma. ampla zona
central provida de nervuras orienta- bote° de comando manual; estt
das no sentido da maior dimensão do pino alongado, numa de .suas exreferido tampo; e pelo fato de esta- tremidades, tem uma -válvula a:e
rem previstos pares de recertos, su- vedação, situada adjacente ao pribstancialmente- semi-ciraulares nos meiro anel de
.a pontm.
bardos menores do referido tampo. desta válvula é envolvida -por
„.
- Um total de 4 pontos.
mola cuja. espira contraposta des,

ta se encosta no aludido primeiro
anel de ap:51.0; o pino axiaf é
lado dentro de um carrel‘el que
conternporâneamente . 7dá-„passagern ao líquido para a :boca . cle
salda do corpo; .êste carretel tem
uma das suas metades com maior
diâmetro -e esta parede se rosce
na„ parede interna- anterior do
corpo, o qual se introduz neste
por meio de chave especial colocada em furos longitudinais existentes numa das faces do carretel; entre a outra ponta do car-:retel e o segundo anel de:apóie,
tem de permeio uma guarniç'ào
TERMO N.° 99.067
de
couro, circular, vedado, a reDe 27 de janeiro de 1958.
gião de entrada com a de salda;
Jean Isischer
Dinamarca._
ainda dêste lado, o carretel apresenta um canal interno de maior
Pontos caracterist:cos •
diâmetro, deixando uma passaDisposição em apalnelamentos de, gem entre si e a parede do pino,
teto e de parede, consistindo de ele- sendo que coeunicante com esta
mentos alongados, e:n forma de cai-. passagem, o carretel é dotado na
xotão, de parede delgada.
Sua darede de orifícios radiais de
1.°) — Apainelamento de teto ou
de parede, em que elementos de pai- passagem do liquido; o carretel,
nel alongados, em forma de canto- no Seu outro lado, tem un-e amneira, de parede delgada, tendo em plo furo roscado, no qual é pasuma aresta longitudinal uni flange sante o pino axial e neste furo
projetante para dentro em. relação se encaixa uma guarnição de couao perfil da cantoneira e, no outro ro, a' qual é apertada por uma
lado, um plange orientado para fora, gacheta; no orifício anterior, se
são montados lado a lado com os seus rosca um segmento cilíndrico,
lados côncavos confrontando a super- co mas paredes internas ?Jus,
ficie da parede ou do teto e em correlação de sobreposição entre o flan- que atua como guia do botão de
•.
• TE123,10 N.° 99.507
De 6 de dezembro de 1957.
Salvador sanfelippo — São Paulo
— Capital.
Novo tipo de canto para malas —
Modelo de utilidade.
Pontos característicos
1 — Novo tipo de canto de mala,
caracterizado por ser . dotado -de "repuxos" imitando as cabeças doe nasalmos. — Segue -o ponto 2.

ge orientado para dentro, existente comando; a extremidade Interna
num elemento de panei, e o flange da parede cip3te segmento tem
orientado para fora, existente no ele- duas reentrancias contrapostas e
mento adjacente, ando % elementos. distanciando éste segmento cio
de painel seguros, nessa posição, a carretel, há dois pinos de encosto;
barras de suporte, et:focadas transver- passante traneversalmente no pisalmente aos ele:nentos e providos de ne axial,
há um pino de trava, o
asas retentoras projetantes que se
prendem por três dos flanges mútua- qual, opcionalmente, se encaixa
mente sobrepostos, caracterizado pe- nas duas reentrâncias do segmenTERTNIO -N.° 99.212
lo fato que o flange orientado para to. — segue ponto 2.
feira é substancialmente chato, e pelo
De 14 . de dezembro de 1957.
alto que o flange orientado para
r
Plastar S.A. — Comércio e Indús- dentro, divergindo em direeão á sua
TERMO Ne 100.011
tria de Materiais e Produtos Plásti- aresta livre, se afasta do flange aoDepositado em 28 de janeiro
cos — Guido Tedeschi e Erenco Ta; brepOsto, orientando para fóra. —
de 1958.
deschl.
Um total de 3 pontos.
Capital — Estado de São Paulo.
Requerente; Fábrica de Móveis Cacique Ltda. — Estado da Guanabara.
Aperfeiçoamentos em ou relativos e
Termo — N. 100.205
prensas de extrução.
Novo modelo de prancheta para desenhista,
1. 0 ) Aperleiçoanientoa em ou re- Depositado em 5-2-58
lativos a prensas cio extrusão, aprePontos caracterist:cos
Requerente — José Giopatto —
santando uma ou mais rôsca.e-eem1. — Novo modelo de prancheta
fim, dupla série de filetes, cada urna São Paulo,
para desenhaste, caracterizado pelo
delas abrangendo igual e estensão o
Pontos Característicos
fato de que os extremos do eixo hoeixo, filetes esses disposto a em sende basculagem da prancheta
tido opasto, e que se iniciam junto
"!Aperfeiçoamentos em Válvulas rizontal
trabalham em mancais rachados nus
ao meei do referido eixo e atingem ou 'romeiras".
quais podem ser fixados em posição
senvolvem das extremidades em di1.0) "Aperfeiçoamento ern vál- mediante parafusos de aparto, e pelo
reção à parte medi tio coniunto, no
suas extremidades, ma então, se de- vulas ou torneiras", constituídas fato de esses mencsias assentam, cain-bueiro caso situando-se a entrada pelo corpo comum, com as usuais da um, num par de elementos tubude material' no centro, e, ne segundo. entrada e saída do liquido e se 'ares telescópicos e são, assina levannas extrenadades; ~palato locas caracteriza por na- re.giço frontal táveis ou arriáveis, simultaneamente.
enestos as saldas do material extru- ,co . corpo comum ter um amplo — Um total de 4 pontos.
sedo. -- Segue o ponto 2.
orificio rosqueado, no qual se 'aloja um botão de ação manual; o
-- Térino — N. 100.274
corpo da torneira, na sua região
Tel1Fre10 N. 0 99:242
De 6 de fevereiro de 1958
ad:acente ao canal de entrada, é
De 16 de dezembro de• 1957.
cotado Internamente de um anel Uni Mvo Modëlo de Chupeta,
Hoever Limited
Inglaterra.
de passagem do liquido. e de apaio
Novo modelo de máquina combi- para n'a mola, e, um pouco dis- Aplicável como Bico de Mama:men, de lavar e secar per centrifta tanciado dêste anel de apeio, exis- deira.
geeão.
te no dito dor.y.:, um segundo anel 1 — Um flavo modelo de chupepon¡os cerne eríst aos
de apóio para um carrete l; dentro ta aplicável como bico cio mama1 — Novo modelo de máquina com- cio referido corpo se disp5j. o'con- deira. caracterizado pela rima conbinada ae lavar e secar por cantei- junto mecânico, rjue e constitui figuração origina'', cuja parto sia-.
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perior, arredondada, se ajusta à
aboboda palatina, e a parte inferior, achatada, se ajusta à lingua. — Segue ponto 2.

predominantemente de proteína,
Urino — N. 101.701
caracterizado por compreender as
De
14 de abri/ de 1958
fases de fazer a extrusão, através de um dispositivo de fiação,
Indústrias Decora Lux Limitade uma solução aquosa e viscosa, da — Minas Gerais.
contendo poteina e, pelo menos, Dis p ositivo Automático para
'Urra° — N. 100.812
um pollsacarideo tendo grupos la- Elevadores
de Cadeiras Giratórias.
terais ácidos, e coagular a dita
De 6 dc março de 1958
Pontos Caracteristicos
proteína e o referido polisacaría
"Infrastrutura para Veículos deo para formar uma fibra. —
—
"Dispositivo Automático
Ferroviários;;, General Steel Cas- Um total de 38 pontos.
para elevação de cadeiras giratótings Corporation, uma corporárias", caracterizada por ter um
ção do Estado de Delaware, U.S.A.
tubo esférico Introduzido noutro
tendo sua sede, em 1.417, State
Termo — N. 101.171
tubo mair diâmetro, tendo no inStreet, Granite City,
Depositado em 25 de março
terior do primiero um bloco rosPontos Característicos
de 1953
queado quecirculará num bloco
1 — Infrastrutura para veículos Requerente — Iria° Schincariol também rosqueado existente ao
centro de ambos os tubos. — Um
ferroviários, caracterizado pelo — São Paulo.
total de 5 pontos.
fato de eomweenrier uma longarina de tração :avançando ingituPontos Caraterísticos
c/:malmente o uma traversina de
TÉRMO N.° 101.787
avanço transwcsai apresentando "Conjunto para Sinalização Auo maré Raiada longarina de tração tomática ou Manual de Regiões,
(De 17 de abril de 1958)
e a traversina oaredes laterais vias e logradouros públicos, apliAntonio
Berranco Peregrina e Jeeretas distanciadas incluindo m- cáveis ec veículos motorizados em
Dei Burgo Marchan — Estado da
tersecçees cur , adas entre porçAes geral, Troleibus, Sondes, Trens e sus
adjaceates das mencionadas pa- Analogos, e também em brinque- Guanabara.
redes laterais da longarina de dos representando ditos veículos".
"Nevo modelo de brinquedo."
tração e da traversina, estando 1. 0 ) "Conjunto para Sinalização
Pontos Característicos
ns wencionadas paredes latelais automática ou manual de regiões
It e moldas entre as respec IA- vias, e logradouros públicos, apli1) "Um nevo modelo de brinquedo".
vos intereec.;31s mátu.,,s, paredes cável em veículos motorizados em
reaeres e in.aria a es entrando geral, troleibus, bondes, trens e caracterizado por consistir em um condas paredes laterais, e uma alma analogos, e também em brinque- junto formado por uma haste cilíndrisubstancialmente horizontal en- dos representando ditos veículos", ca. em cuja extremidade superior
fixada uma placa onde e amarrado
tre as mencionadas paredes supe- caracterizado
por o dispositivo de um cordel. Este cordel que passa por
riore3 e inferiores e aançando comando ser acoplado
ao cabo do orifício ou pinos de um boneco que
através da longarina de tração velocímetro dos veículos
motori- Por ele desliza, possue ainda uma mola
entre as paredes laterais com ag 1zados,
de tal forma que a extrequais em transição no lado dian- midade dêste cabo de velocíme- de retenção epoiada no pino de união
teiro da traversina, com a finali- tro aciona uma rosca sem fim de das duas partes que formam o boneco.
sendo suas extremidades fixadas em
dade de assim formar montante
só volta. — Um total de 15 cada uma dessas nades.
conectando as porções interrom- unia
pontos.
Um total de 2 pontos.
pidas das paredes laterais no lado
dianteiro da traversína para resistência à compressão, do lado
dianteiro da traversina, causada
pelas cargas horizontais atuantes
gibre o lado dianteiro entre as
extremidades da traversina. —
Uni total de 11 pontos.
Têrmo — N. 100.868
de 10 de março de 1958
Depositante Medultra Werner
1Matzler.

Zurique, Suiça .
Processo e Dispositivo para tola!
nar Re.aproveitaveis Aparas de
Materais Espumosos. Termoplásticos.

Pontos Característicos
Processo para tornar rea1
proveitávels aparas de materiais

espanicsos • termoplásticos, caracterizado pelo fato de os aparas
serra esmiuçadas de tal maneira
que, neste esiniuçamento, se a
conservada a estrutura celular
fechada do material e obtido, por
meio da uma camada superficial
fundida, um estado que corresponde ao dê matéria prima fresca.
-- Um total de 3 pontos.
Ta rmo — N. 100.977
de 14 de março de 1958
• F. P. Research Limited.
Ca.rouge, Genebra, Sulça.
Um proeesso de Produção de

Fibras Artificiais e as Fibras Artifle ; ais assim ,produziaias".
Ponths Característicos
•
1 — Um processo de produção
da fibras artificiais. qonsistindo

CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
DIVULGAÇÃO N9 623
x& Edição — IVIodêlo pequeno)

PREÇO: CR$ 80,00
A VENDA:
Seção de Vendas: Av, Rodrigues Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-:se. a pedidos pelo Serviço de Reembeilso Postal

Fevereiro de 1962
TERMO N.° 103.028
(De 9 do junho de 1958)
Domingos Alterio
Estado de Sb
Paulo.
"Um novo tipo de suporte-propas
gemia para bancas de jornais."
Pontos Característicos
1.°) Um novo tipo do suporte porta-propaganda para bancas de jornais,
caracterizado por ser constituído de
uma placa de duas ou quatro faces
montada horizontalmente por meio do
haste ou pés sare as bancas de jornais.
Segue o ponto. 2.
TERMO N.° 102.355
(De 13 de maio de 1958)
Walter Ferreira de Moura — Et.;
tado da Guanabara.
Aparelho para desencapar e limpar
fios elétricos.
Pontos Característicos
1.°) Aparelho para desencapar •
limpar fios elétricos, constituído por
uma lamina suficientemente resistente
e flexível que se caracteriza essencialmente por ser dobrada ao meio cujos
extremos são dobrados para dentro,
possuindo as bordas serrilhadas que se
encontram quando pressionadas.
Segue o ponto 2.
TERMO N.° 103.507
(De 1 de julho de 1958)
Alberto Dumont Villares — Sio
Paulo.
Aperfeiçoamentos em roldanas para
portas de elevadores.
Pontos Característicos
Aperfeiçoamentos em roldanas para
portas de elevadores, feitas de alumlaio, caracterizados por urna camada
de material plástico, conhecido sob a
denominação de "nylon", disposta na
superfície de rolamento da roldana,
substancialmente corno descrito e nuetrado nos desenhos anexes.
TERMO N.° 102.615
(De 234-58)
Heriberto Young — Quilim:s . Província de Buenos Aires. Argentina.
"Novo fOrne."
Reivindicações
1. Um fórno . contínuo par padarias do tipc que usa um transportador coloca' i s numa zona de cocção e
"me pluralidade de bandejas capazes
de mover-as com o dito transportador
desde a entrada ate a saída do filmo
e acnsecederes capazes de elevar a
temperatura no interior do fOrno ist
sanperatura desejada caracterizado pelo fato que o dito transportador está
subdividido em uma pluralidade de
trechos paralelos essencialmente horizontais, estando o primeiro trecho em
relação com a entrada e o último com
a saída do !Orno sendo dispostas, respectivamente, pistas oscilantes e basculantes em continuação de cada extremidade de saída dos respectivos
treehos parale'es. estando os ditas piata e: Irovidas de respectivos contrapesos ci,ue mantém as pistas num plano
em :'continuaciie com os dites trechos
perál;elos e capazes de recebe* pelo
menO.s . urna bandeja, estando o fulcro'
de cada pista situada préstimo do dito
contrapeso e um transportador incli-
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nado colocado entre 'o fulerh e a extremulede livre do cada piitá 'para unie
extremidade e u extremidede da era.
trade do cada trecho perello imediatamente inferior, para a outra extremidade, sendo os respectivos transportadores inclinados capazes de girar a
uma velocidade meter qui, os ditos
trechos paralelos.
Um total de 4iientoe.

TÊRmo N.° 103,62(1
: De 8 de julho de 1958) Giuseppe Raymundo
Estado
São Paulo.
"Uma nova modalidade de publicrdade..ou propaganda comerem! em livros a serem editados por terceiros."
1.°) Uma nova modalidade de publicidade ou propaganda comercial em
livros á serem editados ou reeditados
por terceiros, caracterizado por consistir na inscrição . de ¡ninados publicitáV
rios nem alterar-lhes a continuidade,
fundo e forma.
Segue o ponto 2.
•

ratterliad j l)eslO fato çle o topo superior

mento estanque, assegurl.ado por 'pressão,
mais forte, em. razão • cle: deformação
ea própria peça de `vedação,' colocada
entre as bocas dos orifícios de passagem de água. Segue o ponto 2. *

J. unia haste podei recebei', em piano
horizontal ore inclinado, em Orno de
projeção deste, de -feitio adequado,
travessas, que se cruzam, e se firmam,
uma sôbre a outra, superior do topo
e giráveis em tôrno de atravessáveis
TERMO N.° .90.855
pela projeção etiperior do topo e giráveis' em tôrno dela, se 'necessário,
ile 29 cie novembro de 1956
previsto una retentor naquela projeção,
Equipamentos p-ra Gás Ltda. — _seja por simples dilatação, corri' forma
,Minas Gerais.
„conveniente, da ponta .superior, seja
Novo modelo de Aquecedor a Gás por furo transversal superior nela, capaz
com queimadores irldependentes para._ de 'receber pino possante. Um total
de 4 pontos.--contrôle de temperatura:

Pontos Característicos -.
-1 — allovo modelo de- Aquecedor
a Gás . com Queimadores Independentes para Contrôle de Temperatura»,
caracterizado por uru sistema que torna
possível reduzir o calor sem redução'
da chama dos queimadores, isolando
por meio de um registro parte dos
queimadores, fazendo cair a temperatura
na , saída da água proporcionalmente
ao número de queimadores. permitindo
isolar um registro intermediário para
os queimadores isolados, o qual é con-•
trolado por um raanete de registro com
dizeres de acenei° com .a .capacidade*
TERMO N.° 103.631
do aquecedor, sendo o registro de re— (De 8 de julho de 1958)
gulagem instalado de lado da entrada
• Hughes Tool Company — Estados da água fria,- evitando assim, o -aqueUnidos da America.
cimento do registro- intermediário. SeRetentor de lubrificante. .
gue ponto 2.
Pontos Característicos
TERMO N. 93.771
1 -- Um retentor da lubrificantes,
de aplicação particular em brocas perDe
23 de abril de 1957
furatrizes do solo, caracterizado por inRequerente: Lovens Kemiske Fabrik
cluir um criem que se projeta transversalmente em uma peça de suporte e Ved A. Kongsted, estabelecida em
possuindo uma peça rotativa montada Copenhague, Dinamarca.
nesse e eixo, existindo superfícies anu«Processo de Produzir Ácidos }Canlares opostas na dita peea de suporte tog(inicos de 21 — Hidroxi — Prege na dita peça rotativa, e um anel de nenos 'e Precineclienos, e seus sais
vedação ou retenção impermeável fluPor6s •Carac(eristkos
tuando e envolvendo o dito eixo e
tendo Mas porções periférica ' internas
1.°) , Processo • de produzir . de core externas em contato com uma das ticeitos, que são 21-hidroni-pregnenos
ditas peças.
oti 21-1Odroxi-pregnadienos, derivados
Une total de 9 pontos.
corticoid-ativos que são mais facilmente
solúveis em água c bases do que os
próprios corticoides, caracterizado pelo
TE.RMO N.° 88.961
fato de introduzir-se na posição 21
dos ditos corticcedes o grupo CCS-SE
' Depositado em 3-9-56
para formar ácidos xantogêniccs 'ou
Requerente: Soitl Taruma e Satoru xantogenatos contendo o resíduo alNishiyama — São. Paulo.
coólico do esteroide em questão. Um
total de 5 pontos.
PontosCat.- acterísticos
•

eNovo • Elemento Adicional para a
fabricação de papel em máquina de
tela cilíndrica».
1.°) «Novo Elemento Adicional para
Fabricação , de Papel em Máquinas
sie Tela Cilíndrica», caracterizado por
elicionar e misturar no tanque da má;mina onde está localizado o tambor
ee tela cilíndrica e juntamente com a
nuipa celulósica e a água, uma ade- quada porcentagem do liquido extraído
eor pressão dos acactos», conhecidos
vulgarmente por ema». Um total de
' pontas. • •

TeRmo N. 89.063

TERMO N. '94.809
• De 5 de junho de 1957
Título: eM. U. Uma Calota - para
Rodas de Automóveis "provida de Retentor de Segurança».
Requerente: W. N. Evangelista
Lopes, da Capital do Estado de São
Paulo.
Pontos Característicos
Uma calota para rodas de autoi
móveis, provida de retentor de segurança, caracterizada por uma pequena
aba circular, perp: •diculai a mesma,
dotada de rrenos,. através dos.-quais
trabalham as extremidades aduncas
das várias lâminas retentoras. Um
.-total de 3 pontos.
_

De 13-7-56
a.rbelindo Rotatore.
Pealo •— Capital.
.lovc, ripo de nezturador para água
TERMO N. 94.189
'co frites..
Pontos Cauxtcrísticos
De 9 de maio de 1957
Novo tipo de Misturador para . Sebastião Silveira -- São Paulo-Um novo tipo de guarda sol destiátt a quitnte ou fria, caracterizado pelo
.ieo de possuir unta peça de vedação, Jacus a praias e outros locais.
oinade imbui° cilíndrico, Cortado num
W) «Una novo tipo de •guarda-sol,
eieeo `vertical, que forma um fecha - 1 d:stinado a praias e outros locais», ca-

• . ÊRMO N.°- ' 94856
856
De junho de 1957
Requerente: Studiengesellschaft Kohle
Mit Beschrãnkter Haftung, Mülheim —
kuhr, - Alemanha.
(Processo pàra 'a obtenção de compostos borados contendo radicais 'de
Hidrocarboneto, Hidrogênio e Nitro-

gênio».
- . ..Pontos Característicos

TERMO N 9 55.601.:_.
de julho de 1957
EreMshey 6 CO., •.Scilin'a''
gen-Ohligs, Alemanha.
.
eGuarda-Chuva cone fechamento automático».
' Pd-ntes CcracterLtico.s •
•
1 — Guarda-chuva de fechamento eutemático, prosVo com urna haste Ocabe)
telescópica, composta de clima protele
com escoras (garfos) arliculadas com a
parte superior da haste, com am'
si...o et.ra produzir uma lôrça
Uca que procura estirar, no guarda-Chir
va aberto, as duas partes da haste e
cher a cobertura de pano' estendida,-e
com um bloqueemento a ser desleito Manualmente que imobiliza as partes da
lia=te core si, , quando o guarda -chuva
estiver eberto, caracterizado pelo faiode que as 'escoras (garfo) se aeham
gados com a parte inferior da Imite pdr
meio de uma bucha (canudo) que levai'
as articulações internas das .escoras e
que pode. . ser deslocada ao longo da,
haste estirada a ser imobilizada
ria'
haste na sua posição `extrema perto da
coroa do guarda-Chuva.e .quent'nte:

I. Processd para a obtenção -de
compostos,- borados, contendo radicais
Iddrocarbonetoe hidrogênio. e nitrogee
nio, caracterizado pelo fato de se
TERMO .N° 95.611
aquecerem compostos borados da -fóret 11 de julho de 1957
mula geral R313, em que R significa
um radical hidrocarboneto, na presença
Requerente: .Knoll A. G., Chernische
de -amimas terciárlas da fórmula geral Pabriken, Ludwigshafen sôbre o Reno,
NR'R'R", na cittal R', R" e 12:" signi- Alemanha._ _
ficani radicais de hidrocarboneto, com - g Processo para a fabricação , de com- •
hidrogênió;°sOb pressão, a temperaturas posees Heterociclico».
acidara de 120". Segue o ponto. 2.
Pontos Característicos
.Processo
para a fabricação de com.'
" TER MO N.° 95.174 "
postos heterociclicos posseindo* Substi• De 24 de junho * de 1957 •
• teintes contendo grupos carbonila nuRequerente: Les • Laboratoires Fran- cleares e um grupo main° levogiro, que
çáis de Chimiotherapie, .Perls, França. estão subs.tituraos por radicais contengrepos oasicos, caracterizado pelo
(Processo .de Preparação de Derifato de se fazei reagir heterociclicos,
vados AciloailadoN de Esteroidese.
substituidos por radicais contendo hm
• Pontos Característicos
grupo carbonila nuclear e um grupo tiniI. • Processo cife aciloxilação . de es- no * levógiro livre, cora halogenetos amiteroides, a patge de seus derivados no-alcoilicos terciários, em presença de
halogenados, caracterizado p'elo fato agentes condensação básicos, à temperatura moderadamente elevada, prede se dissolver o esteroide mono —
ou polibrosado num dissolvente for- terentemente entre 60° 80°, em dime- •
mado principalmente 'de dimetilforma- til-formaraida como solvente.
•
muda, anidra ou aquosa, eventualmente
em presença de umNerceiro dissolvente,
TERMO N° 96.317
e se fazer 'reagir'o sal de sódio, potássio ou litio do 'ácido . desejado, a
9 de egôsto de' 1957 .
frio, se se desejar substituições seletivas
Nome
da
Requerente: indústria
e a quente se se desejar substituir todos
os halogenlos por uni grupamento aci- Arfefatos de Baquelit Ltda. — RGS.
loXi, e 'isolar o drivado procurado,
Nome da Invenção: «Aperfeiçoamenpor 'prcipitação na água ou 'por cris- to relativo a interruptor de corrente elétalização na dimetilformarnicia. Um trica».
total de 15 pontos.
ReivindicaNes
1
—
Aperfeiçoamento
relativo a inTERMO N° 95.434
terruptor de corrente elétrica, caracter].
de 4 de julho de •1957
zado por um sistema de ponte móvel
Benno Dasch Rittler e G erardo Schel- que se movimenta no sentido de ele.
ler Karpeies — residentes em Santiago, vação e pouso sdbre contatos fixos, corChile c Herbcrt Weiss, residente na ci- tando e restabelecendo o circuito da
corrente elétrica. Um total de 2 pondade de São Paulo.
_
•
.
, «Máquina manual para afiar lâminas tos.
de barbear».
Pontes Característicos
TERMO N° 96.414
1 -- Máquina manual para afiar lâde 14 áe agôsto de 1957
minas de barbear, caracterizada por
Requerente: C113.n Societé Anonyme,
compreender duas caixas iguais que,formam um estojo em cujo interior são dis- Basiléa, Suíça, e
postos dois pares de pranchetas afiado«Processo para a destilação fracioras e dois pares de guias de pressão, um nada de halogenetos inorgânicos».
•
elemento móvel portador de lâmina a
Pontos
Característicos
afiar e' meios Capazes de guiar o desloromento de dito elemento móvel, para
1 — Processo para o fracionamento
ebrigar a lâmina a roçar fortemente de halogenetos anidros do quinto grupo
cor ira as pranchetas ?fiadores. Um, to- do sistema periódico, por destilação ca.
tal de 5 pontoe.
racterizado pelo fato de se efetuar a
•

-

t•
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destilação na presença de um agente diante toma manobra da alavanca do
ses fluxo anidro ou uma mistura do freio de mão — um distribuidor de
mesmo.
fluído •prestão, liesdo, por inUm total de 14 inatos.
termedio de uma competente: juota
de conexão, aos elementos freiante.s
do veiculo rebocado e, dinttarnente,
TERMO N 96.562
aos - elementos isolantes do veículo
de 22 de agosto de 1957
motor, tudo de maneira a assegurar,
Reetteresitc: C. H. Buer, em Koeln- a mcorecomitância com a ação fre.iantn
me-cênica normal sôbre o veiculo malemunsfelcl, Alemanha.
Processo para a preparação de emul- tar, (auto-trem, trator ou outro semeMees cst.e.ve: s. com reduzido tamanho das lhante) urna n .:ão auxiliar . sôbre o
rliculas, de ater amino-alcoólico
veículo rebocado ou sói:ire o próprio
olcerino — 1,2 — OS-ácido-ora- veículo robocador. Um total de 5
s:o — 3 — fosfórico ou esteres emulo- pontos.
.ecoólicos de ácido glicerino — 1,3 —
_
Le-ácido-groxo — 2 — fosfórico, c seus
mtólogoem
TER1V10 N.° 104.328
uiracteríst ices
De 7 de agôsto de 1958
Processo para a prepâraçt:o cie emulRoberto
Menina Barreto de Barras
t. 5es estáveis, de elevada porcentagem,
de éster omino-alcoólico de ácido gtice- Falcíio — Estado da Guanabara.
Conjunto de Trilho a Dormentes
nina — 1,2 — cleácido-graxo — 3 —
fosfórico ou éster animo alcoólico dc para e:st:m:1a de Ferro de TrenvEle•
ocido gliceristo — 1,3 — de-ácido-graxa tricos de Brinquedo.
-- 2 — losterico e seus homólogos, em
1.0 Conjunto de trilho e dormentes
aose-alcoolica da baixo per- pi-ta estrados . do ferro de trens ele;,iluçeo
,. untagcm, caracterizado pelo lato de se tmcos de brinquedo, caracterieecio
esarem, emuo emulsificantes, soluções de peio fato de ser constituído por doraçúcar a bee ou mais, e de ser a
mentes formados de tacos de 'madeira
de éster sonino-olcoólicorle ácido gli- reta r.gulares, pro n ido de cada lado o
,ó' de
ecrino — 1,2 — cti-ácido-graxo — 3 eguiclistsntemente, ent.c.i'ses vaticalosiórico, ou eater atnino-alcoólico nos no sentida da sua largura, destide ácido giicerino — 1,3 — deácidooraxo — 2 hist-Ode° ou seus Immolo- nado a penetração do trilho que é fioos, efetuado somente a alta tempera- xado ao dormente por pressão de um
tura á nin tura alcoólico-aquosa de dispositivo elástico. Segue o ponto
¡Mercar cm vias dc cmulsilicação, res- n.° 2.
pectivamente, cm rotação.
• TERMO N.° 105.166
TLFMO N.° 103.689
Do 15 de sorembro de 1958
De 11 de julho de 1958
N. V. Philips' Gloeilampenfabriemo — ardendo.
Aperfeiçoamentos em ou Relativos
a Elementos de Circuito a sua Aplicoção em Circuitos.
Portos Característicos
1.° Aperfeiçoamentos em ou relativos a elementos de circuito (cin_urt
tiements), caracterizados pelo fato
dos elementos do circuito compreenderem um LurPu , no qual uma zona,
constituída por um semi-condutor, se
segue a urna zona constituída por um
eletrete, enquanto que dispositivos,
usualmente constituídos por contactos
no corpo, são providos com destino
e aplicação de uma diferenço de potencial elétrico à junção entre o eletrete e o semi-condutor. Urn total
de 50 pontos.
TEEMO N.° 103.687
De 11 de julho de 1958
Fábrica Itsaliana Magneti Morelli
Itátia.
S.p .A.
Instalação de Freiogem para Veículos Compostos.
Pontos Característicos
1.0 Instalação de freiagem para vaicolos compostos, por exemplo, veículos auto-articulados, auto-trens e
outros semelhantes, compreendendo
uma alavanca de mão para o acionamento — por meio de um mecanismo de comando — do freio de
estacionamento ou de emergência que
ngo :Obre o veículo rebocador, caracterizada pelo fato de que ao mecanismo normal de transmissão, se acha,
convenientemente, associado — sendo]
pnr esse, ativado ou desativado, me-

Walter Washineton Polo Esteves
Rodrigues — Seo Paulo.
Interruptor Trovador de Movimento Axial dos Veículos Automóveis.
1.°) "interruptor-Trovador de Movimente- Axial dos Veículos Automóveis", caracterizado pelo fato do consistir em um mecanismo intermediário, disposto entre as partes secionadas do serfii-eixo compreendido entre
a caixa do diferencial e a roda, mecanismo esse encerrado na próprio
Carcaça envolvente do semi-eixo. o
determina a transmissão de movimento ao segmento do eixo ligado à roda,
ou sua independência em relação ao
cenjunto de transmissão do motor e
ou ainda a imobilização do segmento
do semi-eixo ligado diretamente ao
diferencial. Um total de 5 pontos.
TERMO N.° 105.160
De 15 de setembro de 1958
Metalúrgica do Levante Ltda, -São Paulo.
Novas e Práticas Disposições Cons
trutivas em Buzinas a Vácuo.
1.0 ) "Novas e Práticas Disposições
Construtivas era Buzinas a Vácuole
constituídas de corpo cônico dotado
de tampa rosqueada em sua bôca,
tampa essa portadora de corneta, ca•
racterizadas pelo feto de que no vértice do mencionado corpo e disposto
parafuso de regulagem, o qual intesnamente contateia contra peça onetá
lica em forma de calota, com perfu
rações e MSLIG área, peça essa essentc
contra recesso interno ao corpo vir,
cipal, sendo que contra as bordas da
mesma Re apóiam ramos de peça metálica suporte de conjunto tronco cônico disposto a pequena distância
de membrana vibratório. centralmente

perfurada e dotada de bordas retidas
por guarnições anelares em um segundo recesso do corpo cônico, sendo
tais guarnições premidas pela mencionada tampa rosqueade. Um total
de 2 pontos.
TERMO N.° 104.219
De 4 de agosto de 1958
Ameropa Indústrias Plásticos Ltda.
São Paulo.
"Aperfeiçoamentos aro Pastas Classificadoras ' para Privilegio de In
vençiio.

Fevereiro de 1)62
do arco voltaico, cc:n o auxílio de um
regulador que, em dependência dos
impulsos elétricos reguladores, produz
u mniornento giratório contrário a
uma fôrça de restabelecimento, e por
cujo movimento giratório rie. acionado
um aparelho para comandar a instalação reguladora dos electródios, este
racterizada pelo fato de que o aparelho de comando consiste em um
aparelho elétrico, reguiável com ou
em escalas, com rege5es de comando
situadas cru ambos os lados de tune
posição zero, e a partir do qual é comandado, cada vez, um motor regulador elétrico. Um total de 6 pontos.

Pontas Caraczeris(icos
1.0 Aperfeiçoamentos em pastas
TÊRmo N.° 105.733
classificadoras, caracterizados por uma
lombada de corte transversal semiDe 8 de outubro de 1958
circular, que recebe por encaixe a
Jakob Bartm a. nn — São Paulo.
parte central dobrada das folhas da
pasta, em cujo centro é disposta uma
Pontos Caie:icem/st/coe
haste roliço mantida em posição por
1.° Aperfeiçoemcntos em escôvas,
meio de encaixe em urna peça ame
isolaria externo, semi-elástica. Um caracterizedos por um corpo alongado, Oco, em cujo interior é disposta
total de 2 peritos.
uma mola do tipo usado em despem
tedores, provida de uma coroa dentada que se acopla em um eixo proTERMO N.° 106 097
vido de estries longitudinais, eixo
De 27 de outubro de 1958
este, que se prolonga para fora do
H. Aguiar — Aram:tuba — Estado corpo citado, em uma hasta externa,
de São Paulo.
portadora de cardas. Um total de 3
"Navo Esticados- para Esteira pontos.
Transportadora de Máquina de Cata.
Café, 21
TERMO N.° 106.174
Pontos Cara,:terstico3
Depositado em 29-10-1958
1.° Nôvo esticador para 'esteira
Requerente: Dr. Ottone Breoten1
café, caracterizado pelo fato de um
transportadora de máquina de catar — São Paulo.
"Aperfeiçoamentos em Discos leodos eixos envoltos pela esteira, ser
móvel em rasgos da armação do core. lidares pare Enceradeiras Elétricas,"
junto, com as extremidades alojadas
Pontos Característicos
em mancais de blocos externos, montados em trilhos longitudinais móveis,
1.0 ) "Aperfeiçeomentos em Discos
unidos transvensalmente por uma tra- Polidoree paee Enceradeiras Eletrivessa. Um total de 3 pontos.
ccs", coracteriza-se por ser constituíanomeso"
vessa.
do por um disco delgado de plástico,
ou material equivalente (1), em cujo
centro tem o cubo de centrImmin (2)
TERMO N.° 105.567
na enceradeira; a superfície superior
De 30 de setembro do 1958
do disco é reforçada por vertas nem
vurao radiais (3), incorporadas ao
Molas no-Sag do Brasil S . A. — próprio disco, as quais partem das
São, Paulo.
subjacências dos laterais do cubo
1.°) Uma Almofada de Molas, ca- vão até os bordos do disco; na superracterizada por possuir uma pinta fície inferior do disco de plástico (1),
lidada de tiras de mola quese esten- tem colado um disco de feltro (4i,
dem longitudinalmente apoiadas con- de idêntico diámetro. Um total de 2
tra um chassis para formar urna área pontos.
principal que suporta o peso, tendo
uma mola em baixo de ditas tiras
de mola com uma seção que suporte
TERMO N.° 106.170
o peso estendendo-se lateralmente dos
Depositado
em 29-10-58
elementos de moia longitudinais e
Requerente: Dr. Ottone Brent III
disposta sob eles interjacente às extremidades da respectiva área que su- — São Paulo.
porta o pez°. tendo essa parte um
"Original Disposição em Discos Poprolongamento e meada ponte que lidores para Enceradeiras Elétricas.'
suporta a seção em cantoneira para
1.°) "Original Disposição em Disresistir Y flexão contra o chassis. Um
cos Polidores para Enceradeiras Elétotal de 21 pontos.
tricas", caracteriza-se por ser consti
TERMO N.° 105.441

De 24 de setembrc, de 1953
Eie.ktrometallorgio G.M.
Demag
tJ •H. — Alemanha.
Instalação Reguladora de Electróeco, para Fornos a Arco Voltaico,
1.0 Instaloção reguladora de eleetródins para fornos a arco voltaico.
destinada a ajustar os electródios e
uma impedyncia constante do arco
• voltaico ou a ume corrente constante

tuído por um disco de plástioo. ou
material equivalente (1), erra cujo
centro tem o cubo de centramen (2)
da enceradeira; na -mperficie superim
o disco possui várias nervuras rodem
(3), as quais parte mclos latrr- us 'a
feriores do cubo e vão ate 03 b0-(;:14,
do disco; no sancrficie i
disco de plástico (1). tem colmes
urna camada do. fina têxteis puls-crizados (4), por mamo de adrolvo
mando .uma comado equivalente
1discos atuais de feltro. Um tctal de 2
ponto,.
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-

•••nn•••n•nnnn••

Termo n.° 522.383, . , de 29-12-61
Miguel Falcone Penteado
São Paulo

Termo n.° 522.396, de 29-12-61
Atlas Impressora Ltda.
Rio Grande do Sul
•

Termo n.° 522.390, de 29-12-61
Tapeçarias Souza patista S. A.
Guanabara

de seda natural e raion, para tecelagorr
para bordar, para costura, tricotagel
e - paar croché. Fios e linhas de tt12.
espécie tios c linhas paar pesca, linha
de aço e pesca
_•
Classe 23
- '.• •"
da classe
Classe 4
•
Para distinguir: Fibras sintétleas
naturais

GRIFICA. EDITORA,
•
, PENTEADO
Classes: 32, 33, 38 e 50
Artigos das classes

(4C

Termo á.° 522:384, de 29-12-61
• Constratora N. S. de Fátima Ltda,
- Paraná

Indústria Brasileira

Classe 50
tmpressos

MIMA.
:Ind.. Brasileira
Classe 16
Destinada a assinar e distinguir mate,
riais ce construção
Tetrno n.° 522:385, de 29-12-61
Indústrias Sansão S, A.
São Paulo
O
Z43 WW:
Sm». i'~^ wu+
•

. Ind. Brasileipa
Classe .50
Artigos da classe

Termo n.° 522.386, de 29-12-61
Panificadora e Confeitaria Granfina
Ltda.
.)

Sad Paulo

Ind. Brasileira.

Termo n.° 522.397, de 29-12-61
Irmãos Scrivante
São Paulo
•

PRORROGAÇÁO

.

Termo n.9_ 522.392, de 29-12-61
Mineração Cassitan Ltda.
- .• Guanabara
Classe 21
Mineração em geral
Termo n.° 522.393, de 29.12-61
FnitairaS Gaucha Ltda
.
Rio Grande do ..Súl
0)~"

Classe. 8
Reles, reguladores de voltagem, chaves e
baterias
Termo n.° 522.389. de 29-12-61
Indústria Gráfica 13 de Junho Ltda.
São Paulo
13 DE JUN1i0

Brasileira
mentos, empreendimentos, administração
. importação e exportação
Classe 41
Balas, bctubons, caramelos, doces, fru.
Termo
n. 522,404, de 29-12-61
tas secas, cristalizadas e em compota
Drimpex É. A. Empreendunentos, Importação, Exportação e Comércio
'Termo n.° 522.398, de 29-12-61
São Paulo
Milton Bruck
Minas Gerais

1

Passiffóra. i 131

Classe 41

Frutas frescas e secas, peixes fresccs e
Indústria Brasileira
em conserva, café em grão, torrado e
'
Classe
3
moldo, açúcar, azeite, chá, condimentos
preparado farmaceutieo indicado
paar alimentos, doces, erva mate, fari- Um
nhas alimentícias, geléias, leite, legumes, como equilibrante do sistema nervoso e

,D'R 1 M PE)t.
Classe 8
Artigos da classe
Tétmo n. 9 522.405, de 29-12-61
Zanaza r— Comércio de Ferro Ltda.
São- Paulo
AN A Z A,
"Classe 5

Artigos da classe
Termo n.° 522.406, de 29-12-61
Osmar de Vasconcellos Mata'
São Paulo
•
vERMEL/10 PRETO

Indústria-Brasileira
. Classe 36

Classe 41
Frutas frescas e secas, peixes frescos e
em conserva, café em grão, torrado e
moído, açúcar, azeite, chá, condimentos
paar alimentos. doces, erva-mate, farinhas alimentícias, ge'étas, leite, legumes.
legumes em conserva, manteiga, queijos, sucos de tomate e de frutas

Abarcas, barretes, blusas, boinas, bonés.
calções. camisas, coletes; cuecas, estolas,
guarda pó, gravatas. - lenços, luvas:
melas; pala, pijamas, porta-seios, quimonos, sobretudos, suadores para vestidos, saias, toucados e vestiJoe

Termo n.° 522.395, de 29-1-2-61
Fruteiras Gancha Ltda.
Rio Grande do Sul

Térmos as. 522.400 e 522.402, de
29-12-61
Dr. João Barros Teixeira

1,

•

São Paulo

Ind. Brasi leira

Classe 38
Papel almaço, álbuns em branco, blocos
. de papé:s paar cartas e outros fins. carjtolina, cadernos escolares, caixas de papelão e cartolina, papel de tida- espé-.ele paar desenho, papel em .ses
era caixilhos, papel de escrever, papel
de impressão, livros em branco, mata, borrão, papelão e pastas de 'papelão

Para distinguir: Incorporações, investi.

1n clish4a

Classe 8

J:nd. brasileira

•

,

Classe 33

,AO FAEUISO
, DOS FOG ES
ijnds Brasileira.
Termo n.° 522.388, de 29-12-61
Auto Industrial Medeiros Ltda,
São Paulo
-s•
• LVSIL

4. 'DRIMPE£
:So Paulo-Capital

Classe 40
Artigos da classe

.
• Classe 41
Substancias alimentclas e seus prepa.a- legumes 'eni conserva, manteiga, queitônico cardíaco
• dos. Ingredientes de alimentos; Essênjos,
saca
de
tcmate
e
de
frutas
Termo n.° 522 . 399, de 29-12-61
cias alimentícias
De Minus Comércio e -Indústria de
Termã
n.°
522.394,
de
29-12-61
Termo n.° 522.387, de 29-12-61
- Roupas S. A.
Fruteiras , Gaucha Ltda. .
Ao Paraíso dos Foges Ltda.
Guanabara.
Rio Grande do Sul
'São Paulo

Fogões

•Teimo n.° 522.403, de 29-12-61
Drimpex S. A. Empreendimentos, Importação, Exportação e Comércio
São

Classe 41
Frutas frescas c secas, peixes frescos .e
em conserva, café em grão, torrado e
moldo, açúcar, azeite, chá, condimentos
paar alimentos, doces, erva mate, fari;lhas alimentícias, geléias, leite, legumes,

- Classe 22
legumes em conserva, manteiga, quei- Para distinguir: Fios de algodãss
abano, juta, lã, nilbn, fios plásticos, fios j
• jos, sucos de tomate e de frutas
•

411102STR/4 BRASIL ORA

Classe 42
Aguardente de cana
Termo n.° 522.408, de 29-12-61
Comércio e Insústria Antonio Elsa
S: A.
São Paulo

PI.NIGR
Industria Brasi lei raj

23
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Termo n.° 522'.407, de 29-12-61—
Sonksén Chocolates • S. A. São Pauld

Têrmo n.° 522.415 de 29-261 .
Autoina S. A. ."."; .Automóveis,
— CoMentos., e Máquinis
cnérc:o e Yfflportaçã? SS., - Paulo .. •

Termo- rt.`; /22.423, de 29-12-61 .
. •Antonio
Maranhão •

11~0 P2M c22.51,,,
SM
..e.. .•Pie
I
In
,••n

AUTO1MA S.A. - AUTOMOVE1S.
mPLEMENTOS E MACtliNAS AGRI-

"-"?'MVIIi/Wtrt.

l +),M.Mtga
Ufa , Rmry

COLAS -COMERCIO E iMPORTAÇÃO

—Gonkuert

4,1Ve,
.
ehai,
=rif I"
41,1.n

l

Nome Come,-c,a.

..j

`Wr
,
LEL. ji ,takss
vr-Areí' k" ...
1""

''

'te"

411 \".'. NI

't I

-'

o'

.i.

Termo n. 9 . 522.416, de- 29-12-61
Bar e 'Lanches Raposznra Ltda.
'São Paulo

i7R4tilf

25

'

Classe 41
Para distinguir: Balas. bombons. cara
meios, chocolates; doces, :Grrões e doces em tabletes - •
Termo n.° 522.409. de 22-1 ; -61 Construtora Convênio S' A.
São Paulo

CONVENL:0
Classe 16
Artigos da classe
Termo n.° 522.410, da 29 12-61
Construtora Convênio S A.
São Paulo
CONSTRUTORA CONVI()

S.A.
Nome Comercial

BAR E LANCHES
RAPOSEIRA LTDA
Termo n.9 522.417, ãe 29 -12-61
Estofados Galitéia Ltda.
0,fio Paulo

„,

--

-

•

Brsileil a

Classe 1
Para distinguir: Produtos quien ;ros ade..
sIvos, compostos de betumo. amianto e
•
solventes
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de substância
quimicas adesivas compostas le tn.t ,rre
amianto e solventes
Termo n.9 '522.414, de . 29-12 6/
Construtora Apoio Comércio e ind&ktria
Ltda.
Guanabara

Nome Comercial Termo n.9 522.429. da 29-12-61
Papelaria Suely L'.1.4 . Guanabara

Termo n.9 522.419.- i 29 12-61
Bar e Lanches Rapos:: ra Ltda.
- - São Paulo

"RAPOSEIRA"

-‘1
Siterlij ""
,Indústria Brasileira
•n•••••
Termo n.° 522.430. 3e 29-12-61
Papelaria Suely Lda.
•
Guanabara
•
, .
Classe 17.
Artigos, máquinas e instalaV5es para
escritório .c desenho
Termos ns. 522.431 e 522. 132„ de
29-12-61
S. A. Frigorifico Anglo
Sãg Paulo

Indústria Brasileira
Classe 41
Classe 41
Artigos da classe

Industria Brasileira
Classe 41
Artigos da classe

Termo n.° 522.420, de 2Q-12-61•
Viação Progreáior Ltda.
Rio de raneh-a

Tèrmo n.9 522.435. de 29-12-61 •
Wardon
Empreendimentos Brasile!.
ros S. A.
São Paulo

ardon

VIAÇÃO PROGRED/OR LTDA.
Nome Comer:ia!
Tertno n.° 522 422, de 29 12-61
Laboratório Medical Ltda.
Guanabara

OSMOTI'

•
Classe 4
Óleos vegetais em bruto, ou parcial- .
mente preparados
Tèrmo n. 522.439. de 29-12-61
Tipografia e Papelaria "Rainha" Ltda.
Paraná

Classes: 32, 38 e 50
Ttulo de Estabelecimento

Classe . 17
• Artigos da classe

LilteRATORIO (M EDICAL LIMiTADA

R

'Indústria Brasileird

• nAINHN2

Termo n.9 522.418. de :9-12.-61
Avícola Piuna
Parar---5.

_

jN C C)

• Tipografia f&
Pal5eiariaf
-

Classe 3/
r'oa'nas, capachos. cortina 103 e r.mig'Sleos, encerados, estrados, linóleos, oleados, panos para assoall-ins e paredes;
mosquiteiros, passOeitas anefas
e tapetas

Classe 1 c)-Aves, - ovos, an-mais ViV 5S. galináceos,
caprinos, stilnos, bovinos. b'clio da seda,
caJalar, ovilios

Industrio

Papeieria Suely Ltda.

Industria Brasileira

v r

Classes: 36 e -19
Titulo de- Estabelecimento

Têrcno n.° 522.438, de 29-12-61
Classe 41
Café torrado, moído. em grâ) e em pó IncoreI .— indústria, Comércio c Reprèsentaçõe,sLtda. •
•
Têrrnó n.° 522.428.
2M2-01
Paraná - Papelaria Suely Lda.
Guanabara
•
•
•

G.

Industria Brasileira •

Termos ris. 522.412 e 522.113, de
29-12-61,
Fademac
Fábrica de Mataria'..3 cit
Construção S. A.
São Paulo

Logas, Tria-07,
.

-11i

Termo n.° 522.411, de 29.42-61
Miguel Abujâmara
São Paul" •

C.lassa 28
-Art:gos da cãsse

INDÚSTRIA- BRASILEIRA

Tereno • n.° 522.437, de 29-12,61
. Lojas Trana L:mitada
Paraná •

-Termo n.9 522.440, de 29-12-61
Dawid Kapel
Rio Grande do Sul

ICezinhas\
[Americanas)
,Federal
indústria Brasileira
Classe 40
Conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cozinha
Termo a.° 522.441. de. 29-12-61
Caixa Econôm:ca Esta:.ual do Rio.
Grande do Sul
Rio Grande do Sul

Tuas Economias!
Crescerão Contig#
Classe 33
Frase de proPaganda
Termo n.° 522. 442, de 29-12-61
Caixa Econôm:ca Estaaual do Rio
Grande do Sul
Rio Grande do Sul

Indústria Brasileira
•

• Classe 16
Art;gos da classe

Tereno n.° 522.436, de 29.12-61
Indústria de Metais Acquila Ltda.
São Paulo

A

C

Q. U I L

.A

11110 DE JAPIE1R0-

Ind.ust ria Bras ilel.ra

_

Cla-sse 16
Construção

• Classe 3
Preparado farrt-inc%,.trico

•

.
Clase 5
.Artig,os da classe

Classe 33.
Operações hancárhs

Idexta-feira
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Termo ti. 9 522.443, de 29-12-61
Comercial Maringá S. A.
Paraná

Classes: 11, 14, 15 e 41
Titulo de Estabelecimento
Têmo n.° 522.444, de 29-12-61
MEC — Styll S. A. Indústria do
Vestu:irio
Rio Grande do Sul
• eltANCt

VERDE

Ir,ZUt

IN:115171A

▪

BRANCO

11~•••n

Térnto n.° 522.445, de 29-12-61
MEC -- Styll S. A. Indústria do
Vestuário
Rio Grande do Sul
VERDE

AZUL

PRET('

Velas, fósforos, sabão comum e detergentes. Amido, anil e preparações para
a lavanderia. Artigos e preparações
para conservar e polir
Classe 28
Abrasivos
Classe 41
Substâncias alimentoias e seus preparados. Ingredientes de alimentos. Essências alimentícias

HANDIE. :jALKIE
Classe 8
Artigos da classe

Classe h

Classe 36
Artigos da classe

Motores, especialmente motores maritimos, tais como motores de Opa

Termo n.9 522.455. de 29-12-61
Motorola, Inc.
staclos Unidos da América

Term on.° 522.459, de 29-12-61
Maidenforrn, Inc.
Estudes Unidos da América

MOTRAC

MINIFORM

Classe. 3
Artigos da classe

Classe 36
Cntas

Termos as. 522.446 a 522.448, de
29-12-61
Compania Anenima Toddy Venezolana
Venezuela

Termo n.° 522.461, de 29-12-61
United Press Associations
Guanabara

A DO NI

Indústria Brasileira
Classe 46
Artigos da ciaste

PI

Termo n.° 522.475, de 29-12-61
Manuel dos Reis Almeida
Guanaara

Casa Reis Artefatos de Coill
Classes: 33 c 35
Titulo de EstabelecMento
Termo a.° 522.478, de 29-12-61
Bar e Lanches Ma'1.,.olina Ltda.
São Paulo

Termo a.° 522.469, de 29-12-61
11.1cundre Alves Corrêa
Guaaabara

—

Indústria Bra3ileira
Classe 8
Termo n.° 522.4704 de 29-12-61
Cia. Excelsior de Comércio e Participações
Guanabara

W•n•n•n••n•

Termo n.° 522.458, de 29-12-61
BundyT ubing Company
Estados Unidos da América

BUNDY, MAR1NE
INDUS1R14 BRASILEIRA

rn rimo n.9 522.4684 e 29-12-61
Jiri Steinhilber
Guanabara

inova

Cli.sse 46

Termo n.° 522.456, de 29-12-61
Motorola, Inc.
Estados Unidos da América

BRASILEIRA

Classe 36
Artigos da classe

•j PAElb

Termos ns. 522.452 a 522.454, de
29-12-61
Comnania Anonima Toddy Venezolana
Venezuela

Femereiro de 1962

EDIFICIO EXCELSIOR-IIJUCA
Classe 33

Comércio de apai tamer.m. e lojas
Termo n.' 522.472, de 29-12-61
—.alçados Monalisa Ltda.
Rio Grande do Sul

CALÇADOS MONALISA LTDA.

Clas , e 41
Arroz-doce, baals, biscoitos, bolacha
bombons. bolos; café, chá, chocolat
coalhadas; doces; frutas, ',cie; mate; piza
salgadinhos e saniniches
Tèrmo n.° 522.479. de 29-12-61
Moageira 'Saci" Ltda.
Maranhão

S ACI
Moageira "Saci" Ltda.":Silo Luiz • UARAIIIIÃO
Classe 41
Café torrado e maid.
Têrtno n.° 522.480, de 29-12-61
Iosé Eugenio Muiler Filho
Guartabw-a

51311iftila

Nome Lettere:ai

SOUNTRY CUM

Termo u.° 522.473, de 29-12-61
Benevenato Antonio Sartori
São Paulo

Cia:se 33
Titulo de Estabelecimento

SARVI AGEN

Termo n.° 522.481, de 29-12-61
Beimusic — Serviços Must. ,i, Ltda
Minas Cs.raL

Classe 21
Artigos da classe

Classe 32
Termo n.° 522.474, de 29-12-61
Jornais impressos, falados, filmados ou S M — Sandálias e Mocassins Ltda.
Mevizados
Guanabara

Classes: 8 e
Música funcional embieme por meio
telefon.:a

Classe 46
Temo a.° 522.463, de 29-12-61
Te:mo o. 9 522.482, cie 29.12-61
Velas, fósforos, sabão comum e deterManufatura c,e Brinquedo . - ti , trela S. A
Instituto E, rrnocsuirniCO Falorni
gentes. Amido, anil e preparações para
Itália
São Paulo
a lavandela. Artiços e preparações
para consenar e polir
Classe 41
Stbstãncias ainnentcias e seus preparaClasse 3
dos. Ingrec: ientes de alimentos. Essên- Preparado o faltnacCueco inz.icado no
das alimenticias
7
tratamento dos estados depressivos
Indústria EíasiIeira_.;
Classe 28
Termos as. 522.464 a 522.467, de
Abras:vos
Classe 49
29-12-61
Classe 36
Autem(Sve:s de brinquedo
Asta-Werke kt:cngesellscha ft ChcmisTermos w. 522.449 a 522.451, de
Sand,:lias e nuexassms
he
29-12-61
Termos ns. 522.483 a 522,531, de
Alemana
Tocldy
Venezolana
Canpania P.ronirna
Termo n.° 522.477, de 29-12-61
29-12-61
Venezuela
ETIC — Empreendimentos 'TecnológiIndústrás Reunidas Mas Wolfson
cos Industriais e Comerciais Ltda,
S. A. •
Guanabara
Guanabara
1 1.ts
•
ClasJe 2
44
Meios de exterminio de plantas e aniCla , se 46
mais daninhos
h:to comum e deterVelas, fsf.--ros,
tid2
'1.1
gentes. Aln'. o, a.iil e preparações para
Classe 3
a lavand.::-ia. It..r:gos e preparações Medicamentos, produtos químicos para
Cas-.. 2
rara ( .::1:-.:`rVitf e polir
Indústria Br'aàileirà
fins curativos, droias farmacêuticas
•
3
Cla:se 41
Classe
10
n/irricrucias
e
reus
preparaSubsubicas
•
5
, Classe 8
Ade:;ivos e ataduras
cle
dos.
ens::.- 5
Alto falantes, amplificados-1s de som,
Classe 11
Ingredientes para manter frescos e tor- aparelhos de som. atentiado....s elétricos.
Classe 9
Cl-.se 28
aparelhos de televisric:, etc.
nar duráveis os viveres e mantimentos
Classe 10
Abrasivo:

GLUTAVEN

MAIN

v hei rson

i;
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Classe 11
Classe 12
Classe 13
Classe 14
Classe 15
Classe 16
Classe 17
Classe
Classe 19
Classe 20
Classe 21
Classe 22
Classe 23
Classe 24
Classe 25
Classe 26
Classe 27
Classe 28
Classe 29
Classe 30
Classe 31
Classe 32
Classe 33
Classe 34
Classe 35
C:asse 36
Classe 37
Classe 38
Classe 39
Classe 40
Classe 41
Classe 42
Classe 43
Classe 44
Casse 45
Classe 46
Classe 47
Classe 48
Classe 49
Classe 50
Artigos da classe
Termo 13.5 522.532, de 29-12-61
Izsdastrias Reunidas Max Wollson.
S. A.
Guanabara

PASTORK\
.
Classe 8

Termo n.9 522.533. de 29-12-61
1n4ústriaa Reunidas Max Woltsots
S. A.
Guanabara

Tm%
• Classe 8
Artigos da classe
Termo n. 9 522.534. de 29-12 61
Indústrias Reunidas Max Woltson
s. A.
Guanabara

SONOMATIC
Classe 8
Artigos da classe
Tê= on'.° 522.535 —de 29 12-61
Indiness ias Reunidas Mas Wolfscon
S. A.
Guanabara

ORM
'
.srtigos da claaa..e

•
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Termo n.° 522.536, de 29-12-61
Indústrias Reunidas Max Wolfson
S. A.
Guanabara

CARLTON

Termo n.° 522.544. de . 29-12-61 Indústrias Reunidas Max Wolfson
S.-A.
Guanabara

"TEYESONii

Classe 8
Artigos da classe

Classe 8
/longos da clasSe

Termo n.° 522.537, de 29-12-61
Indústrias Reunidas Max Wolfson
S. A.
Guanabara

Termo n.° 522.545, de 29-12-61
Indústrias Reunidas Max Wolfson
•
S. A.
Guanabara

DANUMO

Classe
Artigos da classe
Termo n.9 522.535. de 29-12-61
Indústrias Reunidas Max Wolfson
S. A .
Guanabara

HENA

Classe 8
Artigos da classe
Termo n.9 522.539, de 29-12-61
Indústrias Reunidas Max Wolfsor
S. A.
Guanabara

CARROSSEL
Classe 8
-Artigos da classe
—
Termo n.° 522.540, de 29-12-61
Indústrias Reunidas Max Wolfson.
S. A.
Guanabara

3.0
Classe Ft
Artigos da classe
Termo n.9 522.541, de 29-12-61
Indústrias Reunidas Max Wolfson
S. A.
Guanabara

3)
Classe 8
Artigos da classe
• Termo n.9 522.542, cie 29-12-61
Indústrias Reunidas Max Wolfson
•S. Pe.
.Guanaba.a

TRANS-SONOMATIG
Classe 3
Artigos da classe •
Tèrmo n,9 522.543, de 29 - 12 - 61
. Indústrias Reunidas Max Wolfson
S.A.
Guanabara

'SUPER-VENT
Classe 3
Artigos da classe

IELEMATIC
Classe ti
Artigos da classe
Termo n. 522.546, de 29-12-61
Indústrias Reunidas Max Wolfson
S. A.
Guanabara

.TEIEMER-SON.
Classe• 8
Artigos da classe'
-Termo n. 522.547, de 29-12-61
Indústrias Reunidas Max Wolfson
S. A.
Guanabara

EVER-SON
Classe 8
Artigos da classe
Termo a. 522.548. de 29-12-61
Indústrias Reunidas Max Wolfson
S. A.
Guanabara

Y-11A010

Classe 8
Artigos da classe

Termo n.° 522.549, de 29-12-61
Mineração, Inchistrt ae Comércio
Marapendt S. A.
Guanabara

-

Feveteire de 1:,=,n ,i!

Termo n.9 522.552. ér 2(1' . 12 61.
M. C. Gomes
Gamai ara

"erve lar"
Classes: 2 e 33
Titulo de Estabelecimento.
Termo n.° 522.553, de 29-12-61
Insectkill — Produtos Químicos Ltda.
Guanabara

BOROKI

LLt

Indústria Brasileira
Classe 2
Bactericidas e fungicidas
Termo n.° 522.544, de 29-12-61
Insectkill — Produtos Químicos Ltda.
'
Guanabara

BARATOr

:INDÚSTRIA ' BRASILEIRA'

Classe 2
Inseticidas
Termo u.° 522.555, de 29-12-61
Insectkill — Produtos Químicos Ltda.
Guanabara
-

rAlKtu.,
indústria- Britaileir-à
Classe 46
Velas, fósforos, sabão comum e deter
gentes. Amido, anil e preparações para
a lavanderia. Artigos e preparaç'õe.para conservar e polir
Tentno n.9 522.556. de 29-12-61
Insectkill — Produtos Químicos Ltd,
Guanabara

Classe: 4 e 33
Insgnia
Termo n.° 522.550. de 29-12-61
M. C. Gomes
Guanabara

'serve lar°

ELME EA
Classes: 2 e 33
Insígnia de comércio
Termo n.9 522.551, de 29-12-61
Clemente Parreira Nery
• Minas Gerais

Indústria grasileira

SILIKILL
Indústria Brasileira
Classe 46
Velas, fósforos, sabão comum e
gentes. Amido, anil e preparações 1,
a lavanderia. Artigos e prepara para conservar e polir
Terrno n.° 522.557, de 29-12-61
Cia. Johnson
Johnson do Bra,.
Prods. Cirúrgicos
São Paulo

Indústria Brasileira

Classe 8
Class.; 3
Uma pinça de regulagem para trabalhos de ourives, dentistas. protéticos. Uni produto farmacêutico indicado con
recalcificante
rek)joeiros, toalheiro, e similares

Sega-feira :16
„ .
Termo n.° 522.558, de 29-12-61
Pharma S. A. Laboratórios Farmacêuticos
São Paulo

•
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01 •

Termo n.9 522.564, - de- 29-12-61
Medicamentos Alopáticos Nacionais S,A.
São Paulo

fenn
"o n.° 5i256 ' !e 29-12-61—*
Cano Erba S.p.A.
Itália ,

PRORROGACÃO

n

us tria Brasileira

VI
TUS
...................

( 'sr R çc-‘'
4

MLI ICAMENTOS ALOPATICOS
NACIONAIS 5. A.
• 1/4. Pauli

Classe 3
produto farmacêutico indicado no
tratamento dos processos infecciosos oca• Classe 3
sionados por gerirem sensíveis à neo- Vacinas, bioculturas, substâncias químirnicina e cloranfenicol
cas e outros preparados para serem
usados na medicina e na farmácia
Termo n.° 522.559, de 29-12-61
Classe 3
Numa S. A. Laboratórios FarmaTermo n.° .522 . 565, de 29-12-61
cêuticos
Laboratório Climax S. A.
Um produto farmacêutico indicado nu
São Paulo
São Paulo
tratamento de infecções causadas por
germens sanáveis ao cloranfenicol
Termo Il.° 522.570, de 29-12-61
Cano Erba S.p .A.
Itália
'AZUL ESCURO , 6R4NCO

Indústria Brasileira

Classe 3
Ciasse 3
Um produto farmacêutico indicado no Uni produto farmacêutico indicado como
tratamento cos processos infecciosos oca- medicação téMica nas convalescenças e
' estados de desnutrição
sionados por gelinans sensíveis à neoinitina e cloranfenicol
Termo n.° 522.566, de 29-12-61
Medicamentos Alopáticos Nacionais
Termo n.' 522.560, 'de 27-12-61
S. A. Pharrna S. A. Laboratórios Farmaceuticos
São Paulo

PI-ARMA - SIA
'Laboratórios Farmacêuticos

indústria Brasileira

Nome Cctnercial
Termo it.° 522.561, de 29-12-61
Laboratório losolin Ltda.
Rio de Janeiro

Classe 3.
Um produo farmacêutico indicado no
tratamento do ácido úrico
Termo ri.° 522.567. de 29-12-61

ovaininsuiÉ
Indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado como
analaésico e ant.espasznódico

S A. Instituto Bioterápico Americano

São Paulo

PRODUTOS St"
S. POP Ulà
ledinun Prisflc.

Termo n.° 522.562, de 29-12-61
Laboratório lo ,olin Ltda.
R:o de janeiro

Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparados paar serem usados na medicina
ou na farmácia

N.ovarrtinsulfon

.Térmo n.° 522.568. de 29-12-61
Carlo E:ba S.p.A.
.
Itaiia

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 3 •
Um- produto i'armaceutico indicado como
analgésico e antiespastaódico
Termo n.° 522.563. de 29-12-61
Laboratil S. k . In
ia Farmacêutica
São Paulo

Classe 13
Artigos da classe
Termo u.° 522.574, de 2-1-62
Calçados Solar Ltda.
.
Guanabara

SOLÉR
Classe 36
Bolsas, cintos e sapatos para homens,
senhoras e crianças
Termo n.9 522.575, de 2-1-62
Cataguazes S. A. Comércio e Indústria
São Paula
•
CATAGUAZES .
33
Titulo

Classe

Termos ns. 522.576 a 522.581, de
2-1-62
Representações, Importaçãc e Comércio
joselza Ltda.
São Paulo
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado na
arneb:as e intesti.nal aguda e crónica

J OSEL z A'

Termo n.° 522.571, de 29-12-61
Cano Erba S. p . A .
Itália

Classe-.,41
Artigos da classe
Classe 5 .
Para distinguir: Metal branco. metais
anti-fr.cções e metal patente, aço, alumínio, bronze, chumbo, cobre, estanho,
ferro: guza: niquel: latão, zinco, metais
paar ligas; tood.s os metais acima são
em bruto ou parcialmente trabalhados
usados nas indústrias, podando ser eia
barras, em chapas, em folhas. cm lingotes, cm fio e vergas. era tiras; estampados, forjados, modelar:o, torneados e
perfilados, eletrodos
Classe 42
AZUL ESLuI10 AZUL CURO
- • - - - -•
Para d:stinguir: Aguardentes, aperitivos,
anis, bitaar, brandy, conhaque, cervejas,
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no essências para batidas alcoólicas, genetratamento de infecções causadas por ha, ferrada g:n, licores, kurnel nectar;
punch, pipartnint, rum, suco de frutas
germens sensíveis ao cloranfenicol
fOIT1 álcool, vinhos quinados. vinhos espumantes, vinhos, vermoutes, vodka,
Termo a.' 522.572. de 29-12-61
, whisky
Cano Erba S p . A.
Itália
Classe li
Classe 43BIUN co
AZUL FSCURO
Gara distinguir: Aguas minerais, águas
gazosas artif.ciais, bebidas espumantei
sem álcool, guaraná, gazosa, essências
paar rafrigerantes, refrescos, refrige•
cantes, soda, suco de frutas, sifões,
xaropes
Classe 15
ta-a
Artigos da classe
AZUL LSCI

Industria Brasileira

Teimo' n.° 22.573. de 2-1-62 - Agostinho Afonso
Guanabara

NUHERIA,

1T n

Indústria 13£;as'ileira

Fevereiro de 1962 651

-

izta ctaao,,

Termo n.° 522.582, de 2-1-62
Pedro dos Santoa Tatoni
São Paulo

Classe 3
Classe 3
IMPRENSA ,
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no Um produto farmacêuticd indicado ao
Classe
32
Uni produto fa
itico indicado no tratamento de infecções causarias por tratamento de in n.•-ções catisadas por Para distinguir: Jorna/ editado
na cidade
tra.amento das anemias
gemem Sensivris ao cloranfenicol
gcrmens sensíveis ao cloranfenicol
de Vargem Grande do Sul
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Termo a.' 5V.592. de 2-1-62
• Fazenda Luar S. A.
Rio de jénte,f0

• Termo n. 9 522.583, de 2-1-62
Artas Gráficas Pariá Ltda.
São Paulo

Ir AR IA
Industria Brasileira

Terao. u. 522.599, de 2-1-62
jadustr;a Esaasiola de Perlas 1m.tación
S. A.
Espanha

1 -Fazenda Luar S. A.

ocw.i-114 0

Termo n.° 522 .593. de 2-1-62
, Fazenda Luar S. A.
Rio de

as.

Termo n.9 522.586. de 2-1-62
Farmácia e- Drogar.a Bandeira Ltda.
São Paulo

_

TP .ARMACIA E MOGAxiiA
•
BANDEIRA
;ao Paulo—Capital,

Classe 19
Caprinos, ecfuinos, muares, suínos e
bovinos. Aves e ovos
•
Tê:1110 n.9 522.594, de 2-1-62
Stafford-Miller Inc. l Cia. Ltda.
Guanabara

VIINIPOO

Classe 13
Artigos da. classe

entabei

T4rtno n.° 522.595, de 2-1-62
Th:okol Chem:cal Corporation
atados Unidos da América

Classe 1
Artigos da classe

Classe 33
Insígnia
Termo n.9 522.588, de 2-1-62
A.ntonio Carreiro
- São Paulo

TER.F? 41!'"

Classe 11
Artigos da classe.--

Indústria Brasileira

Classe 50
Artigos da classe
Termos ris 522.602 c 522.602, de
2-1-62
Casa dos Com-os Chavantes Ltda
São Paulo

Classe 33
Para distinguir: Serviços de terraplenagem, transportes e pavimentação Iate.

Moinhos German' S. A.
Nome Comercial

.Condomínio
Termo
522.603, de 2-1-62
do Edifício Conde de

Classe 33
Locação de apartamentos residenciais
• Termo
522.609, de 2-1-62
Representações Incorporadas Ltda.
Guanabara

Classe 33
Para distinguir: Agência de utrismo
vendas de passagens
Termo n. 9 522.590, de 2-1-62
Sociedade Comercial Trevo Ltda.
s

rAL.0 *BANCARIO
.:lasses: 14. 15 e 33
Artigos das classes
Termo n.° 522.591, de 2-1-62
Raul Seara S. A.
Rio de Janeiro

Bonfim
Guanabara

Conde de E3ohfirn

C ASPESC A TURISMO
sZoPtaulo — C aol

Classe
Artigos da classe

DIG FIG

Classe 3
Um produto farmacêutico Indicado nas
Termo n.9 522.598, de 2-1-62
Indústria Espailola de Perlas Imitación afecções gástricas, hepáticas e Odiares
S. A.
n.° 522.612. de 2-1-62
Espanha
Ninas Esteatita S. A.
Minas Gerais

JIWAJORICA PEAKS
Classe 13
Nrtigos da classe

Minas Esteatita S /A
Nome Comerciai

A.

' R-A UL SENRA
FEftRAGENS IMP. E EXP. •
Nome Comercial

•Termo n.9 522.613, de 2-1-62
Moinhos 'Gemiani S. A.
Rio Grande do Sal

Classe 39
Classe 11
Artigos da classe

Edificio

Termo n.9 522.589. dt 2-1-62
Nicolino Galotti
São Paulo

Classe 41
Amendoim cobertos, ameixas cobertas
amêndoas cobertas, avelãs cobertas, balas, biscoitos, bombons, bolachas, bati.
caramelos chocolates, confeitos, empoPilhas; canela em pau e em pó, cacau,
tas; gelatina, goiabada e geléias, goma
de mascar; leite, leite condensado, leite
eni pó, pastilhas e torrões

CHAVANT ES
zs.'

Termo n.9 522.597, de 2-1-62
W.
A. Gilbey Lánited
Inglaterra

•
Classe 17
Fitas paar máquinas de escrever, cai
cuias, scmar e registrar

Termo n.9 522.611, de 2-1-62
Ten-no n.9 522.600, de 2-1-62
Mirabel Produtos Alimentclos S. A.
Companhia Central de Armazéns Gerais
São Paulo
São Dsaio

Classe 48
Artigos da classe

Termo n.9 522.596, d.: 24-62
- Waides Kohinoor Inc.
Estados Unidos da América

SPAV

Riocap fas

Indústria Brasileira

(Uses: 1, 3. 10 e 48
Artigos das classes
Teimo n.° 522.587, de 2-1.62
Comercial Irmãos Meo3molo

Termo n.9 522.610, de 2-1-62
Sebastião Homens
G aanabart
, •

1

Termos ns. 522.584 e 522.585, de
A•
2-1-62
Farmácia e Drogara Bandeira Ltda..
São Pau-to

•
Classe 48
Artigos da classe
Classe 3
Para distinguir: Produtos e especialidades farmacêuticas

• evereiro de 1962

Nome Comercial

Classe • 50
Impressos

...ibANDEIRAs(
.
,

.

• Termo n.9 522.614, de 2-1-62
"Sinterama" — Cediralca SInterizadd
Ltda.
São Paulo

S1NTERAM A »
Cerâmica Sinterizada Ltda.:
Nome Comercial
Termo n.9 522 . 615, de 2-1-62
"Sinterama". — Cerâmica Sinterizari;
Ltda.
São Paulo

Sinte rama
Indústria Brasileira
Classe 11
Artigos da classe
Termo n.° 522.616, de 2-1-62
Edmondo Andrei
São Paulo •

&uni:26/44
Wete~ot.

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE : Cr$ 2.00

Classe 32
Uma publicação impressa

