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nados de material plástico, fibra ou
metal - Requerente: Albert Abrais
Wexler.
N.° 103.733 - Original m de
eatt;o protetor de agulha hipuderonno
- Requerente: Fábrica de Aguliaa 3
Reine S.A.
N.° 104.038 - Nervo tip. ou trave
para direção de automóveis - Peque.
rente: Alberto Santos da
N." 104.228 - Fechadura ,)ara portas de correr - De Luigi
N.° 104.326 -- Torrador mrattal
para café - De Cia. Lilla Ui: Máquinas Indástria e Comércio.
N.° 105.815 - Uni raivo mo ,..elio ;r4b
saco para conter liquidos ou tvi,dutes
em estado de pó, no interior de
e outros va:ilhames - Requerente;
Protoplástica lndástria e Curné,.t i o de
Produtos Plásticos Ltda.

quatro marchas na frente e uma;
atrás sincronizadas, com coman-i
• Têm() n» 43.149 - Helton Li- do hidráulico automático na feimitada. - Prossiga-se ficando sem ção, seletor de velocidade junto
NOTIFICAÇÃO
efeito o despacho de fls, publica- ao volante e lâmpadas de cór para mdier..e.ao das marchas -- de
Uma vez decorrido o prazo de do em 25 de janeiro de 1951.
recurso preeisto pelo artigo 14 da EXPEDIENTE DO DIRETOR DE Oreste Zeechinel, republicado.
Lei n.° 4.013 de 29 de dezembro
deierida-r o seguinte pedido
DIVISÃO DE PATENTES
de 1961 e mal.; "Dez Dia, ' para
de tnode'la industrial
eventuais juntadas de recursos, e
Dia 19 de março cle 1962
do mesmo no se tendo valido
N.° 124.091 - Um nevo e original
NOTIFICACAO
nenhu IML-ap ressado, ficam notifimodelo de mamadeira - Regrerente:
•
cados os requerentes abaixo-menUrna vez decorrido o prazo de Laboratório Lavrier Ltda.
elonados a comparecer a êste Df-- recurso
previsto pelo artigo 14 da Penam jade/Gr/doe . es seguintes pediJca.
partamento a fim, cle efetuarenl o Lei n» 4.048
de 29 de dezembro de patentes de privilegio de invençie
pagamento da taxa final, concer- de 1961 e mais
N.° 51.542 - Sistema de scguran.
"Dez Dias" - para
nentes a expedição dos respectil eventuais juntadas de recursos, e ça para porcas - D Aibort) A.ttias;
Foi indeferido o seatunte nedi•do.
vos cerliileados dentro do . prazo do mesmo não se tendo valido ne- - Em face do laudo técnico -patento do modelo inclostr,a1
de "Sessents. Dias" - na forma nhum interessado, ficam notificado parágrafo unico do artigo 134 dos os requerentes abaixo menN." 122.771 - Nóvn tipo dr, lanN." 99.489 - Notros bides
terna e carbureto - De Illijirm-Ont,
. co Código da Propriedade Indus- cionados
a comparecer a êste De- yds as bac:as de privadas e as Mesmas em face
do laudo técnico.
trial.
partamento a fim, de efetuarem o bacias dotadas destes 110VJA '31.125 Foi deferido o seguinte pedido pagamento da: taxa final concer- Requerente: E'rnani de Al-neida.
Exigências
nentes a expedição dos respectivos face do laudo técnico. republicsdo.
de registro de marca:
Jswaldo
Ribeiro
Junqueira - ripo.ca't,
certificados dentro do prazo de
N.° 100.038 - Um dispo ; tivo d.?
Térmo n.° 254.337 - Gaivota - "Sessenta
te do terato :s.° 53.191 - Aprt-s.entt
Dias"
na
forma
do
segurança
para
i'echaduras
classe 41 - de -- 'Sociedade parágrafo único do artigo 134 do
procuração.
Comercial - Ortmann Limitada Código da Propriedade Industrial. rente: •Indolfo Darnosa de Castro,
Carbono Lorena S.A. - .opeenta
em faca do laudo técnico republi- nos tamos. do exemplar de fls.
do termo e.° 106.755 - Junle proForam deferidos os seguintes eado.
49-51.
N.° 104.743 Material de rimstru- curação.
de patentes de privilégio
Foi indeferido o seauinte pedido pedidos
ublicado por ção . constituido de tábuas com um le- moZoltan. Ma `tyassy - opoente do ler,
p
de
invenção
--re
de registro de marca:
124.304 - Junte procura nAa,
terem saído com incorreções:
vestimento externo - R-muerente:
Termo a.° 61.433 - Dairnler Hvnx
Urino n. o 362.676 - CartãoziSigne
Harriet
Persson
/VIelin
em
A
Termos:
nho -- classe 45 - de - Dino
face do laudo técnico - ^ep:klicarto. ldiengesellschaft - Atenda ao 13 da
N." 94.061 - Composição AniManetti & Filhos Limitada, em
N." 107.893 - Enca nalizar:io biu- Documentação.
N." 73.157 - Benjamin Claytoi face das marcas da opoente com dra para cavidades dentárias ,- hicirovegetal - Req uerente: Olcinat
as quais o registranda colide no requerente - The L.D. Caulk• Lima Cerveira -, co, faça 'rto laudo Mantenho a exigencia.
N.° 75.165 - 13. Raitnann O. M.
aspecto do conjunto.
Compan y , em face do laudo téc- técnico - republicado.
15. - Atenda ao S. de Docunennico.
NOTIFICAÇÃO
N." 35.805 -- Aperfeiçoamentos Ferem indeferidos os seguintes pedidos ração.
em ou relativos a processo de pro- de patentes de mcd,310 de ublidude
N.° 82.427 • - Pio Reggio:ti -- Man.
- E' convidado - Dano Socie- duzir principio protetor especifico em face dos laudos técnicas, -- repu- tenho a exigencio.
dade Anônima Indústria e Comér- contra substancia antigenica e
blicados por terem eai:10
N.° 89.162 -- .irnre Pejes -- Man.
ne• lio a exigência.
cio Exportação e Importação - produtos resultantes -- requerenincorreçaes
a comparecer a este Departamen- te - William - Earl - Peto Sen
N.° 95.955' - American Cyanamid
Termos:
to a iim de prestar esclarecimen- -- e Berry Campbell - em face
Company - Atenda ao S. de Derntos quanto a sua otterterencia do laudo técnico.
mentaçào.
•
N.° 99.520 - Nevo tipo da
num pedido de marca do qual N.° 93.615 - Processo de !abri- com duas capas telha
N.' 97.190 - Libb-y Divmus Ford
Busnão é depositante, nem parte in- C.;.ÇãO de adubos granulados - re- sanufo Marques,
Glass Compaoy - Almteelm a
teressada no têrmo 372.736 mar- querente - Dungemittel: . Technik
N.° 102.981 - Nevo midelaue
ca Damo --- de Frigorifico Santo - - A.O. - em face cio laudo tee- yayo, Iluminado internaine.d.. -- Re- N."
100.510 - Acheson Industries,
Antonio S.A.
ni.e.o
q uerente: Mistto Qizumi.
Inc. -- 'Mantenho a exigência.
MoE' convidado 7- Lojas de Calça114.565
Ne.wo
tipo
de
N.°
n." 102.991 - Nrise nodelo
N.° 103.641 - Societé eles Forges
Os Nascimento Ltda. - a com- tor COM cilindro livre - regue- deTermo
'quebra-jato para torneirr, Re- et Ateliers D Creusot - Atenda ao
parecer a êste Departamento, a ren í.e Rhomaz de Aquino Bul- q uerente:
Yosbisbige Alanaiae
S. de Docum-ntacão
fim de efetuar o pagamento da cão , em face do laudo técnico.
N.° 102.681 - Mostruário p .re pise • N ° 105.60 3 - Emanuel M. Abam
taxa de recurso, a fim de que o
deferido o seguinte pedido -Ri3ese S. A.
-- Cumpra a pxigência.
assunto passa ser objeto de mexa- deFoi
modèlo de utilidade: ss. Papel C ErrIbi'r
!,.j.n 105 . SIA) . --me no téi • mo 233.732
frise
Máquinas Im p ortapropaganda - Lojas Garbo exN.o 85.709 - Novo tino de câm- N" 103.110 • Nov.4 I na,r 'aplica- dota S.A. Coinércio e lodósttia
pressão máxima em roupas..
bio para veículos motorizados, cem vel era dobradiças, estojos ....'or:facclo, Mantenho a eNigencia •
Dia 19 de março de 1956

DIVERSOS
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publica çãc nos
jamais,. _diàriamente, até , às
15 'horas, exceto. aos sábados,
quando 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, á Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
• - Os originais deverão ser
dactilografados c autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as "assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- .4s assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do • prazo de validade de suas assinaturas, na

•

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR-GERAL

ALBERTO
• DE BRITO PEREIRA
CHEFE CO SERVIÇO CE PUELICAÇÕES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO

MURILO FERREIRA ALVES

MAURO MONTEIRO

DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO iit
Seca° de publicIdad• do expediente do D•partamento
Nacional da Propriedade Incluatrial do Miniatérlo
da Indústria a Corr.ircio

(meras° nas oficinas do Depattamtnto de kriprensa Nacional

ASSINA2VRAS.
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNUIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e Interior:
Cr$ 600,00 Semestre .• .
Cr$
450,90
Semestre . ,
Cr$. 1.200,00 Ano
Cr$ 900.00
Ano
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.000,00
Cr$. 1 300,00 Ano
Ano
.

parle superáv do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução 'de

continuidade no recebimento
dos jornais , devem os assiniuz(es providenciar ci respectiva
renovação com entecedêneia
mínima, de trinta 1,30) dias.

Março de 1962
- As Repartições Publicas
cingir-se-ão ás assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e às
iniciadas,. em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicaç' ão, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do,
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os sUplementos ás edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ala da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no alo da -assinatura.
- custo de cada exemplar,
atrasado dos órgãos oficiaig,
será, na venda avulsa, acrescido 'de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de C4 1,00, por ano
decorrido.

Por despacho do Sr. Diretor da DiN.° 129.•78 - Perr Indo Angelino
N.° 129.557 - Aristides Epaminon-N.° 107.874 - Cliffor Warren Smith
das Ferreira - Cumpra a exigência. Moutinho --- Atenda ao S. de Do- visão Jurídica, foi mandado averbar o
- Cumpra e exigência.
contrato de exploração a marca
N.° 129.558 - Aristides Epaminon- cumentação.
N.° 109.368 - General Motors CorAcuplastin -- registrada sob número
das Ferreira - Cumpra a exigência.
poration -- Mantenho a exigência.
Diversos
219.753 .- constante do clichê abaiN.° 129.566 - Shell Internationale
N.° 106.720 - Luiz Bihari, Henry
Termo' n.° 98.161 -- Ariovaldo Gadc propricdadé de Ortho PharmaResearch
Ma.atschappij
N.V.
Potterat - Jose Alberich Borrei ita Corrêa - Arquive-se o processo. ccutical Corporation - estabelecido tios
Junte procuração.
Cumpra a exigência.
N.° 121.677 - Ennis Alfredo Máier Eslaclos Unidos da América do Norte
N.° 129.569 - Sandoz Sociedade
N.° 129.576 - Zoltan Vertes - Arquive-se.
e em favor de Cia. Johnson O Johnson
Anónima
Campeã
a
exigência.
Cumpra a exigência.
N.° 121.765 - Guido Bosi - Ar- do Brasil, Produtos Cirúrgicos - estaN.°
129.572
Lejbus
Malar
N.° 114.333 - Aktiebolaget Vibro
quive-se.
belecido no Brasil. - Averbe-se o conVerken - Atenda ao S. de Documen- Cumpra a exigência.
N.° 125.748 - Maria Efigenia Fer- trato de exploração
Sidney
Liberty
SinN.°
129.573
--tação.
reiro Branco - Arquive-se.
N.° 114.639 - Metalúrgica Comba- ger - Junte procuração.
N.° 127.181 - Carlos Eduardo e
N.° 129.585 - Lanofix do Brasil Luiz Orlando Torloni
te Ltda. - Atendo ao S. de DocumenArquive-se
S.A.
Cumpra
a
exigência.
tação.
N.° 129.601 - Gilberto Ribeiro de
N.° 126.310 - Benedito Lacerda de
ProprietSrla,
Divisão Jurídica
SOUZa - Cumpra a exigência.
Cargueira - Junte a procnração.
- \•trtho Pharzusceuliesl'kti
.te _-"~hét":80""(
N.° 129.647 - Benedito José TaEXPEDIENTE DO DIRETOR
N.° 127.297 - Fritz José de OliLicencuida..4. t
vares Leite -- Cumpra a exigência.
veira - Preste esclarecimentos.
Cia. .Joanson &Johnson. do- aro.
Rio
16
dc
março
de
1962
N.° 129.648 - Paolo Sammattano
N.° 127.684 -'Jerzy Grusz ybski --Produtos Cirúrgicos
- Cumpra a exigência.
Usa autorizadoci c marcas
Cumpra a exigência.
N.° 129.654 - Metalúrgica Megel
N.° 127.686 - Jerzy Gruszcznski
Por despacho do Sr. Diretor da DiARTIGO 147 PARÁGRAFO 1 9 E 2"
Ltda . - Junte' procuração.
- Cumpro a exigência.
DO CÓDIGO DA PROPRIEDADE visão jurídica, foi mandado averbar o
N.°
129.661
Miguel
Jumenez
N.° 127.753 - Contrôles Automácontrato de exploração da marca:
- INDUSTRIAL ticos Seriar Ltda. - Mnntenho a Cobrara - Cumpra a exigência.
Ortho-Gynol - registrado sob número
Por
despacho
do
Sr.
Diretor
da
DiN.° 129.670 - Antonio Trivial°
exigência!
220.324 - constante do clichê abaiJunte Perez, Diego Marconi - Cumpra a exi- visão Jurídica, foi mandado averbar o xo, de propriedade de Ortho Pharma- •
N.° 128.705 - Jan Boks
contrato de exploração da marca Acutel
gência.
a segunda via do desenha.
ceutical Corporation - estabelecido nos
N.0 129.675 - F. Gomes e Ruben - registrada sob número 219.445 - Estados Unidos e em favor de • Cia.
N.0 129.037 - Klaus Juergen Kurt
constante
do
clichê
abaixo,
de
propriede
Araujo
Rangel
.Junte procuração.
Hutecker - Mantenho a exigência.
Johnson O Johnson do Brasil, ProduN.° 129.677 - Jacobo Herman Katz dade de Ortho Pharmaceutical Corpo- tos Cirúrgicos Estabelecido no BraN.° 129.364 - The Kendall Com- Harlauanu - Cumpra exigência.
ration - estabelecido nos Estados Uni- sil - Averbe-se o contrato de explopany - Junte documento de cessão.
N.° 129.680 - José Salvador de dos da América do Norte c em favor ração.
N.° 129.367 - Raj Kochar -- Cumde Cia. Johnson O Johnson do BraCarvalho - Cumrira a exigência.
pra e exigência.
sil, Produto Cirúrgico - estabelecido
N.°
129.690
Ab
Bil
8s
Truck
N.° 129.370 - Bendix Westinghouno Brasil - Averbe-se o contratq de
Junte
procuraab.
se Automotiva Air Brake Company
-r,^t
N.° 129.692 - Forges de L'Iton - exploração.
Cumpra a exigência.
Irt4IX". $
me.
Junte procuração.
°Mui/ kàirtnicintica)
Samac Corporation
N.° 129.371
8-CUtia
N. 129.693 - Otto Falis De Lte
- Junte procuração.
Roca - Junte procuração.
Jelitanciri-gfiiravs'à
N.° 129.372 - Samac Corporation
.f."'Pe;I:Jriíti-Z9
:CL-17.4:4111".
N.° 129.695 - Otto Felts De La
- Junte procuração:
Ortho
Pharrnaceutioaft
o7Pt
;:.‘t.iã
„is
N.' 129.507 - Crane C.° - Junte Roca - Junte procuração.
N.° 129.746
I.C.A. - Indús:trec uração
_Cia.-1 Jatas!'" et
ite
Por despacho do Sr. Diretor cia
N.° 129.548 - Vábio Veloso dos tria de Camas Automáticas Ltda.
Cumpra
a
exigência.
visão Jurídica, foi mandado averbar ci
anjos - Compra a exigência.,

Att,cuplastin
,

(ons otta

nn••n.
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Unidos da América do Norte e em
favor de— Interchemical do Brasil:
Indústrias • Ouimicas Ltda. — estabelecido no Brasil _ Averbe.se o
contrato de exploração.

\ contrato de exploração da marca —
RA RICAL — registrada sob número
196.910 — constante do Clichê abaixo, de propriedade de Ortho Charruaceutical Corporation — estabelecido nos
Estados Unidos da América ao Norte
e eim favor de Cia: Johnson E, Johnson
do 'Brasil, Produtos Cirúrgicas, estabelecidos no Brasil — Averbe-e o contrato de exploração.

À'ÉLOX.
-Proprietaria

:GASOLINA 7A/XA DOURADA
(rIOPTIetatla:k

koms1P.-.4e4

. j.ce,n c fada
INTVRCRT,MICAL DO 'BRASIL- INDÚSTRIAS QUIMICAS, LIMITADA.

Proprietária
Urtho Pharmacoutical CO-rok
cencta7
$‘
1117.";
,
Ci... Johnson & Johnson do
•
produtos Cirúrgicos

ca, Gasolina Faixa Dourada — rezas_ Ltda. — estabelecido no Brasil -trada sob número 253.399 — con.stan. Averbem-se os contrato de esploração.
'te - do clichê abaixo, de propriedade
de Hulble 031 & Fefining Company,
estabecelido nos Estados Unidos da
BLACKSTAFF
América do Norte e em favor da Esso
estaBrasileira de Petróleo S.A. -.Proprietária
belecido no Brasil --- Averbe-se o
TI E BLACESTAFF FLAZ SFINNINO
contrato de exploração. -

INTERCHRMICAL CORPORATION

PARIU))

Por despacho do Sr. Diretor da
Divisão Jurídica, foi mandado averbar o contrato de exploração tia mar_
Figura de Desenho de Fantasia -Por despacho do Sr. Diretor da Di- ca,
registrada soz número 103.730 —
visão jurídica, foi mandado averbar o constante
dto—clichê abaixo, de procontrato de exploração da marca ... priedade de la.oberZ. Bosch G.M.B.11.

Brasil,

Gestetner — número 207.630 — Gestetner — número 74.597 — constante
do cliché abaixo, de propriedade de
Gestetner Limited — estabelecido na
Inglaterra, e em favor de Cas .1 Pratt
Sociedade Anônima estabelecido no
Brasil — Averbe-se o contrato de exploração.

— estabelecido na Alemanha e cni

favor de Robert Bosch do Brasil In..
clustria e Comércio de Acessórios para
Motores e Chassis Ltda., estabelecido em São Paulo, Brasil — oaverbe_se o rontra:o de exploraÇãO.

GESTETNER

:- - t.:::13

PI o P rt•

Esso Brasileira de Petróleo S. A.

Por despacho do Sr. Diretor da DlJuridica. foi mandado averbar o
contrato de exploração- dl marca Gestemer — registrada sob número 178.519
constante do dizI N.5 abaixo, de propriedade de Gestetner Llinited estabelecido
na Innlaterra, e cai favor de Casa
Pratt Sociedade A ,:ôntra — estabelecido no Brasil Avri lo-s •.! o centratc
3c exploração.

.

DTODP1•11 11•1 POKtr %tal
/ti owertM
lL000st.Da DOMO? DOICO DO DOASIt SRDO;t1t n
AllaaCti101 O1 IICKDDie
COCCOCIO
2 eMIIIDI

t

' Propr1etá ri

ue.

1

CASA Ç-; PRATT S. .P.1:

da

ca: "v"
registrada sob bycro:
168.174 — constante do clichê abaixo,
de propriedade de Chesebrough —
Pond's — Inc, estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte em
favor de — Chesebrough Pond's Inc.,
estabelecido nos Estados Unidas da
América do Norte e em favor Chese-

DeMD•1l5e/.1•
t1XID55DOO5-7011D.5

CILeStr+Ou2n-PC . D .3 ISTVNAlloa $.?*.
tob-1.1 cone lad•
AW Zr 11 YAMT93 D.1 /Z1:42

COM4.10WI

,Pro'p'rietária:
tsso Standard 00 Company
(Licenciada..
Isso Standard do ausd kte.
Por d espano do Sr. DirelOr
Divisão Jurídica, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca, Union carbitte, registrada sob o

número 117.231 — constante do
chè abaixo, do propriedade de Union

trot. P.

Por despacho do Sr, I.nrctor ckz
Divisão Jurídica, foi mandado
bar o contrato de exploração da avermarca ft a udisdn — número '1.72.6811
— constante do clichê abaixo, tie prop riedade de: Mathieson Chemical
Corporation — es t abelecido nos Modos Unidos da América do Norte e
em favor dc Squibb ec Sons
S. A. produtos Químicos, Farmacêuticos e Biológicos — estabelecido no
Brasil — 'Averbe-se o contrato de ex-

Carbide Corporation — estabelecido ploração.
Estados unidos da América do
Norte e 'em favor de Union Carbide
Inter-América, Inc., estabelecido no
Brasil — Averbe-se o contrato de e's_.

n0:4

tabeleelmento.

GESTETNERN

Por despacho do Sr. Diretor

Divisão Jurídica, foi mandado averbar o contrato de exp loração da mar-

STANDARD

1107APT

Por despacho do Sr. Diretor da
Divisão Juirdica, foi mandado . averbar o contrato de exploração da mar.
ca — figura de Desenho e fantasia,
registrada sob mimar° 163.729 —
constante do elióha: abala°, de propriedade de Robert Bosch G.M.B.H.
— estabelecido na Alemanha e em
favor de Robert BoleZt. do Brasil Indústria e comércio de " Acessórios
para Motores e ChaSSis Ltda., estabelecido em São Paulo, Brasil —
Averbe-se o contrao de exploração.

\UNO

AND MAMO. COUFANY 'zum,
Licenciada
FABRICA BLACESTAFF DE LINHOS
E F/OS LTDA.

Por desi:çaeho do r. Diretor da
Divisão Juricliea, foi mandado tiver.
vai-o contrato de exploração da marca, Standard, registrada eob numero 69.506 — constante do aliena'
abaixo, de pi'opriedade de Esso Stan_
ciard 011 Company — estabelecido nos brough Poncl's Produtos de Beleza
Estados Unidos e em favor de Esso Ltda., estabelecido no Brasil. -- AverStandard do Brasil Inc estabelecido be-se o contrato de exploração.
no Brasil — Averbe-se o contrata de
exploração.

Sie 11 ato

Licencia-da
CASA_ PRATT_S: , He;

GESTETNER . LIMITED

ilumble Ou & Refininq Company
•
Licenciada:

11!
«CI.IÓI1JO 0,1:041.
CNAISTI

Proprietãrial
GESTETNER .LIMITED

Março de 1962 1091

IINION CUME
Ilroprietaria
UNION CARBIDE CORPORATIat
Licenciada
01iION CARBIDE
•INTER--AMERIC.A,3:11C.

Por despacno da Sr, Diretor da
Divisão Jurídica, foi mandado tiver..
bar o contrato de 'exploração da
Marca, "A" — redistrada sob o núPor despacho do Sr. .1)Iretcr da
mero 252.930 — constante no clichê Divisão Jurídica, foi mandado averabaixo de propriedade de Ilumble 011 bar o contrato de exploração das
& Retinia; Company — estdbeJecitlo marcas, Union Carbide, nu 199.263 e
nos Estados Unidos da América do Union Carbicle nu 237.655 — estabeNorte e em 'favor de Sociedade Téc. lecido nos Estados Unidos da Amdrinica e Industrial de Lubrificante., so. ca do Norte e em favor de Union carMac S.A., estabelecido no. Brasil — bide Inter-América, Inc. — estabele_

RAUDIXIN
Prcprlotarla

acanacoa emaireat coaroanra,
zaaaaauda
2,1t. s qvrsa 3083, s. A, • PPW2IX:s5
te1D121:Z+3. PARYACIVT1C00
8 87.0LOUICOS

Por despacho do Sr. Diretor da
Divisão Jurídica, foi mandado averbar
o contrato de exploração da marca
Vickers — número 198.479, constante do cliché abaixo, de prop riedade
de
Vickers Incorpora ted estabelecido
nos
Estados Unidos da América do Norte

e em favor de Vickeers Hidráulica
S. A., estabelecido no Brasil — Aver..
Por despacho do Sr. Diretor da Dibe-se o contrato de exploração.
visão juridica, foi inJridatlo averbar
contrato de exploração da marca —
— registrada sob número
;60.206 conztante do clichê' abaixo,
de propriedade de Miles 'Laboratories, Averbe-se o cOntrato de exploração. eido no Brasil — Averbam-se os contratos de exploração.
— estabelecido nos Estados UniJos da América do No:te, e em favor
:le Laboratotios Mdes do Brasil Ltda.
Proprl e teiria
OI (A""
• tabelecido no Brasil — Averbe-se o
Proprietaria
Y/CINPs DICORPORATF.Z
lontrato de exploração.
ei/(14 caRBrDE CMWORA.TION
14.0e.41Ci&dA
Licenciada
al.Ka-sa1.27.1.at
VICKIERS
f
lX
RA.SIL
ilratULICA
SIAS
(Nitri OARBIDE
'42L6S LASOKATORI ES , INC.
aseanetaato.
tiaorsAtáltsc s imas 00 if‘a.oIi.
-

1

.roprietária:

. gitirnbIo Oil 8 RefiningCompay
Licenciada
Por despacho do Sr. Diretor da Di.Soe. Técnica e ind de Uhvisão Jurídica foi mandado averbar
SOLU, TC.0 S. A
o contrato de exploração tia .rna.rca
Anilox, registrada stib nuencoo
177.096 -aj- constante do ciaehta abaixo,
' Por des pacho do Sr'. Direto.. da
de propriedade de Interchemical Cor- Divisão Jurídica, foi mandado overporation
estaVelecido nos Estados var o contrato do exploração da mar-

Por despacho do Sr. Diretor da

Divisão Jurídica, foi mandado averbar o contrato de exploração dei" maret/J. Blackstaff — número 253.726. —
131ackataff — número 253.412 — constante do clichè abaixo de proprieda.and Weaving Company Limited —
de de The Mackstaff Flax Spining
estabelecido nos Estados Unidos da
América do Norte e em favor de 'Fábrica Blackstaff de Linhos e Fios

Por despacho do Sr. Diroter
Divisão Juridica. foi mandada averbar o contrato de ex p iora0o da marca: wryeital — reg istrada sob nume- „to 172.713 — condante do clichè abaixo de propriedade de Mathirsou Cliemical
estabe/ecida noa
Estados Unida; da América do Noite
em favor de E. R. equihb & Sol%
S. A. Preflutos Quitnim, Parruaeèt*iticos wt ¥.4%.681cosit4tibtlectdo t. prk-
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sul - Averbe-se o contrato de elo- waren:- Panobra - número 146.341 número 239.896. -"Anote-se a transTfARMO N. o 102.243
rapo,
- a alteração do nome da titular. ferência.
•
- Anote-se aaalteração de nome.
De
8 de inalo de 1958
Ótica Esplendor Ltda. TransfeRosa Corrêa - Transferência para rência para seu nome do titulo - ' Industrias Brasileiras Eletrometaseu nome da marca Rutilo - núme- Ótica Esplendor - número 247.772. Itirgicas S. A.
Prtrprietaria
ro 148.0-17 - Anote-se a transferên- - Anote-se a transferência.
málarreaoli algema CORPORATI60
São Paulo.
Licenciada
.
cia.
•
3Vallace & Tiernan Inc. - Pede
Modélo de utilidade para Novas
SQU/BB a soas, e.a. moerei
Serviço
Internacional
de
Viagens
e
.
para ser anotada na marca - Dese- disposições construtivas aplicadas em
Q01112008, PAREACEUTICOS
Turismo
S.
A.
Tourservice
E DIOLOOIC.03
nex - número 251.992 a alteração interrpptores intermitentes de corPede para ser anotada na marca -- do nome da titular. - Anote-se a rente elétrica.
.
Tourservice,
,
número
222.771
a
altePor despacho do Sr. Diretor da
alteração de nome.
1 - Novas disposições construtivas
ração
do
nome
da
titular.
Ano.
Divisão Jurídica, foi mandado averbar
Textil Colher S. A: - Pede para aplicada em interruptores intermio contrato de exploração da marca te-se a alteração de . nome.
ser anotada‘na marca - Colher nú- tentes de corrente elétrica, cantataConstruções
Tecnomecânica
JúpiPerex - registrada sob número: ,.
mero 258.552 a alteração do nome rizadas pelo fato de compreendekem
189.732 - constante do clechê abai- ter Ltda. - .Transferência para seu da titular. - Anote-se a alteração base isolante atravessada por tilais
nome
do
titulo
Júpiter
número
• o, de propriedade de Olin Mathieson
pinos de tomada de corrente, disposExigêncla.3
nos Estados Unidos da América do 224.938. - Anote-se a transferêntos simetricamente em relação à mes•
cia.
a
Chemical Corporation - estabelecido
Companhia, Brasileira Rhodiaceta. ma, um deles diretamente ligado a
-N. V. Eoninklijke Sphinx Cerami- Fabrica
Norte e em favor de E. R. Equibb &
de Raion - no pedido de um receptáculo, para encaixe de pique
•V/II
Petrus
Regouth
.Pede
Sons, S. A. Produtos Químicos, Faraverbação de contrato da marca nú- no de plug', enquanto que o outro
para
ser
anotada
nas
marcas:
macêuticos e Biológicos estabelecido
mero 36.673 - Cumpra -a exigência. é separado de seu receptáculo corroi,
Sphinx, número 233.184;
no Brasil - Averbe-se o contrato de
Suc.' de Vva. Ottoni F. Mello Li- pondente por camada de isolante,'"
De
Sphinx,
número
242.481
as
exploração.
e-- na alteração de .nome da mas esteando o segundo pino solidáalterações do nome da titular. - mitada
marca 138.628 - Cumpra a exigén- rio com placa metálica disposta sob
Anotena-se as alterações de nome.
da.
o isolante e ligada a uma lâmina de
Tulsa Indústrias Gerais AlimentíProdutos Alimentícios Kerrenova blinetal, no qual se encontra enrocias Sociedade Anônima. - Trans. Ltda.
P eop rietarià. ,.
- na transferência de nome lamento usual para aquecimento .
, OLLN EATIELBSON,2
ferência para seu nome da marca: comercial 251.896 - Esclareça.
•
• mesma, estando uma das extreBali: n. 233.895 - Anote-se a trans...... . •CEEILWAL CORPORATIOA •
João Villardo e Nelson de Almeida midades do fio ligado â, placa metáLioenolada
--,
ferência
,11.R. sCrss & SONS, S.A., FIO:MOS
Nobrega, - na transferência da marLima & Lana Ltda. - Pede para ca n. 252.625 - Cumpra a exigên- lica solidária com o citada segundo •
TIMICO3, FAREACESTICOS
pino, enquanto que a extremidade
E BIOLOGICOS
ser anotada na .marca - Joãozinho cia.
•
restante do fio se encontra presa a
número 234.461 a alteração donome
Fakwisz Sztejnhaus - transferên- um apêndice solidário ao segundo
Por despacho do Sr. Diretor da da titular. - Anote-se a altera ç ão cia para seu na marca 135.235 - receptaculo, apêndice êsse que se ex•de
nome.
•
Divisão Jurídica, foi mandado averCumpra a exigência.
tende por sob a extremidade livre
siini & Filho - Transferência
bar o contrato de exploração da marComércio de Roupas A Avelução da lâmina sie bimetal, apresentando
para
seu
nome
da
marca
Carlini
caca: Florinefe - .registrada . sob
Ltda. - lia transferência para seu em correspo)edênclas contatos plati-número: 191,310 - constante do cli- número 1-18.351, - Anote-se a trans- nome da marca - 207.022 - Cima- nados.
ferência.
•
•
chê abaixo, de propriedade de Olin
Pra a exigência.
Segue o .ponto 2.
indústria de Lenços Paramounte
Mathieson Chemical Corporation Francisco Blanes S. A. Indústria
S.
A.
Transferência
para
sen
noe Comércio de Metais - na alteraçã o
estabelecida nos Estados Unidos da
América do Norte em favor de: E. me da marca Parabéns, número .. de nome do título 238.128 Cumpra
TERMO N° 102.823
149.994.
Anote-se
aaransferèneia.
a
exigência.
R. Squib & Sons S. A., Produtos
The Lineit Thread Company LimiSandeman & Sons timited -. no
Químicos, Farmacêuticos e Biológicos,
.
De
3 de junho de 1958
estabelecido no Brasil - Averbe-se o ted - Pede para ser anotada nas pedido de averbação de contrato da
marcas:
Sinta
Thread,
número
....
Carlos
Lazzaro,Estado da Guamarca
239.771Apresente
clichê.
contrato de exploração.
159.895 - Briiid, número 181.654
S. A. Moinho Santista Indústrias nabara.
as alterações do nome da titular.
Gerais - no pedido de averbação da
Privilégio' de invenção, para aper- Anotem-se as -alterações de nome. marca 239.574 - Apresente clichê.
Proprletaris
Ferrari
Terraz Ltda. . • -- Trans;
Pensalt • International Corporation feiçoarnento me carteiras porta-notas.
OLIN 134111-11130117erência para seu nome das marcas Western Hemisphere - no pedido ele
OMINAI. CORPORATION
I. Aperfeiçoamentos em carteiras
lvoran - número 201:277:
averbação de contrato da marca nú..
L1oene1ada
Ivoran - número 241.699..aa mero 171.367 - Cumpra a. exigên7 porta-notas, -caracterizados por serem
3C17IBB tc BONS,
PROIrT03
formadas por sana fôlha retangular, di-Anotemsarfêci.
eia.
COMM303 InálINAG,TanC0.?
E ISIOLO:..IO44,
Pucelti & Cia. Ltda.. - Pede para
Bauseli, & Lomb S. A. Industria vidida por vinco entrai longitudinal
ser 'anotada nas marcas.:
Optica - no pedido de averbaçáo de em duas partes também retangulares,
contrato da marca 219.808 - Aprea que formarão, urna, o dorso da carSuprema -. número 221.512
Trvrosfer,Incia de nonic, de Ulular pagando
o requerente a diferença de sente clichê.
teira, e a outra, a face interna d'a mesde processos
Bausch Lomb S. A. Indústria
taxa nos têrmos 383.581 e 381.396,
Optica - no pedido, de averbação da ma, e 'esta última sendo provida de
Nolificaçjes São convidados os que passaram a registros;
marca 212.915 - Apresente clichê. tan recorte central transversal. avanPucceti: ndi,ero 221.513;
requerentes abaixo mencionados a
Max(Facto do Brasil Produtos Co,:s- çado em ligeira meia lua sóbre o dorIdeal Robusta'? número 227.137;
comparecer a êste Departamento, a
anéticos - no pedido de averbação so, e ainda 'provida de um ou Mais
Thema(); númer.o• 227.313;
fim de efetuarem o pagamento da
de conta-ato das marcas de números recortes retangulares ou de outro for.
Polo - número 230.389;
taxa de transferência c de alteração
- 199.348 - 116.655 - 116.823 - mato- também dotada de citas abas
Robusta - número 254.231;
de nome dos titularas dos mencio- 156.398 - 168.776 - 175.448
laterais, dela separadas por vincos de
Vivas - nlimero 255:217;
nados processos.
179.á11 - 182.110 - 193.628 - dobramento, e sôbre -esta fólha Icitacla
Ilumble OU & Refining Company, • Diamante - Urino 138.240 - As -- 198.425
207.252
220.685
transferência para .seu mune da mar- rlterações do nome da titula.226.104 - Apresente os clichés. tam- sendo disposta outra fônia também reca ."A" - Registrada sob número Anotem-se as alterações de nome.
bém
para o t,êrmo de n. 244.462 - tangular. 'formada pela colagem entre
Suddeu ',sebe Chem ief a ser Aki len- Apresente
252.930 - AnOte.se a transferência.
duas folhas retangulares e iguais, com
•
clichê.
Campar Comercial Industrial & Fi- gesellschaft - Pede' para ser anotaligeira superposição laterial, uma delas
' manejara Sociedad Anonima - Trans- da nas marcas:
constituindo divisão intermediária da
Danuflor - número 225.047;
ferência para seu nome das marcas
carteria, e a outra supcficie de fundo
Privilégios de Irivençã.o
Danuflor - número 225.697;
- Campei., n." 87.204 - Campar, n."
da face interna referida; e sôbre esta
Danuflor - número 231.194;
89.928. - Anotem"-se as transfcrênait:rna senro * dobradas e coladas as
Da nono'. - número 23#1.235 as alTÉRMO N.° 102.032
- cias.
abas laterais dia face interna citada,
San Co. Predutos Alimentícios terações de nome da titular. - AnoLtda. - Transferência para seu tem-se as alterações de nome.,
bem como 'seus bordos extremos lonDe 29 de abril de 1958
Bial .- Farmacêutica • Ltda. nome • da marca Complemento Alitudinais. Uni Total de 3 pontos.
Transferência
para
seu
nome
mentar Amidogema n.° 133.788.
Lorenzo Lorenzetti'- São Paulo.
ralgin
número
225.871.
AnoAnote-se a transferência.
te-se a transferência.
Colgate Palmolive Company
Modelo de utilidade para - Noves
TkliM0 Ne 102.441.
transferência para seu nome da marClã - Industrial de Sabões e Co- disposições construtivas em suportes
1.
AnoteDe
16
de
maio de 1968.
0
nexos Ltda. - Transferência para para resistência elétrica em câmaras
ca: Max, número 140.4
Se a- transferência.
seu nome da marca Clã - número de aquecimento.
Orildes Medeiros.
; Platzer S. A. Indústria e Comér- 227.227. -. Anote"-se a transferên1.°) "Novas disposições construtivas
Estadó de São Paulo.
cio de Refrigeração - Pede para ser cia.
Irmãos Girilioni S. A. Indústria em suportes para resistência elétrica
MoVelo de utilidade.
anotada nas marcas:.
e Comércio - Pede para ser anota- em câmaras de aquecimento", caracCremona de segurança.
Platzer, número 145.328;
da na marca: Giriboni - número terizadas pelo fato de consistirem na
1 -- . Cremona. de segin.ança, consP. E., número . térmo: 388.260;
235.259 - a alteração do nome da de porcelana ou similar, cilíndricos com
titular. - Anote-se •a alteração de aplicação de dois ou mais isoladores tituida de mecanismo usual, isto é,
Platzer, tèrmo; -388.265;
compreendendo alça e acionamento
nome.
Platzer, tétano: 389.782;
gola ou rebaixo circular em sua parte. que atua por roda dentada interna a
Petrae
Engenharia Comércio In- mediana
e
contra
a
qual
se
apoia
resisPlatzer, tèrmo 389.793;
em cremalheira, existente em placas
dústria S. Á. - Pede para ser anotência espiralada disposta num plano a que se adaptam os versõe s , caracPlatzer, tèrmo: 389.784;
tada na marca Palrar - niunero
terizada pelo fato de que ao @ore°
Platier, tétano: 389.785 - as alta-. 239.671 - a alteração do nome da e com as extremidades fixadas a bor- da
are-mona é fixada feelradura, prc-,
nes usuais. Uni total de 3 pontos.
eações do nome da titular. - Ano. titular. - Anote-se aalteração
Dispositivo protetor para resistencias ferivelmente do tipo de- cilindro, a.
nome. te1h-se as alterações de nome.
Firminio ' Magri
Traasferêm:ia elétricas em câmaras, de aquecimen- qual,. quando fechada, determina a
•Panobras S. A. Comercio e Inibisprojeção interna de um pino contra
para seu nome da marca 131111(10g - to de agua corrente.
P.de pga sir anotada na
'
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orifício ou reztráncia _existente, numa cm uma extenso tal que o polipro- Ilcula cie oxido metálico, caracteri- acionado pelo movimento do . êmbolo
das mencionadas placas porl adoras pilem) é configurado em uma mass,a zado por; orientar a citada lamina a fim de obturar, de maneira de
completamente coerente e uniforme. nuns plano fixoa aplicar • o citado Maneira positiva, a linha de sangrade um dos varões, rmolálizado.s.
Segue-se mais 7 pontos.
Uni total de 3 pontos.
borrifo em torno de se ueixo cen- mento, depois de o êmbolo ' se ter
tral fixo, a urna porção da citada movido para deslocar a válvula para
lamina, de uni ponto de origem do uma posição de inversão de fluxo. .
citado- borrifo localizado . num plano
TÉR ViC) N, 104.615
Seguem-se os pontos de números
• T1JO N.° 13.633
espaçado do plano da citada' lamina; 2 a 7.
De
22
.el:r
agosto
de
1968
orientar
a
direção
do
citado
eixo
9 de Julho de 1958
invenção, para aper- xo central cia borrifo numa posição
angular fixa entre cerca de 15.° e
Carlos I.ezzarr. — São Paulo,
TERMO N.° 107.553
ço; meato era :-carbipradores.
cerca ' de '45.° ao plano da citada la1. Aper.íziçormMos cru carburado- mina; a 'preduzir um movimento de
PrIvilegio de in n;enção, para novo
De 29 de dezembro de 1958
res. - caracteehr:dos por um •• reservató- translação relativo entre a lamina
pasta para ciozernenios C outros.
The Electric Aute-Vte- CoMpany
rio com entradas , gasolina c ar em orientada aquecida e o borrifo, no
Estados Unidos da América.
1 . Nova pasta ..para documentos e pasição superior, Sendo a . entrada de ponto
de
origem
dela,
numa
velociSistema de ignição.
outros. • •'aracterizait por ser formada gricolina regulada por meio da ponta dade uniforme ao longo de um eixo
a partir de uma Ulla e:a pla retangu- do pino de una baia, senO ainda, o longitudinal que fica num dos citaPrivilégio de Invenção
lar. clzbrav Cl no meio no centido da rzeervatório 1:g:clo.a um tubo vertical dos planos, sendo o eixo central do
1 — Uns sistema de ' ignição para
menor cl:rnen-ão, sendo uma de suas
obliquamente orientado, trans motores de combustão interna compor melo de um bloco provida de pas borrifo
metades provida, Da loago de seu lado rrageus
versalmente ao eixo do movimento preendendo uma bobina de ignição
de ar e gasolina que se encon.- relativo,
de modo que se forme uma tendo enrolamentos primário e semaio: extremo, de estreita faixa do- trz-ra cru um regulador vertical, sendo
brada. portadora dá metade uni féelto que, a 'Primeira passagem é colocada pelicula . de expessura não uniforme secundário, o dito enrolamento pritransversalmente ao eixo de movi- mário sendo ligado a um circuito
corrediça, o ao 16ugo de seus.Tados me• em ligação de vácuo permanente com mento
relativo sobre a lamina refra- energicamente para êa.se fim inclunores wastos, de duas aba; recorta- o motor do veiculo, preschn:indo
taria, variando a citada expessura indo unia fonte de corrente, caracdas; e r.óbre esta metade c'm Villya dupla bomba aspiradora de conbustivel.
desde um menino ao longo cio ama terizado em que uni transistor é lisendo disposta de uma Ulla retangu- total de 4 pontos.
linha cortada por um bordo do cita- gado. no dito circuito energicamente
lar, colada ao longo de seu' lado maior
do • borrifo atravessando a d'stancia em série coas o enrolamento primáinterno e portadora, no lado oposto da
retilínea mais curta possivel do pon- rio e sendo operativo gamo um meoutra metade do -tédio corresiço c:tato de origem do borrifo ntó a parte ean'emo de interruptor regulado coro
TikR1\40 N" 05.113
e aumentando tranversalmente ao o motor, para Intermitente e sucesdo; e sendo a segunda metade do foDe l3 de setembro de 1958 .
citado eixo longitudinal até um ma= sivamente permitir ou interromper
lha duPla referido provida. c nt c-Jus laao longo • de um bordo da la- o fluxo de corrente para o enrolados menores, r.: e pequenas 'clobraduras,
Uma vedação de eixo paro motores ximo
e ao longo de seu lado maior extre- submerosos -- Privilégio de invenção. mina incluindo na citada porção di- mento primário, o qual, devido à muretamente exposta ao ditado' borri- dança de 'fluxo magnético no mesmo.
mo, de duas abas, separadas entre si Abram Fast — São Caetano do Slu fo.
— Seguem-se os' peritos de nsid, induz uma voltagem maior no enropor grande recorte transversal, e na — Estado de São Paulo.
meros 2 a 4.
lamento secundário, cuja voltagem
mesma metade sendo previsto quatro
1. Uma veação de CiN0 para modotado de um disco, provido de sim
rasgo.; alongados. dispostos um i.:cu ca- tores subrirrsos, caracterizado por uma
dispositivo de Igniçãc.
da carito; -2 sbre esta ;;-egunda metade bucha que envolve o eixo, juntO a um
TERMO N. o 106.860
Seguenvoe os pontos de números
sendo disposta ema folha retangular, dos eniestamentos clo cnoto; •, apresen2 a 15.
Milton
Bastos
Imóveis
Ltda.
ai fixada por reviramento e colagem tando a dita- bucha a sua superficie exGuanabara.
das abas e dobraduras citadas; e Enal- terna extremamente polida; sendo ésta
mente complentando-se a montagem do bucha envolvida sobre pressão. por uns
TERMO N. o 120.295
Reivindicações
pasta pelo dobramento do rseguna me- anél elástico-&; secção transversal em
De 28 de março de 1960.
Em resumo rei. ..Jetica-se como pon
tade da folha, dttpla sAbre a primeira,
crsposto cm um alojará:Mo circaracterizados da invenção.
Geraldo Gomes de Souza.
com encaixe e colagem das extremidades cular cio própria tampa do motor; sen- Los
1 — Uns original plano de publiSão Paulo — Capital.
laterais das abas opostas desta nos do que, as paredes internas do cánclo cidade para a venda de apartamenNovo tipo ,ele tomada elétrica.
rasgos de canto daquela.
anél 'elástico, apresentam-se cônicas, tes, caracterizado pelo fato de: penClassificação: 7 3 6.
resultando desta conicidade que Sum- durar-se, em balões elasticos com
Pontos Característicos
gaz,
um
fio
de
linha
com
um
enveia-se progressivamente de baixo para
TERMO N" 104.360
cima, urn agarramento da parte supe- lope na extremidade, colocando den1 ,-- Novo tipo de tomada elétrica,
de uns desses envelopes uns cad- constituida de unia earcaç de forma
rior de tais . paredes contra a parede to
De 8 de agosto dr. 1962
tão representativo 'de um prêmio no to retangular ou de qualquer outro
externa da bucha ac-rna citada.
valor do sinal cia compra do aparta- formato desejado, caracterizado pelo
Tituló: Priv. Invenção para: "Apermento e soltar os referidos balões em fato dos p i nos serem dotados de s+e--•
feiçormenton em s'Eão para pias e lalugares e datas previamente antmci- gião de vidro apropriado, que isola
TERMo N. 9 106.513
actos .
vabos- . •
e impermeabiliza os cOndutores aproDe 10 de novembro de 1938
teitando com mais eficiência 'a enerRequrente: henãos Império - - San•
gia elétrica.
ta Cruz do Rio Pardo — São Paulo. ,- Ford motor Company.
Tendo como substancialmente desSegsfe-se mais uni ponto.
Estados Unidos da América.
1. Aperfeiçoamentos co; sifão 'fiara
Título; Compacto de ferro e gra- crito e reivindicado.
Pias e lavabos. caractesizado por um rito .
CERTIDÃO
corpo tronconico õco, de base cocava,
TERMO N. 120.297
Privilégio de Invençfio
tendo na parte interna um tubo de enDe 28 de março de 1960
trada que vai da parte truncada até
1 — Urna composição de grafite,
Geraldo Gomes de Souza,.
um pouco além do meio do cone , c, ligado por metal sinterizado, cara.TDRMO N.9 107.416
São Paulo — Capital.
ix^.rpendlcularmente o êste, outro rtubo, compreender, em volume, entre 10 e
De 22 de dezembro de 1958
Novo tipo cie esquadro universal.
de salda, que se liga à parede lateral 71% de metal, compreendendo o ciClassificação: 10 3 5..
metal ferro e • tendo, como V Banco Ineorporatecl,
do cime, voais ou menos no meio da tado
gente, um metal em uma quantida- Estados Unidos da América.
P. atos Característicos
mesma.
de pequena mas eficiente para isto, _Válvulas de reversão para para sis1 -- Novo tipo de esquadro unir.
de pelo menos, um dos metais do tema de refrigeração.
—
grup o que consiste de cálcio, magné1 — Uni sistema de refrigeração sal, caracterizado pelo fato de ser
TERMO N. 102.451
iesio, bário e estremei°.
de ciclo reversível, tendo um conden- apresentado nuns formato triangular
Seguem-se os pontos de riúmeros sador e uni evaporador ligados em dotado de os disco, provido de una
De 19 de maio de 1958..
uni circuito refrigerador incluindo transferidor, que serve para medição
Montecatint Societá Generale Per 2 a 6.
uni mecanismo de válvula compre- de grass.
L'Industria Mineraria e Chisnica e
Segue mais quatro pontos.
endendo uma câmara tubular dentro
Karl •Zlegier.
TERMO N. 106.876
da qual existe um êmbolo funcionanItália e Alemanha.
do em resposta a uma diferença de
Titulo: Processo para a preparação.
De' 24 de novembro cle 1969
TERMO - N. 9 105.154
pressão entre as suas extremidades,de artigos configurados de poliproPIttsburgh Plate Glass Company. a fim de deslocar uma válvula denpileno altamente cristalino e de eleDe
15
de setembro de 1959
Estados Unidos da. América.
tro da citada câmara de uma posivado pêso molecular.
Título: Revestimento de fólhas de ção para a outra,- a fim de inverter
Patent Treumand Gesells.c/vft
vidro.
a ordem do 'escoamento do refrige- Fur Elektrische Gluhla topes; M.B.
Privilégio de Invenção.
rante, através' do 'condensador e do II. — Alemanha.
Privilégio
de
Invenção
1 — Um processo de preparar arevaporados., caracterizado pelo fato
Pontos Caraclerislicos
tigos‘ configurados de polipropileno
1 — Um processo de provar urna de unia extremidade da câmara ser
altamente cristalino e elevado pês° lâmina refractaria, tal como tuna ligada â entrada do compressor por
1 — Lampada de descarga elétrica
molecular, caracteriazdo porque o po- lâmina de , vidro, de .urna pelicula meio de uma linha de sangramen- de gás nobre e alta pressa°, para
não uniforme, to aberta seletivamente, per meio funcienamento es.tacion asa°. nas
iipropfieno em forma de pó, cujas de oxido metalico
partículas têm um diâmetro médio por aplica_ão a
lâmina aquecida, de um dispositivo de válvula de quais a distancia entre os eletrodos
compreendido entre 4 microns e ... naté tuna temperatura superior a controle, a fim de criar dita diferen- corresponde a, pelo inertes, o dobro
0,1rom, é introduzido em um molde 204,4°C. e inferior a temperatura 'cie cial de pressão entre as extremicia- do diâmetro livre do tubo de descai.
e submetido a uma pressão de pelo amolecimento da lamina, de uma (lactes 'do êmbolo, sendo dita l inha de ga, caracterizada pelo fato de que.
menos 200kg-cm2, a uma temperatu- cemp-- tee.a
formadora de pelicula sangramento fechada por um mem- para a oYenção de Uma, descarga de
ra , compreendida entre 150 e 200.°C, capaz ¡.; produzir- sobre ela uma pe- bro de válvula na câmara, o qual é Paredes e. :•ábilizadas, com a Mirai..
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nação de todo e qualquer esfriamento artificial do intervalo dos eletrodos, a energia elétrica fornecida e o
diâmetro do tubo são correlacionados de modo a que„ no caso do emprego do vidro de quartzo como material para o êmbolo, .1, concentração de potência fique scompreendida
entre 5.200Watt2-cm3 e a que; numa
lampada sem espaço morto, a reduzida a pressão de enchimento do
gás seja da ordem de 5 a 350 Tone
Um toatl de 7 pontos.
TERMO N. o 105.178 .
De IS , de setembro de 1958
Ce,terpillar Tractor Co.,
Estados Unidos da América.
Privilégio de invenção para: Valvulas de controle hidra:alie°.
1 — Numa válvula de contrôle, caracterizada pelo fato que ela tem
um carretel reciprocável num cilindro e tendo um ressalto para abrir
e fechar ism, orifício no cilindro
quando se movimentar o carertcl num
sentido da unia mola impelindo o
carretel no sentido oposto, o aperperfeiçoamento que compreende um
entalhe de estrangulamento interceptando um rebordo do dito ressalto
e formando uma bolsa, na qual a
reação do fluido passando através
do entalhe impelirá r carretel no
mesmo sentido do que a mola.
Um total de 4 pontos.
TERMO N9 106.346
De 20 de setembro de 1953
Anisio Amim — São Paulo.
Modelo de Utilidade para — Comedouro Para Aves Com Prato de
Parede Com Altura Regulável e Virola Para Lentro.
1) Co medouro pa r a aves, cern p r ato de parede cem altura' regulável e
virola para dentro, caracterizado por,
peça tubular ou anel com virola para
dentro na qual atuam as exeramiclades dobradas em ângulo reto de três
ou mais hastes p rovidas longitudinalmente de uma se r ie ou pluralidode de
orifícios equid i stantes que permitem
a regulagem da altura da peça tubular Ou_anel, por meio, de parafusos
que transpassain orifícios pra ticades
em posição ideal no prato lixo do bebedouro. Segue o ponto 2:
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ângulos diferentes; tubo este por onde se inicia a descarga, do liquido
e, a segunda parte, formada por uma
sanfona de material inerte e flexlve/, de uns lado presa no tubo acima
referido, em continuação do mesmo
e, de outro 'lado, na boca de salda
do liquido situada no fundo da caixa
em pauta..
Uns total de 4 pontos.

(Seção til) •

chaclos
- com reguas lentidudiiiars na
base e abertos ao alto onde tens .furos
para passagem de pinos eixo, sendo
estes quadros articulados a meia- altura, nos topos, por eixe que es faz
abrir em "X" de amplitude. variável.
Uni total de 2 pontos:

TERMO N.9 89.303
De
14.
de setembro de 1956 • TERMO N. o -106.087
Requerente: Olde Madeira GuerDe 25 de outubro. de 1958
reiro — Rio de Janeiro "Estado da
• Modelo de utilidade
Guanabara.
Titulo Aperfeiçoamentos em incineNovo, modelo de ' brinquedo passa- redor.
de lixo.
tempo..
Privilégio
'de invenção.
Estado
da
GuaLuiz Fontana.
nabara.
Pontos Caraè,teristicos
1 — Um novo modelo de brinquedo
1. Aperfeiçoamentos em incinerapassatempo, caracterizado por consistir num brinquedo confeccionado dor de lixo, coracterizado pelo fato de,
em material adequado, de forma va- possuir o mesmo, na entrada de lixo,
riável, hermeticamente fechado, pos- dois registros de gaveta, superpostos,
suin.do uma válvula que serve para destinados a fazer isolamento do calor
injetar e controlar uma quantidade desprendido da combustão, tendo ende Os, mais deve que o ar, de modo tre ,si uma área livre. Os dois regisque o brinquedo quando . jogado em tros evitam que o lixo no tubo do ediqualquer direção, sempre permaneça ficio, fique em , contato direto cem o
registro inferior, evitando-se assim o
suspenso.
aquecimento do lixo e uma possivel
Um total de 3 pontos.
combustão no tubo. .Um total de 4 pontos.
Reivindicações
TERMO N9 105.728
De 17 de novembro de 1958
TERMO N. 9 90.521
Ford Motor Company (Estados
Unidos da América).
Depositado. em: 12-11-1956 — Modelo
Titulo: Selo de Haste de Válvula.: de utilidade.
•
• (Priv. de Inv.).
1 9 Selo de haste de válvula Para Requerente: Manufaturas Back Lium motor de combustão interna com- mitada — São Paulo.
preendendo tuna válvula de tubo e Pontos caracteristicos de: Original
um selo de válvula, zara gateando pelo disposição em capas:
fato de ter pelo menos uma deforma- 1. Original disposição em capas,
ção na haste de válvula sendo o caracterizado pelo fato de na zona
saalo preso.•a haste, pelo menos, par- posterior nuper.or da patente da mescielmente pela def ortomaão. —
ma ter praticada uma ampla abertura
guens-se os pontos de núnicrJs 2 a 14. de qualquer formato ou então várias
aberturas, os quais tem tamanho e
amplitude que abrange a região dorTERMO N 125:079.
sal, sendo que seta abertura ou aberturas se situamentre a costura posDe 24 de novembro de 1953.
terior de ambas as cavas dos mangas;
Requerentes: Ma.leo Paravrtto e pelo fato desta abertura ou abertu,
Mário l .Barone Estad--) da Guana- ras serem preenchidas por uma tela
bara.
de nilon ou similar, cujos bordos desNovo e Original Modelo de ta são fixos à parede da . capa, .por
Cortina Corrediça, para: aledelo• de costuro eletrônica ou outro meio; pelo
ReivindiecteõeS: Reivindica-se como fato de a . superficie ocupada pela tela
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mente e ou ,se desejado,' uni composto
ivre resultante ser convertido nuns
sal ou uni sal resultante no. composto
livre. Um total de 23 pontos.
TERMO N. 9 90.522
Depositado em: 12-11-56 — Inven• .
ção.
Requerentes: Enore Fabbro e -Giuliano Fcrlivesi — São Paulo. . •
Fontos caracteristico.s de: Estufa,
para aquecimento domiciliar.
.1. 9 ) Estufa para aquecimento domiciliar, con.stituida de um Suporte
em ferina de tripé, no qual tem fixodo um pnvencional refletor paraboldide ou de outro perfil e caracterizado.por dispor no seu foco uma rede
preferivelmente ineta4ica, da qual vens
distanciada uma placa posterior de
material refratário ou metálico, .provida • na sua superficie de furos ou
orificios e ainda pelo fato de a parte
posterior ser dotada de uma câmara
'fechada de misturação na qual tens
disposto, convencional injetor e
ador. Segue O ponto 2.
tubo misur
TÊRMO N." 93.099
De 19 de março de 1957
Société Dos Usines Chimiques
Poulenc Franca.
Pontos característicos de Processo de
Preparação de Novos Derivados da Fenotiazina».
1. 0 ) Processo de preparação de no.
vos. derivados da fenotiazina particularmente da metanosulfonil — 1 e — 3
fenotiazina, caracterizado pelo fato de
aquecer uma mistura de metano sulfonil — 3 difenilamina e • de enxôfre na
presença de uma pqueria qaunticlacle de
iodo c de separar os isãmeros — 1 e
3 que se formarani. Segue-se mais um
ponto característico.
TERMO N." 96.715
De 28 de agôsto de 1957
Basic: Products Corporation — 'Estados , Unidos da América.
ApaPrivilégio de Invenção para
rielhvoc j.para o fornecimento de Feirça Vaorá.

pontos característicos do presente apresentar-se externamente coberta,
Pontos Característicos
pedido, os ,seguintes:
com material impermeável e idêntico
(único)
—
"Um
Nôvo
e
'Origi•
1
9
ou
não
ao
da
capa,
sendo
que
os
borUns
aparélho para o fornecimento
1.0 )
TERMO Na•106.334
nal Modelo de Cortina .Corrediça" des laterais e superior desta cobertura de corrente continua para operar por
M. U. de 11 de setembro de
caracetrizada pelo fato de ser cons- são fixados à parede desta capa, de meio de uma fonte de freqüência c vol1958
lituida.por uma série de tiras de me- modo a apresentar-se livre o bordo
tagem pre -determinadas, caracterizado
mole e bastante flexível fiandis inferior. Segue ponto
o
2.. •
Nome: Antonio Saldanho Ro.-Iri- terial
por compreender .um transformador de
pelas
extremidades
superiores
um
•
co'.
gues —• São Paulo.
alta reatancia tendo um núcleo; um
suporte
formado
por
duas
lámidas
Invento: "Ndva Tipo de Calcão longos de madeira, sendo ésse cone
enrolamento primário e um enrolamento
Para Banho" — modê10 de utilidade. aento (suporte e tiras) citsposb Oen.:
Tál.M0 N.9 92.344
secundário . dispostos sobre o núcleo • e
1? Nóvo Tipo de. CaIcão Para
toe
de
uma
espécie
de
gaveta
lone
um
(shunt» magnético de alta . relut:inDe 8 de fevereiro de. 1957 •
Banho, cansitituído de algodão, ou de go. formada por lâmina metálico .requalquer outro tecido apropriado em tangular dobrada ,convenientemente Requerente: Cibo Socleté Ationyme • magneticamente disposto entre os'
ditos enrolamentos . primário e secundácores e tamanho desejado, caracteri- sare- si mesma, e mfoma de
e Brasiléia, Suiça.
zado pelo fato do cálcão quando dat.radas• ainda, para dentro na tf
rio, êsse g shunt» incluindo um entreexaberto ter a forma geometriea de dois tremidade de um dos lados. demodo Ponto caracteristico:i Processo para ferro ntió Magnético; um primeiro capolígonos cie cinco lados, ligados. en- ,1 forma uma espéc:e de aba ou tri- a fabricação de pirazois — Privilégio paCiter conectado através, substancialtre si. — Segue-se mais uns ponto. lho. na. qual se apoia e onde deslisa de invenção.
.
mente, do segundo enrolamento, o valor' da capacitãncia dêsse capacitar na
Pontas CaracteriSticos
o suporte com as tiras nu melhor. a
cortina. Tudo .como substancialmen- '1. Processo pora a fabricãção de pie voltagens e freqüência da fonte tendo
T2R110 N.° 1eS.277 do
te desenhado, descrito e reivindicado. razois,
caracterizado pelo fato de se uma relação para com a reatância
De 3 de novembro da 1953
voltagem
•
fazer reagir um ácido alfa-ciano-ol- dito transformador, na mesma
Luiz Colaferro.
faformil-scético,. contendo, na posição e freqüência, de modo a criar uma conSão Paulo.
Tg.',RIVIO N. 81.577
alfa, um átomo -de hidrogénio, se de- dição ressonante substancialmente em
sejado
e na forma de um ácido funcio- série no circuito do transformador e eaPrivilégio. de invenção .
De 20 de 31.116 de 1955

-

nal e ou derivado aldeio,- com unta pacitor durante o funcionamento; pelo
menos unia porção do enrolamento secundário formando uni eirrolamento.de
carga; um retificadr cie baixa resistên-

Para Nova caixa . de descarga comi Reg. Bradei Lkla: — São Paulo.
hicirazum contendo, pelo menos, 3
sifão.
Privilégio de invenção para aper- átomos cie hidrogênio ligados aos • átoInterno articulaz:o.
feiçoamentos em e relativos a berços mes de nitrogénio, e, se desejado,
conversíveis agasoiliados ou arejados,! nuns composto resultante com uns
Reivindica
1 de
tela de malha..
srupo carboxila convertido funcional.1 — Nova caixa de descarga Comi Reivindicações: Reivincl'ea-se
' come mente, na posição 4. tal grupo- caalmsifão interna aeticulado, caracteriza- , pontos caracteristaeos tia presente pe- eia ser Convertido num grupo earboda por ter o sifão formado de duas dido de privilégio, os seguintes:.
n :la livre ou uni grupo carboxila dlpartes que se .iniern para -forma o. 1. Aperfeiçoamentos em e relativos feeente, convertido. funcionalmente;
sifão propriamente dito,osendo a pri- a berços conversiveis ages:alai:doa ou e I Pd! .c rn po...b resultante com grumeira constituído, de um tubo resis- 'arejados, de tela de malIsce, carcela- o> e:orbe:ai:a, na Pesição 4 este grupo
tente duas vezes dobrado, porém em risada per dois quadros de rsguas 1t-

cia interna tendo terminais de entrada
conectados nó enrolamento de carga
e tendo terminais de saída; um segundo
capacitor de elevada capacidade, conectado através dos ditos terminais de
;salda; o menciónado entreferro tendo
um valor tal que o dito transformador
:dia ser' ceuvisetido funcional- proporciona uma rcatancia para limitar
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serida axiaimente, ficando as titias ex- po II ou IIII da dita Tabela, e por- /
tremidades livrs; sendo esta ;Paste reli- que o catalisador é absorvente em um
ravel a fim de formar' um vazio em material suporte inerte, que apresenuma superfície de contato subsforma de chaminé, onde será introdtiziclo• ta
tancial.
um pavio, formado por uma tira de
Seg ue-se mais 6 pontos.
papel apropriado, de fácil combustão,
TERMO N.o 97.909
que é introduzido de forma sanfonada
no seu sentido longitudinal,' ficado ern
Tf-H,M0 N. 101.793
De 22 de outubro de 1957
contácto direto com a substância que De
17 de abril de 1958
Georg . Munters, preenche o recipiente acima citado. —
Requerente: Cari
Dunlop R ubber Company.
Stocksund, Suécia.
Um total de 2 pontos.,
Inglaterra. •
Pontos Carztcteristicos de: eDisposiPrivilégio de invenção: Processo tivo Borrifador para Aparelho dc Conpara o reveirdiselsto de artigos.
tacto cora Gás e Líquidos, (Privilégio
TERMO N.o 101.116
- procwso para o revesti•
de
Invenção).
TERMO N.o 95.884
mento, de artigos, caracterizado por
De 21 • de março de 1958
Pontos Característicos
compreender a apicação, a superfiDe 19 de julho de 1957
Cable Bélt Limited — Escocia.
cie do artigo, durante ou depois da
1.°) Dispositivo borrifatior para
Privilégio de Invenção — para — sua fabricação, de unia cansada de
•
Modelo de utilidade
Requerente: loco Schincariol — São aparelhos de contacto com gás. e li- Aperfeiçoamentos em ou relativos a um produto de reação de um comquido, tendo um membro óco rotativo, Transportadores.
posto orgânico, tendo, pelo menos
Paulo.
dois radicais HCX em, sua molécula,
Pontos característicos de: COrlyinal comunicavel com um manancial de liPontos
Caractcristkos
onde X represente, no caso de cada
Tabela Auxiliar de Comunidções Te- quido; uma manga à semelhança de
saco, montada no dito membro para • 11 Uma cabeceira para uns trans- radical, ou um atomo do oxigênio
lefônicas».
revolver
com o mesmo, tendo a dita portador elo género aludi°, na qual os Ou um átomo do enxofre, com uns
do
Original Tabela Auxiliar
poli'-éter ou poli-tio-éter tendo, pelo
manga
uma
pluralidade de orifícios de.
Comunicações TeleNnicas», se consti- borrifo, e sendo constituída de um ma- cabos são invertidos junto à cabeceira menos dois grupos hittroxila em cado
transportadora
pela
sua
passagem
tui pelo emprego de todas as letras do terial plástico radialmente •compressivel.
da molécula, o dito produto da realfabeto, bem assim das letras • (k). (w), capaz de flexionar sob a pressão da eia tõrno de polias montadas no interior ação contendo radicais IICX não re•
da
alea
ou
curvatora
formada
pela
coragidos, e a conversão da dita cama(y) e se caracteriza pelo fato de as água ou sob pressão manual, sem vareia naquela extremidade do transopr- da substancialmente, à uma condimesmas — Impressas ou gravadas em rMção
substancial nas dimensões super- tador, a correia sendo sustentada adi- ção dc ligações cruzadas.
cartão ou outro. elemento se dispõem
ficiais da manga, mediante . cuja flexão ante ,das ditas polias por um tambor
Um total de 22 pontos,
ou não em ordem: em corresPondéacia a acumulação de incrustações sôbre a de
TERMO N. o 1CO.95.1
descarga, e os cabos sendo desviae ao lado de cada leira se dispõe uma manga • pode ser 1•etarclada, ou as mes•De 25. de abril de 1958
palavra, cuja letra ou silaba inicial tem mas, depois de formadas: podem ser dos para o exterior c a seguir para o
montecatini Societá Generale Per
a mesma qualidade 'morfológica que a desprendidas por essa flexão.. Uns total interior após separarem-se da correia L'industria Mineraria e ChimieS,
junto
aos
lados
superiores
das
ditas
poletra singela adjacente; adjacente ainda de 5 pontos.
'taifa.
lias para 'passar pelas bordas do pera algumas das letras singelas, pode. ter
Título: Peeeesso para preparar ficurso
-de
retõrno
c•
l
a
correia.
bras de vidro.
uma palavra ou nomq, cuja enunciação
curso
de
retõrno
da
correia.
Um
Privilégio de invenção.•
total esclarece o significado da letra
TERMO N." 99.091
ottal de 6 pontos.
singela, por exemplo: W — Wilson;
Pontos Característicos
De 11 de dezembro de 1957 •
as palavras ou .nomes da tabela podem
1
—
Um
processo para preparar fiimpressos
ou
gravados
em
outros
ser
Modelo de Utilidorle para Mesa de
TERMO N. 101.319-bras de viuro, contendo mai"que
idiomas, em que estas tesa a letra ou Desenho Aperfeiçoada.
40% de silica; pelo menos um óxido
silaba inicial •com • identiea qualidade
De 28 de março de 1953
de metal alcalino e pelo menos um
Helmut Kurt Frita Martin — Rio
morfológica que a letra singela; pelo
componentes de vidro não alcalino,
Siginund Stokland — Noruega.
fato de o verso do cartão poder con- Grande do Sul.
Privilégio de Invenção para — Apa- a dinta fibra de vidro tendo uma reter dizeres informativos e também ex1.0 ) Mesa de desenho, cOni, pelo relho para distribuir Fertilisant'es e ou- sistência à tração de peio menos ...
plicativos neéress do uso da tabela. — menos, unia prancheta montada num
' 1,.) Um aparelho pára distribuir fer- 2.100g-ern2, compreendendo as faSegue o 'conto 2.
ses de formação de uma corrente
cavalete, .caracterizada por ter meios tliznates ou outros noderiais
granula- Viscosa de um sistema aquoso, visde 'suspensão para a disposição móvel dos: no miai rim recipiente para°
snado papel de desenho na praacheta. — "tcrial a si. : d stribuido fica posicionado coso, compreendendo água pelo menos um composto' de silício, conten'TfR1\10 N.o 98.6-12
Um total de 24 pontos.
?ror cima .de tua membro de distribuição do oxigénio, compreendendo partí• De 21 de novembro de 1957
montado para -rotação ria volta de um culas coloidas de silioato, pelos meeixo vertieo2„, e no eus) meios ficam nos, uni composto de sódio ou pot4s.
Helena de Paola SSInn:d — S5ü
• - TERMO N.o 130.038
providencialas para . alimentar material sio, contendo oxigénio, e pelo mente:
P:rula,
de - dito mini:tf:te 'para ditos meios de um componente de vidro não alea.
De 30 de janeiro de 1953
'. .NO.V0 Fedo para Nicas de Sacos
distribui- ão, caractrieado por urna peça tino como aqui antes - defini do, eáJuvenal Ferreira de Andrade — Es- de , bacaçcomunicando
e Embalagens em geral> para Novo
. na sua extremi- racterizado pela contração do
Fecho para Bócas de Sacos e embala- tado da Guanabara.
•
dade superior com uma saída de dito metro da dita corrente para inesiO3
gens em geral.
Modelo de Utilidade — para Um recipiente, e envolvendo com a sua que uns terço de seu diametro Inibir:1 e para menos que 20 mies-ima
misturador de 'água quente . e fria.
extremidad inferior um copo d
Pontos Característicos
de diãmetro pelo alongtunento
•
ração
inclinado
para
cima
disposto
para
corrente em uma atmosfera gasosa
Pontas coraejoeisticos
•l.°) Novo fecho para beicas de sarotação
em
volta
-de
um
eixo
vertical,
i le.ontendo peol menos 10:nm de pies-.
e03 C embalagens em geral. caracterils^) .11m misturaclor de asma quente havendo pelo mencss urna abertura rede vapor d'água, -havendo alouzado por • um corpo alongado, feito de e fria, ara:. t;n-izado por, um corpo. tu- gulável na parede de dita peça de betca, IRsão
gamen,to e sinérese simultâneos cora
plana e outra abaulada no _sentido trans- bular provido de uns •crivo na parte de maneira que material dentro de dito o que a água é considerada
na suversal, sendo eiisa . das extremidades do central: sendo rosqueacio em ambas as copo d alinmtação pod ser alimentado perfície da corrente e os compostos,
corpo, provido de orificio passante en- estrentidasies para enroscar os anéis através de ,dita abertura para meios de contendo oxigênio, de :silício e dos
quisto que, n °Ufa; apresenta uma 2Tue prendem as .gaçhetas ou juntas ode distribuição montados giratórIamente nor componentes de vidro não alcalino
ponta .e um curto rasga longitudinal. borracha que se ajustem ao opendice eixo . de dito copo de alimentação. Usa Sã) concentradoa no núcleo da corsendo finalmente. o corpo citado pro- tubular dos • hocaes campanulares de total de 16 pontos.
rente, evaporação de água na supervida de• um ou mais •pares -de farpas, adaptação do apaseilan , Um total
fície da corrente e retirada da produto corno fibra de vidro amorfa,
de maior distância tutre mus bordas do oe o peritos.
TÉRIVIO
N.
Y
101.32ô
está vel .
gus o dites:evo do orifizio citado. SeSeguem mais 7 pontos.
•
gue o . ponto 2.
•
Dé 28 de' março de 195,
TERMO N. 100.859
Muntecatini Societa. • Generale Per
Liindustria Mineraria e Chimica.
=MO N.° 102.18a
• .TERMO
N.' 99.085
De 8 de março
Itália.
De
5 de maio de 1958
Botribes Geradora' de Fumaça de Título: Processo para a produção
a. 1 t de dezembro de 1957
Ação
Proveniente,
ronira
o
efeito
das
em
de
polímeros
elevados
'de
etileno,
Ifenry
Frank
Maso e Joseph .j.f caJoão Emenesio Pinto. — São Psulo. Ge_adates — Privilégio de Invenção.
forma granular.
las Me.sel.
1
Privilégio de Invenção.
Estudo da Guanabara.
Dispositivo para Assar Cerne.
-vin Scfunued -- São Paulo.
Pontos Característicos
Privilégio de invenção.
• Pontos Carecteristiras
Pontos CartKreristieos
Um.
processo
para
a
produção
1
.
_Embalagem
selada 'rompivel coto
1.o) ' Bomba geraderar fumiaça, de
1.0 ) • Dispositivo para assar taàle
elevados • e linearea dej mnteúdo uinido esterilizado.
(aves. peixes e outros) caracterizado ção proveniente contra o efeito das gea-: de polímerosfôrma
granulada, caracem
1 — Uma embalagent esterilizada
pelo fato de ter coletores de gordura das, carpeterizada por ser coisstituida etileno
terizado .porque a polimerização é prosecia de abas para a sua abertue apoios de carne de aproveitamento por , um recipiente, formado por. um feita' em presença de catalisadorts ra,
tendo no seu interior um contede calor relativa aos coletores. de gor- corpo , tubular e alongado, que 'recebe preparados colocando-se . um halo- ndo _esterilizado in situ", caracteridura. Com essa projeção dentro da área era cada uma de $ uas ,extreruidads uma geneto de uni metal do grupo Tira. zada pela a referida embalagem ter
de coletores de • gordura. 'Modo 'a sião arruela Vazada centrahnente, que lhe Va ou da 'Tabela Periódica de camadas internas altamente campos
permitir cair gordura da carne sõhre servem d tampa, tal" recipiente; depois /vIendeleeff em contato com um com- tas e rompiveis, unidas umas às ou.
a fonte .de calor que - lhe ¡está in , bai- de preenchido • uma haste que lhe' é ia- posto alquilieo de uns metal do gru- traS ao redor do referido conteúdo.
.
a corrente de carga do dito' enrolamento
de carga para o segundo capacitor, cuja
capacidade é tal que a voltagem de
,entrada para o retificador se torna, substancialmente, uma onda quadrada;
urna fonte variável de voltagem connectada para ser excitada pelo enrolamento secundário c conctada entre o
enrolamento de carga e o retificador;
e terminais de carga conectados aos , terminas do segundo capaCitor. — Um
total de 8 pontos.

xo, e havendo-passagem dos raios caloríficos que vão da fonte de calor a
contato com a carne, Um total de :4
pontos.

•
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envolvendo-o .por meio de pelo menos urna linha de selagem de resina
adesiva, estando a superfície externa
do referido papel altamante coma.tu evestida com uma resina adesiva, sendo a resina adesiva da referida linha de selagem da espécia das
que não se tornam pegajosas a 230.v
P.; aderindo a dita resina nó iefe-rido papel aómente ao longa. da referida linha de • maneira suficiente
para proporcionar
unia' selagem
hermetica,.• deixando pela menos
10% da secção cruzada da camada,
/lo ponto da Unha de selagem, Isenta
de resina adesiva, permitindo desta
maneira a ruptura da resina e .de
uma camada com relação k outra na
linha de selagem, quando a embalagem fôr aberta manualmente expondo desta maneira diretamente o conteúdo da embalagem.
Um total de 10 pontos.
TE'RMO N. 0 102.310
De 2 de junho de 1953
Patente de Invenção,'
Titulo; Novo dispo-altivo registro
para desviadores de chuveiros e aquecedores elétricos • automáticos.
Requerente; Alvaro Coelho da
VA.

Estado de São Paulo.
— Novo dispositivo registro, para
desviadores de chuveiros e raineta,dores elétricos 'automáticos, que se
constitui pelo tubo cilindrico (1), a
peça eixo do diapositivo, onde é fixada -a mangueirinha do desviador e
caracterizado essencialmente por este tubo ser provido ala extremidade
Inferior, de uma rosca externa (2),
logo acima desta de uma- gacheta de
vedação - (3) que envolve o próprio
tubo, fixa por um anél metálico e
ainda no ponto central de seu com, primento aproximadamente, de uni
'disco de comando (5) recartilhado;
pelo fato ainda da luva ou camisa
cilindrica axial (7) do corpo do desviador ou chuveirinho, ser provida
de unia rosca interna, onda tem engrenado e móvel em relação a mesma, o tubo (1) ; pelo fato ainda descamisa ler provida de orificioq coaxiais (10) e de urna base de borracha (.9), a qual em relação a abzrtura inferior do citado tubo, véda
ou não a passagem cio fluxo de água
e finalmente pelo fato da abertura
da camisa, ter rosqueada uma péça
cilíndrica perfurada (11): em forma
do "niple", através da qual é passante e concentrico com pequena folga o tubo axial, -sendo que, a extremidade inferior e interna desta péça
ou "nipie' serve de encosto a periferia da ,gacheta de . vedação. (3).
• Uni total de 2 pontos.
.
TRl510 N. 103.058
De 11 . de junho de 195à
Kovacs Perene.
São Paulo.
•
Modélo de utilidade.
Dispositivo para
propaganda 11minosos,
•Reivindicaçc7es
1 — Dispositivo para propaganda
luminosa, caracterizado pelo fato .de
ser constituido de corpo aco, cônico
ou de outra Mima geométrica qualquer, portador em seu interior cie
lâmpada incandescente ou tubo neon
enquanto, que anteriormente tal corpo é fechada por painel de vidro ou
similar, transparente ou semi-transparente, no qual são dispostos elementos de propaganda, .podendo tais
paineis ser mantidos em posição por
moldura fixa ou removivel; estando,
ainda, o conjunto dotado posterior-

D:ARIO OFICIAL (Seção III)
mente de pé ou apoio, ou, então, de
articulaçào superior vara manter o
conjunto suspenso por 'cabo conveniente.
Segue o ponto 2. Estado de São Paulo.
Privilégio de invenção.
Para Nova embalagem para copos
e congeneres.
.1 — Nova embalagem para copos
e congéneres, caracterizada por um
pedaço retangular de papelão 'ondulado entre um copo e outro.
Ssgue o ponto 2.
TERMO N.' 104.042
De 1 de junho de 1958
Elio Paroji,
Italia.
Privilágio de invenção para: Engrenagem de .corOa flexivel especialmente para bombas.
Pontos Característicos
1 — Engrenagem de Corórs
ve/, "especialmente para bombas, caracterizado pelo fato de ser constituida essencialmente Por unia roda
denta que engrena tangencialmente
pelo menos em una ponto com urna
cora flexível dentada internamente,
de modo a fazer girar a coroa Ileinvel em torno de si mesma, sentido
de rotação c com a menix velocidade
periférica.
-,Uin total de 4 pontos.

TERMO 1\19 104.466
De 14 de agõsto de 1958
Jakob Bartmann
São Paulo.
Privilégio de invenção para; Nova
Ferramenta.
Pontos Característicos
1 9' NoVa ferramenta, caracterizadà
por ser constituída por uma haste formada por espirais de aço, flexíveis,
recoberta por uma capa de qualquer
material, sendo dita haste provida, em
uma das extremidades, de uni cabo
e na outra, des um cabeçote provido de
alojamento de téSpo, para o encaixe de
pontas de diversos formatos e finalidades, intereambiávels. Segue o ponto
n9. 2.
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TERMO N9 10.806
De 29 de agõsto dc 1958
Importadora e Exportadora Gremor
Limitada — São Paulo.
Privilégio de invenção para: Aper-'
feiçoamentos em válvulas de extintores
de incêndios.
Pontos Característicos
1 9 'Aperfeiçoamentos eia válvulas de
extintores de incêndios, caracterizados
pelo fato de tampa rosqucada do cadator, ser provida de um orificio central
no qual é atarrachado um parafuso de
passagem axial, atravessada por uma
haste envolta por uma mola e dotada
dc cabeça externa, sendo a citada haste,
provida de extremidade inferior aguçada e de uma bucha de vedação que
assenta de baixo para cima, em uma
séde Convaia. Um total de 3 pontos.

TERMO N5 104 .786
De 28 de agósto de 1958
Elvard Williamns Holdings Limi_TERMO N9 105.049
(ed — Inglaterra.
.de 8 de setembro de 1958
Privilégio de Invenção para: •Tõrno
André Tosello e Rino Natal Tosello
de revólver.
•
P. Um tônio do tipo especificado, — São Paulo.
Privilégie de Invenção, para Apercaracterizado pelo fato que éle tem,
feiçoamentos
em Plaina Trazeira.
em combinação ,coam a extremidade. da
frente do carro que Fava o segurador
Pontos Caracterist:cos
dc ferramentas, um suporte adaptado
1 9 — Aperfeiçoamentos cai plaina
para coonerar. cora o leito 'do teimo.
trazeira, caracterizados pelo fato da arUrn total, de 3 pontos.
mação do conjunto, ser provida, má
sua extremidade posterior, de um disco fixo, ao qual é justaposto, girando
N9 104.540
Tk--9,10 N. O 104.151 .
em uni disco móvel, fixado por uni
,De 19 de agõSto de 1958.
De 30 de "julho de 1958
trovador. — UM total de 3 pontos.
Siemens Schuckertsverke Aktiengel
Fuller Company
Estados Unidos
lschaf t
da América..
TERMO I\T9 105.152
República Federal Alemã.
Privilégio •cle Invenção para: ApaDepositada eia 15-9-1958. — !avena
Ponto característicos da invenção relho Transporadora.
ção.
de; Dispositivo de fixação de uni disPontos Característicos
co de lustração no eixo motriz de
'Requerente: Máquinas "Verona" ;do
uma máquina enceradeira.
P Aparelho destinado. a descarre- Brasil Ltda. (São Paula).
gar
materiais
pulverulentos,
caracteri' Dispositivo de fixação de um disPontos Característicos ele. "Original
co de lustração no eixo , motriz de zado pelo fato de compreender um disposição em trava aplicável nos vouma máquina enceradeira com o au- vaio tendo unia abertura dc entrada do
xilio de uma conexão a modo de bo- material pulverulento em seu lado su- lantes de veículos em geral".
1°) — eOriginal disvosiçãa ern tratão de pressão, constituida por duas perior; unia coberta permeável a gases
peças de arame de aço, disppstas sã- adjacente ao fundo do vaso, __dita co- va aplicável nos volantes de VOICUIOS
reto para com o eixo motriz, peças berta impermeável a gases estando etti geral", caracteriza-se por ser Consbre o disco de lustração em ângulo afastada do- fundo do vaso e formando tituída por peça em prêsa no eixo
essas que engrenam elasticamente em com o referido fundo unia câmara ple- da direção, por uma contra-capa (2),.
uma ranhura circular existente no na; elementos, destinados a introduzir através • de parafusos; no ramo supeeixo motriz, caracterizado pelo fato
rior da trava, articula-se um garfo (6)',
de que uma peça -de arame de aço gás sob pressão na mencionada cámadevidamente prolongada abrange, ern ra e passá-lo para' cima, através da cujo eixo de articulação é envelvido
forma de semi-circulo, a parede ex- citada coberta permeável a gases, pelo por mola robusta; no anel ele articulaterna de uni cubo que contém as seio do material pulverulento gue se ção deste garfo, tem praticadas três ou
duas peças d earame de aço, e se superpõe à referida cdberta permeável a Mais cavidades (7), em forma de
introduz, coni a sua . parte final; no gases, a fim de fluidificar êste mate- unha: Uni total de 4 pontos.
fim de furo que contém a outra pe- rial; ditei •vaso tendo uma abertura de
ça de arame de aço.'
descarga do material; unia caicana que
TERMO N9 105.290
se estende transversalmente ao vaso,
entre a abertura de admissão do matede 18 de setembro de 1958
TERMO N.9 104.411
rial e a abertura de descarga; dita calDe 12 de agosto de 1958
National Standard Company — Escana definindo, pelo menos em parte,
uma passagem de gás adjacenteà pa- tados Unidos da América.
Sergio corbeta.
rede superior do vaso e'- uma passagem
Privilégio de Invenção para artigo
São Paulo. zlc material fluidificado adjacente à
parede superior do vaso e uma passa- de base ferrosa ë processo para faPrivilfs.gio de invenção,
bricá-lo.
Máquina de, usinagem eletroerosiva. gem de material fluidificado adjacente
à . mencionada coberta: e órgãos destiPontos Caracteristicos
Pontos Característicos
nados a cinfinar, no interior do citado
1
9
—
Um
artigo de base ferrosa,' Ca-.
1 — Máquina-de usinagem eletro- vaso, o gás que passa através da refe- racterizado por ter uma camada de zinco
erosciva, caracterizada. por compre- rida coberta permeável a gases, a fim sôbre o mesmo com, pelo menos ....
ender muna válvula de descarga, -ele- de- descarrega-10 através da mvicionada
trônica, tyratron, teansitir ou simi- salda do vaso, meio Pelo qual, median- 0,00101mm de espessura; e sôbre o zinlar, que fornece impulsos de corren- te introdução dê gás na mencionada co uma camada eletro daiositada de
te ao eletrodo e ft peça a ser traba- câmara - plena. éste gás atravessa a latão altamente aderente à borracha, a'
lhada, impulsos éstes na frequência mencionada coberta permeável a gaseS, qual tem, pelo menos, uma espessura de
de uni gerador de sinal em alta fre- fluidifica o material localizado sedara 0,000431mm, sendo que dita camada
quência, baixa frequência ou ultrapossui, .imediatamente após a deposisom ligado à grade da dita vtilvula, a mesma, e o material, fluidicado passa ção,. uma relação uniforme de cobre
com intercalação de um amplifica- através da mencionada passagem de para o zinco em tôda a extensão, e.
dor, e sendo previstos ainda um po- material fluidificado e é expelido, atratenciometro regialador da intensidade vés . da citada abertura 'de desc'arga do tendo . eai alto grau uma estabilidade
das descarga.m resistor e um ca- vaso, pelo gás cOnfinado . que passa contra a variação de aderência m bar-.
pacitor de filmagem.
através da referida abertura de descar• racha sob condições adversas do clima.
tini total de 5 pontoe.
Um total de 4 pontos.
Um total- de 30 poiitOs..
•
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que o material, transportado .as- talizada por mola; e o conjunto vertical da mesma para- cima, ai*
ceneionalmente ai.elos menciona- incluindo ainda uma armação em que se tenha efetuado uma prévia
dos segmentos externos, caia em 11, disposta contornanie do molde rotação angular da referida caçama promover, de inicio a
parte e una pouco para trás e para da prensa, articulada Pelos e .x- ba, visando
angular da -referida caçamser transportado pelos referidos treinos unia orelha terminal, pós- rotação
da caçamba atuante sabre o terrera
segmentos internos, e que os ci- sive' de ser acionada Pelo toque com o aproveitamento da resultante
tados' segmentos externos não "obs- da •orelha extrema da haste verti- reação entre a caçantba e a guia
tante raspem e limpem Vidas as. cal citada, durante a descida do fixa, e, em seguida, o levantamento
Pontos Caracteri.sac.5s
partes das paredes internas da bloco móvel da prensa. Um trail da própria caçamba; e pelo fato de
estarem previstos, ainda, dispositivos,
10 — Em uni dispositiva cbturador -porção mescladora da mencionada de a pontos.
introduzidos por baixo da 'caçamba
para fechar a passagem de una molde, calha.
levantada, destinados a recolher o
a combinação de uni membro alongado,
Um total de 11 pontos..
material descarregado do própria
uns obturador tendo um assento cocaiTERMO •N." 106.119.
caçamba.
. xavel com um &acato 'complementar
Total de 22
1tos.
De 27 de outubro de 1.95
do molde em tôrno da dita passagem,
TEMI() N.° 105.740 •
c uma conexão flexível catre oamem
Soeiete Ilhodiacetmi — França.
TÉRMO N. 9 106.197'
•
bro e obturador para asaeaurar união • • De 8 de outubro de 1958
Pontos caracteristicos de "AperDe
30 de outubro de 1958
apropriada de ditos asPatos. — Sege
Societe Anonyme Française Du feiço =entoo nos tratamentos
Pedro Fere Parei.°
uni total de ,4 pontos.
Espanha.
Ferodo — França.
aquosos dos texicis de superpoliaPrivilégio de invenção para — Um
Privilégio de Invenção para — midas".
sistema de sn.q,ensão hidrostática
Comando de Frenação.
aperfeiçoada, para agulha magnéti•Privilégio de Invenção.
TERMO N9 105.537 •
ca.
Pouto's Caracleristicos
•
1.° Processo para' am tratamento
de 29 de setembro.de 1958 .
Pontos caraeleristicos
1.° Comando de frenação com- deartigos constituidos de ou conDepositante: B. Thiea K. G. Siar- portando, de uma parte, um pri- tendo têxteis poliadieos'. ein meio
19 — Um sistema de suspensão 'hicomercial alemã, estabelecida em Coes. mário que consiste em um circuito aquoso, ' caracterizado pelo fato drostático, aperfeiçoada, para agufeld Westfalia, Alemanha.
hidráulico alimentando' • ems freios que ate tratamento a feito a tem- lha magnética, meneia:mente caracterizado pelo fato de compreender,
Pontos caracteristicos de: Peclio Ra- e, de outra parte, uai secundário peratura ' superior a 100.°, em pre- em'
combinação e.como elementos espido para recipientes • cilindricos de que apresenta' órgãos destinados a sença de ao menos um compostos senciais, um corpo exterior, tuna - bitraduzir
os.
esforços
de
frenação
pressão (privilégio de invenção).
pertencente à classe dos ácidos tácula, sendo necessariamente 'esfé'sôbre os freios e estabelecer entre contendo ci1m:51're com um péso rico em seu interior • e de material
'Pontos Característicos
éstes esforços relações impostas, molecular o quanto possível igual transparente, possuindo ainda um
1 9 — Fecho rápido para recipientes caracterizado Pelo rato do primá- a 114 ou de seus derivados, man- corpo interior de organização magcilíndricos de pressão, provida do uma rio hidráulico sei: dividido ..em tendo-se o plf na zona em que o nética *formada por uma esfera ôca,
um dentro do outro em povedação disposta entre dois anéis de diversos elementos que alimaastam dito composto apresente o melhor mantidos
concêntrica por Meio de massa
vedação construidos em forma d fim- respectivamente, freios e que Cara V.or:c.a redutor.- — Seguem-se mais sição
liquida intermediária, operacionalges soldados, caracterizado pelo fato de rante pelo menos unia fase da oalatro pontos caracteristicos.
mente disposta a fim de que penetre
que um dos anéis de vedação, preterem'. frenação. são tornados manométriem tia esfera interior, estabelecendo
um regime hidropneumático • comtemente o anel existente na tampa, pos. catuente 'independentes uns dos
pensador, que (olaia tas alternativas
TE:RMO N. 9 106.152
' sul, nos seus cantos iiiterro e . externo, outros, enquanto que ao •menos
de- mudança de volume do liquido de
um esguellaamento que pame sob tensão para unia outra faseolo funcionaDe 29 de outubro de 1958
suspensão, pela ação de agentes exinicial a vedação existo.ntc emare os dois mento esta independência é su- - Fábrica Italiana
ternas.
flanges, convenientemente dentro de primida, principalmente para fins S. p. A. — Itália. Magneti
Total de 12 pontos. •
umna rehura do outro anel de veda- de reenehimento e ou segurança.
Privilégio de invenção para —
ção- e ligeiramente saliente desta ia-'
Aperfeiçoamentos em instalações de
Uns total de 37 pontos.
TERMO N.9 106.219
-Miura. produzindo-se asaan a vedaçâo
freiagem pneumática de duas ou
mais seções destinadas, eia parti' De 31 de outubro de 1938
ao ser cerrado o fecho. — Um total
de 2 pontos.
Company.
MIMO 1)E PATENTE N.°•105.917 culár a veículos motorizados.
General ,
Norte-americana.
Pontos característicos
De 17 de -outubro de 1958
Pontes característicos de "Aperfei. 1 9 — Aperfeiçoamentos em instaem sistema refrigerante deTEItà11) N." 105,583
'lhe National Smelting Compa- lações .de freiagem pneumática de çoamento
gelador 'a gás aquecido" privilagio de
ny Limited — Inglaterra.
duas • ou mais seções destinadas, em in vença*.
De 1 de °ulula o de 1958
.a veículos motoriza.Cos e
— Um aperfeiçcamento em um
• Tilulo : "A perfei çoa mento em particular,
Pablo• A migust — Arger. ti na .
respectivo.; reboques, caracterizado
refrigerante degelador a gás
Privilégio de Invenção para -- ou relativo à separação de chum- pelo fato de que o mecanismo de sistema
aquecido caracterizado por comprebo
ou
zinco".
acionamento
dos
distlibuidores
das
Betoneira de funcionamento conuma unidade compressora hervárias seções é constituído por dis- ender
tinuo.'
mética incluindo um compressor e
Privilégio de Invenção:
a
positivos cinemáticos que controlam um motor para acionamento do dito
-Pontos Caraiscítstic;)8 •
as válvulas de interceptação, mis quais compreasor fechaaa dentro de uma
Nalos'earacleristicos
.
ficam abertas durante o funcionai°
ou salada, um condensador, um
1.° Betoneira de fuacionamento
1. 0 / Usai processo de separação, normal, ao passo que, no caso de caixa
continuo, particularmente .para de zinco puro, de ainco de baixo uma avaria com perda de carga pneu- estrangulador capilar de fluxo, um
e uni acumulador. meios
preparai. concreto-, argamassa, pe- conteúdo.; de 'chumbo, nu qual o mática, desaparece o equilíbrio dos separador
conduites incluindo uma linha de asdra-asfalto e mesclas semelhantes, zinco contendo chumbo é desti- referidos dispositivos pneumáticos, piração entre a parte superior do
compreendendo uma cuba, ou ca- lado sob vácuo, numa temperatu- determinando o fechamento da 'vál- dito acumulador e a dita Caixa para
vula de interceptação da seção 'ava- ligação do dito compressor conden.
iba inclinada que 1V_Jelie os com- ra. de cèrea de 450°C. a 500"C., riada,
mediante a ação pasitiva dos sador estranguk Sor capilar de flua_
ponentes da mescla na sua por- com o que vapores obtidos são mesmos
elementos de comando.
xo, cvaporador, acumulador e caixa
ção terminal inferior e descarre- prkticamente isentos de chunibo.
Um total de 4 pontos. •
de modo a formarem um circuito rega a mescla acabada' pela sua 'ex- Seguem mais 6 aiontos,
frigerante normal fechado ein fluxotremidade' superior, e calha esta
série no qual o doto compressor norTERMO N.9 106.154
que contém unia rósea disposta
malmente 'aspira o refrigerante gaem avanço longitudinal e forsoso a baixa pressão do dito acumuTalIMO N.° 105.996
De 29 de outubro; de 1958
• lador e através aa daixa, e descarremando unia porçaa-rõsea proporItália.
,Ignazio Falha—
De 22 de outubro de 1958 .
ga o refrigeraaae a alta preFsão na
cionadora-transpomtulora inferiar
Privilégio de invenção para — Es- dito condensador, sendo o dito moPrivilégio
Privilégio de Invenção; — Dis- vedora
e unia liorção-rtisca mescladorade guia regida, destinada, em tor refrigerado pelo refrigerante a
transportadora s.-tapei:lar; caracteri- positivo de segurança para pren- particular, a escavação de trinchei- baixa
pressão na dita caixa para inzada põe unia porção-rósea pro- sas.
ras de paredes verticais.
trodução do refri g erante comprimiporcionadora-teansportadora conTetsáo (abastai, residente fia cido e aquecido do dito compressor no
POnlos carcícterísliecs
sistindo eia uma lamina belicoi- dade .de São Paulo.
•
dito evaporador pua o degelo date
19 Escavadora de guia riaida, compreendendo meios . conduites adldal coalham( formando secçõesPontos Característicos
de.stinada, em particular, à escava- cionais incluindo uns estrangulador
rósea de diâmetros diferentes, e
ção frontal com paredes verticais, fixo de fluxo para ligaaão do dito
1.° Dispositivo de segurança pa- caracterizada
secções-rósea cônicas interpoStaa
pelo fato de compre- prcsaaia ev a p ara dar. a cu ul a .1 or,
para vincidação is secções-rósea ra prensas, caracterizado por ender uma . caçamba em forma de fixo de fluxo 'e.caixa de mamado a for'anteriormente mencionadas, e por compreender 'uma haste, fixada colher montada e suscetível de des-. marem um circuito de deaélo em
unia por çã o-rtmsea mescladora- pelo extremo superior à superfi- lizar ao longo de uma haste rígida fluxo-série para circulaeão de refri:verticalmente, no terre- gerante comprimida do dito comprestransportadora formada por seg- cie lateral • do bloco móvel da instalada,
e pelo fato de estar provida do sor diretamente para o dito evapoMentos...lamina helicoidais exter- prensa, ,e dai pendente vertical- no;'
dispositivos destinados a assegurar rador. tinia primeira válvula normalnos Maioaes em disposição tal mente, haste esta provida infe- o deslizamento vertical para baixo mente
fechada no dito circuito de de'de
uma
orelha
ortogo1.10.
1
.M:ente
segmentos
internos
petao'
g
Que
da própria caçamba sôbre a referida gêla entre o dito compre ssor- e o
nal
articulada;
Mantida
liorizonguia fixa e a impedir‘leslizamento dito evaporador para evitar a emirtio:rej eitam recesso* pata,a pfü
TERMO N° 105.489
de 26 de setembro do, 1958
Griffin Meei Company — Estadas
Unidos da América.
Privilééglo de Invenção para dispo
altivo obturador.
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•
eulação do refrigerante através do
dito sistema,. unia segunr34 válvula
inormalmente aberta na dita linha de
Iíspiração, meios de controle para
Jabertura da dita primeira- válvula
para, assegurar o fluxo de refrigerarfte comprimido diretamente do
. dito compressor para o dito evaporador e meios que respondam a .uma
mudança em uma condição de sisema efetuada pela abertura da dita
primeira válvula para fechar a dita
Válvula.
a Segue-se o ponto 2.
TE:Rmo N.° 106.238
De 31 de outubro de 1958
N. V. Philips' Glocilampenfabrickea
•
`3.) Holanda.
-,7
Privilégio de" Invenção' . para --- AparMçoamentos aõbre ou relativos a processes para proporcionar artigos cola
cl âmaclas de oxido metálico e artigos
•
aN'çira revestidos. ar
Pontos Coracteri.sticos
1 .— Um precesso para produção
de peça com camadas de &idos Metálicos, no qual os artigos são tratados. enquanto aquecidés em -presença
de água, com o vapor de compostos
mçtálicos Iddrolisáveis voláteis, coroeteirizado porque o tratamento é conduzido cm uma atmosfera gasosa, •n qual
contém o vapor de um composto metálico fildrolisável e é isenta de substancias que possam reagir entre si para
f9ainar compostos . metálicos não vokiLeis, e atrubém por contar substAncias
capazes de formar, por meio de reação
em elevada temperatura, a água necessária à hidrólise, sendo os artigos
'aquecidos -nesta atmosfera si .: aaa, atn
1141a temperatura na qual re forme o
água e ocorra . a hidrólise xe deposição
(ti; &ido. — Um total de 8 pontos.
a TIM40 NP 106.222 .
• De 31 de outubro de 1958
• General Electric Company, — Norte-americana.
Pontos característicos 'de "Aparfeiçeaelnento cm sistema refrigerante incluIi)
o um circuito degelador de gás agua-.
b
co'.
— Privilégio de invenção.
1
que a
reivindica cem°
_
•
,
novo é: ."
. 1 — Urre aperfeiçoamento em um sistema refrigerante incluindo um cita-oito
<Inalador de gás. aquecido caracter:a:1dg por compreender uma unidade compaassora hermética incluindo moa caixa
clama compressor .e um motor- para aci°emento do dito compressor selado ou
fushado dentro da dita caixa, um toodansador, um estrangulador fixo cle flue. meios conduites evaporaflores ligando o dito compressor, condensador,
eIlrangulador fixo de fluxo. evapora(bar
, e • caixa de modo .a formarem um
circuito refrigerante fechado em fluxoavie no qual o dito compressor aspira
ta, refrigerante a baixa pressão do dito
eVaperader e através da dita caixa e
descarrega o refrigerante a alta pressão no dito condensador, sendo o dito
motor refrigerado pelo refrigerante a
baixa pressão .na dita caixa, meios
para aquecer periodicamente o dito evaporador até . fia einperaturas de degélo
compreendendo um circuito auxiliar tendo uma extremidade de entrada ligada
ao dito circuito refrigerante normal entro o dto coprrssor e o dito condentaaÇoe e a sua extremidade de zaida ligada ao dito circuito refrigeraate normal
entre o dito evaporador e o dito compressor, incluindo e) dito circuito au111ar uma parte de dególo - em relação
a7,
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de troca de calor com o dito evaporador e uns meios estranguladores ou limitadores de fluxo, meios' conduites ligando o dito . compressor, dita parte
de degélo, ditos meios estranguladores de fluxo e a dita caixa ele modo a
formarem um circuito de degelo em
fluxo-série, uma primeira, normalmente
fechada válvula no dito circuito .auxiliar para normalmente impedir' o fluxo
de refrigerante através do dito circuito,
uma segunda, normalmente aberta válvula n.o dito . circuito refrigerante 'normal entre o dito compressor e o dito
conclenraidor, c um circuito elétrico de
contróle para coiftrõle da operação de
degélo. do dito sistema compreendendo
meios para abertura da dita primeira
válvula a fins de iniciar o fluxo do
refrigerante do dito compressor através
do dito circuito de degelo e meios ceie
respondem a uma inudhpça numa condição do sisema efetuada pelo .fluxo
do refrigerante através do dito circuito
de degélo para fechamento da dita segunda válvula. total de 2 pontos.

cendo reirça através uma embreagem
ou acoplamento hidráulico, 6 processo
sendo caracterizado peol 'medir a velocidade do motor, medir o vácuo da
tubulação de entrada cs motor e comparar a medida do vácuo com a medida cre velocidade, o resvalament6 excessivo sendo indicado por um váctio
de tubulação mais reduzido para a velocidade do motor que aquele empiricamente determinado como satisfatório.
— Uai total de 5 , pontos.
TERMO N 9 106.716
Depositado em 14-11-1958. (Inven•
ção).
Requerente: Luiz . Marcelino dos
Santos Eleitas — São Paulo.
Pontos caraterísticos de: "Original cobertura aplicável em automóveis
e outros veículos motorizados e também em paredes e outros anelos".
l s "Original cobertura aplicáVel ssal
automóveis - e outros veículos motorizados e também em paredes e outros meios", caracteriza-se por um
suporte resistente .(1) que se encaixa. e se adapta numa das longarinas
laterais (2-2a)- do bagageiro convencional dos veículos, e, na face externa
deste suporte tem • incorporadas varias cavidades verticais conticaas
(3), abertas nas- extremidades, nas
quaia ancontram-se encaixadas e presas nas extremidades dobradas para
baixo (4a) as estruturas (4) componentes de uma armação que-forma acobertura, que se abre e fecha em
forma de leque. (Una total de 6 saarilos).
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TERMO N. 107.527
De 26 de dezembro de 1958
Depositante: Heinz Bors — BadenBaden, Alemanha.
Pontos - earacterisliens de: "Aparelhagem para o fabrico de -massas
plásticas, ens especial de betão" -(Privilégio de invenção), "
Pontos característicos.

1.°) Aparelhagens para o fabrico de
Massas plásticas, em -especial . de betão, na qual as reservas de componentes granulados se encontram, no
exterior de uma unidade de construção em forma de 'Urre, em compartimentos dispostos em forma de setor,
principalmente depositados sabre o
solo e ficam -separadas — pelas paredes envolventes .da tórre dotadas
com aberturas de descarga e dispositivos de dosagem incorporados nes.
tas — de uns dispositivo comuns, de
recepção e medkão, existindo como
dispositivo para a alimentação do
dispOsitivo em forma de tórre com
os componentes granulados, unia e':ca emitira de comando manual,. partes da qual se, encontram em ligação
com Át unidade em forma de tórre, caracterizada pelo -fa to dc se disporem
no interior da unidade de construção em fortim de tórre, além dos dispositivds para a alimentação e dosa.
gem . dos componentes granulados,
ainda os dispositivos para distribuir e dos'ear os restantes componentes, pulverulentos e líquidos e pae
receber e medir os compoentes, dispositivos a g es que são necessário'
para a preparação do material. Misturado acabado e que tem vantajosamenta -a forma dc unia báscula ele
recipiente.
" Um total de 12 pontos.

a'
TÈRMO Nv 107.114
De 5-1-1953
Relatório descritivo' de um "IshAvo
processo para fabricação de conservas
de carne de peixes_em tripas" para
que pedem privilégio de invenção' -Manabu -Akashi, engenheiro: Luis
Kenwichi Yukisakl, industrial e Masatoshi Kitsuta. comerciante. todos
japoneses domiciliados nesta Capital.
Pontos earceleristicos
1 0 Uni ."Nôvo processo para rabi:- •
TERMO. NP 100.759
cação de conservas de carne dc peixes
.De
18 de -novembro de 1958
em,tripas". caracterizado no seu conTERMO N. 107.533
junto e principalmente por extrair da
Olof Alcides Sudbrack — Estado
De 26 do dezembro de 1938
carne ele peixe ou . de outros animais da Guanabara.
aquático:, o cheiro peculiar e desaEarbiverke 11d-edis' Alstia-msgesetlsPrivilégio de invenção para: Novo
gradável ao paladar. (Uni total de
e original Processo para eXtrair ãatita cliaft Vorin Melst'er Luelus
3 pontos).
Alemanha .
do solo, ein regiõeS áridas, e descaiPrivilégio de lovene,:in para —
gá-la e purificá-la.
ivaados para combate seletivo de erTERMO N. 5 106.179
1' "Wien e original processo para vas daninhas e processos para a sua.
extrair água do solo em -regiões ári- obtenção.
De 7 de novern. bro da 1958
das, dessalgá-la e parificá-la". caPim', os cyracterist";..
Alfina Ia mobil ifn Filueiziebulgs -une; racterizado pelo fato, co mediante o
encerramento de uri i arbusto, urna
1."), Processo de oenamantação ram
Verwaltungs A. G. — Suíça.
ou uma pluralidade de arbus- (11' Sn) rrléN -0, ci cmii tijnios
Privilégio de Invenção para -- Re- árvore
tos ou de árvores. em uma coberLura prensados, caracterizado pelo fui to de
frigerador para bebidas engarrafadas, ou balão de plástico, provocar a candiversos enfeites ein relho serena
•
riensac:ta e á queda forma líquiefit barre. aramita. pá iniatuPontos Caracferfsticos
da, da ex s udação nas Miais, da umi- leitos
ruela caro ágtot nu em musa de ear.
dade
r
que
é
absorvida
pelas
raLses
— Refrigerador para habida.s ca.
em 'Atlas as caras passivas,
que, por asmas' sobe através do raiana,
garrafadas do tipo compreendendo una etronco.
ou ouro. Talhai, lustre e reflexo,
Gim
tnial
de
3
pontos).
os ,quals, depois de cozidos e moldaalojamento fechado em cujo interior
dos, são aplicados em tijolos preoestão providos elementos de refrigerasados, alá 'prontos para .ft sua pintura.
ção, e alojamento ésse apresentando
TKR.M0 Ns 107.133
Cm total de 8 poreloa •
pelo menos tuna porta para introdução
De 5-12-1958
e retirada de garrafas, caracterizado
Titulo: "Uma originai betoneira
pelo fato de apresentar o referido alo-num() N. 107.372
jamento, na sua parte inferior, elemen- para fabricação e transporte de cuti -j
ereto
stibre
caminhões
,
Oe
,
12 de janeiro de 1959
•
tos de • refrigeração, colocados em um
Ftequerente: "EME" — Equipa-,
f ottást rias 1U:unidas Palita S. A.
tanque, em combinação 'com um dispositivo transportador, para suportar as mentos Metalsecn e Industriais Ltda — Estado da Ga:ta:lb:ira.
Privilégio do. Invenção para
garrafas. parcialmente localizado no tPriv.. de inveleeão)-,
Nova ("Urna para sorvetes.
mencionado tanque e' em parte no es1:1 Nova fôrma, para sorvete, ca- Pontos- caracterfs-ticos
paço de ar do alojamento, ficando a
' "Uma, original betoneira para racterizada por ser constituída pur
citada porta situada acima do referido
fabricação e transporte de concreto" uni corpo '.co. alongado, fechado CM
tanque.
sôbre • caminhões, constituída' pela uma das extremidades e aberto na
justaposição de quatro partes.. senda nutra, reeelietido nesta última, por
uma cónica, duas tronco-cônicas e encaixe, uma tampa provida de. uma
TËRMO 0 106.517
uma-cilíndrica. nas medidas apresei- a bert ora. a-través da qual-- passa ri.
• lit /C de noveinbro de 1958
fadas, caracterizada pelo fato dê c haste, proa Ida de orltielos, de
tambor apresentar unia i n- cabo,
.Massey Ferguson Limita — Esta- referido
ene total de 2 pontoa.
clinação de 15-P entre a hurizonW e
dos' Unidos -da América.
e eixo do tambor, formando um, ân••n••.*
Privilégio de InVeução , para — Aper- gulo ideal para a mistura do conTaiRalt1 N. t08.1.All
feiçoamentos relativos ' a, transmissões creto, e de ser apoiado Ort três 1)051ck-;-aradas com embreagem hidráulicas. tos a saber: no eixo pivót .e nos trais
De 22 de, janeiro de tfl:ia
reletes laterais de apoio, Sendo doPontoà. Característicos
.Oreofrat
tado apenas-de movimento de'rotaeão
nociedatle liraslletaa tic
Peio do '.1anoiro.
tõrno do 'eixo e nos 'dois sentidos: Proleosào Mela.
— Um processo para indicar o asa- can
movimento para a direita' visando ' Privilégio de invenção . para "tens
valamento excessivo na operação de misturar e em sentido inveran para o rdeesso de; anecirag,em de arames', u
um 'motor 'de combustâo interna, fome- descarregar. - (Um total de 4 pontos). cabos, tie açb em blocos de a•oncrelo
- .

N.
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ou similar, com o atiNilio de 1:111
copo de trombeta, no qual , o cal.» se
abre em leque."
Pontos earetelcristieos
,
I.") Um processo de ancoragem: de
arames ou cabos de -aço em blocos
de concreto 00 similar, COM o auxilio de mo copo do trombeta, no
qual o cabo se abre em leque, caracterizado. pelo falo de ?)s arames
cabos peneirarem' no bloco atras-és
de um copo ou trombeta que se desliga da, massa do bloco din{ntle a
protenstio.
total 1.1(..8 pontos.

TERMO N.° 108.094
- - De 23 de janeiro de 195'9
Termo-Indústrias Aktiebelag
(Suécia) .
Título: Processe para ligar rapidamente duas partes de uma estrutura que tem extremidades de
junção praticamente prismáticas,
ou em fornia de caixa e uma estrutura; tal corno a de um casco de
um barco, capaz de ser reunido
conforme êste processo.
•
(Privilégio de-Invenção)
•
1.0 processo para ligar, rapidamente,. duas partes de uma
estrutura, para obter uma junta
capaz de resistir a esforços de doa
bragem, de tração e de corte, 'tendo as referlOs partes extremidades de junção praticamente prismáticas, ou com forma de caixa,
caracterizado por Se deslocarem as
partes, de preferência, por translação, umas em relação às outras,

•

TERMO N.° 112.333
De 5 de agasto de 1959
William M. Scholl — Estados
Unidos da 'América.
Modêlo de Utilidade para -Modêlo de suporte escafoide para
os pés.

Pontos característicos

se deseja reproduzir, caraeteilzado
por compreender urna caixa de moldagem constituída de uma pluralidade de partes auperpostas saparáveis,
uma placaaseparando as partes da
caixa e ao mesmo tempo servindo
para suportar o objeto temporariamente, enquanto éle é imerso parcialmente no .primeiro mate:tal moldavel e urna tira ou placa de separação para substituir a placa suportadora do objeto quando •o mesmo
é completamente imerso pela adição
do segundo material moldável, tendo
sido a placa suportadera removida
dd objeto e substituída peaa tira ou
placa separadora, c sendo o modélo
que se precisa formado pela introdução do terceiro material moldável

1.0 Modêlo de suporte escaWide para os pés, caracterizado
por um membro cuneiforme com
uma lâmina de película termoplástica sobreposta e outra lâmina
de película termoplástica sotoposta 'e selada a quente à lâmina so- cavidade anteriormente formada nos
beposta pelo contõrão livre do primeiros e segundo materiais moldádispositivo. Um total de '7 pontos. veis. Seguem-se mais 8 pontos.
'

TERMO N.° 113.157
TERMO N 9 77.177
Depositado
em 30-11-54
De 10 de setembro de 1959
Pat.
modelo
de
utilidade,
Vorwerk & Co. — Alemanha.
Requerente: Officine Fonderie Pra-'
-- Privilegio de Invenção para — telli
•
Riello — Itália.
enceradeira.
Pontos característicos de:. "Dispositivo para apin:ação a- grupos bombacompressor de queimadores de nafta,
1.0 — Enceradeira, sendo uma a pressão de ar permitindo utilizar

Re .winclicações •

enceradeira elétrica, especialmente de um disco ajustável a um- aspirador de pó para uso doméstico, ajustado ao tamanho do" disco
encerador giratório no suporte de
base que não gira; caracterizado
pelo suporte de base. (29) provido
de tufos de cardas, por um lado
para fazer-se deslocável, e por
outro, estando disposto no lado
opôsto à direção do deslocamento.
Total de 14 pontos.

parte da nafta elevada pela bomba-

para a lubrificação cio compressor".
1 ? Dispositivo de lubrificação para
se aplicar aos conjuntos formados
pelo compressor de ar primário e pela
bomba dosadora da nafta nos queimadores de nafta com pulverização a
ar pernitindo utilizar, como lubrificante 'do compressor, urna pequena
parte de nafta trazida pela bomba;
caracterizado pelo fato de que a parte de nafta destinada à lubrificação
percorre um conduto .que tem origem
do furo (18) praticado no corpo fixo
da bomba e desembocando na proximidade da câmara de mandada (19);
mas de mancha a não interessá - la,
e prossegue com a canalisação (13)
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, .
por mola raie atravessa a parede do

membro externo, e una núcleo central em contato com as ditas esferas. Um total de 6 pontos.

TíRO N9

I

77:569 •
3.
De 29 de janeiro de 1955
'
s
Rômulo Mole-da — Estado da Ou inabara.
NZ)vo
Modelo de utilidade — para
modelo de chapéu de sol.
1 9 "Nôvo modelo de chapéu de
sol", caracterizado por uma armação
de uma pluralidade de hastes metálicas e flexíveis, radiais, articuladas

por pinos eixos em uma corda ou
núcleo central, e . por outras tantas
hastes, articuladas por pinos eixos
nas extremidades livres das primeiras, tendo as últimas uma extremidade formando um tubo, anterloiaa
articulação, com o diâmetro suficiente para receber e prender a extraalidade da vareta igual contígua.
Um total de 5 pontos.
—
TERMO N. o 80.068 •
ai
De 10 de junho de 1955 e"
Heitor Salles PerdigãO — Etitdo da Guanabara — Modêlo
utilidade para — Um estojo de
higiene bucal.

Pontos característicos

. 1.°) Una estojo para higiene baleai, aparentando uma caneta tinteiro, caracterizado por ser constituido por um conjunto formado
por um corpo cilíndrico kalonga do, tendo ao lado direito urna eavidade alongada 7, para acomodação do tubo de pasta, e ao lado
esquerdo uma segunda cavidade
no plano de junção das partes,
TÉRMO N.° 11.949
para colocação de uma escóva de
para pôr as abas de ligação na exdente s comum. Um total de 3
De
13
de
outubro
de
1959.
tremidade de junção de uma parPontos.
através•do
corpo
fixo
de
compressor
de, igualmente, dentro das depresRequerente: Adalberto Noguei- até desembocar na câmara de aspisões de travamento corresponden- ra Motta — Ceará.
ração (10) do dito compressor; unia
tes da extremidade de junção da Patente de modélo de utilidade válvula
TERMO N.9 ,80.175
de retenção formada pela esoutra parte, até se obter uma . po- "Nôvo modêlo de rótulo para ja- fera (16) carregada pela mola (17)
-De 16-de junho de 1955
sendo inserida na canalisação (15);
sição relativa final em que as par- nelas, portas e similares"
o furo (18) sendo praticado com uma
Requerente: Rheem Metalergites são ligadas entre si, ao longo
P07110S característicos
adequada precessão angular sôbre a ca S.A. — Estado da Guano.bafa.
de um contôrno p raticamente feposição
em
que
o
pistãozinho
inicia
chado, olhando perp endicularmen- ' 1.0 "Nóvo modélo de rótulo o seu percurso premente e desaxial
Patente de Modelo de utilida:ele
te ao plano de junção e ligando as para janelas, portas e similares, com relação a ége pistãozinho de para — Bico flexível para botai
partes, uma à outra, na referida caracterizado por possibilitar a. modo que, a cada mandada, o furo de vasilhame metálico.
Posição relativa, para manter a movimentação de suas réguas, (18) se acha compreendido na secção
. Pontos característicos
parte na posição de travamento, desde uma posição aberta até um circular do cilindro (3) em posição
0
periférica de maneira a estar
1. — Nôvo modèlo de bico fias:em toda a volta, obtida pela liga- fechamento hermético. Um total muito
em comunicação por um tempo bre- alvar para bocal de vasilharne,
ção das abas citadas, com os en- de 4 pontos.
víssimo com a nafta espremida pelo tambores de óleo ou gasolina, piSr
talhes aludidos. Seguem-se os pon•
pistãozinho (4) permitindo assim a exemplo, caracterizado pelo fato
tos de números 2 a 10.
uma pequena quantidade de nafta
TERMO N9 53.349
atingir, deslocando. a esfera (16), de compreender um corpo tubular
contra ação antagônica da mola (17), de matéria plástica flexível, tendo
De 22 * de março de 1950
através o conduto (15), a câmara as- partes suavemente troneanieas
TERMO N.° 108.298
Damiano Quinsan e Archimedes pirante (19)- do compressor, nisto aju- sucessivas, de diâmetros lyigeiraDe 31 de/janeiro de 1959'
Quinsan -- São Paulo,
dada pela depressão . ai
e mente decrescentes, com o aspda.Privilégio de invenção — para — daqui por fim distribuir-seexistente,
e fubrifi- to, assim, de um tubo de telesvórifo
A
p
erfeiçoamentOs
em
insufladores
dç
car as partes em niovimento do prõPrivilegio de Invenção "Aperfeie, num dos extremos, uma prata 'de
ço amentos em p rojetor Múltiplo gases em formigueiros ou câmaras mio compresaor.
de
-expurgo.
conicidade um pouco maior .; e pelo
Segue
o pon(o 2.
para
propaganda'.' Francisco 1° Aperfeiçoamentos em insufladofato
de terminar preferido corto
Ilabl, São Paulo.
res de g ases em formigueiros ou cã•
em
flange
aberto e externamente
alaras de expurgo, caracterizados por
Talam° N° 77.270
Pontos característicos
salienta,em cada uma de suas exum prolongamento do tubo metálico.
De 13 de janeiro de. 1955
tremidades. seguem-se mais doS
— Aper feiçoamentos em pro- destinado a receber a lata de gases,
j etor múltiplo
para propaganda, e Por as válvulas de passagem se en- Carlos A. .A.-Vanzati — Argentina. pontos.
do tipo que apresenta uma Caixa contrarem diametralmente opostas, Privilégio de invenção — para
!.
pouco acima do meio do dito tubo. Uni nôvo lanuda.
p rovida .
em sua face anterior; de Um total de 4 pontos.
P
Uni
nôvo
roquete
para.
máqu-enas.
TÉRMO N. 0 80.352
j anelas fechadas por um
Tèrmo de patente n o '77.115. de 30 e ferramentas, caracterizado por
p laca espélho especial, tr ansparente
De 28 de junho de 1955
cle • dezembro de 1961;
consistir de um membro' externo muauan
do vi ' » por uma das faces e re- Thomas John Robert Bright — In- nido com uni espaço vazio interno
•
Pontos característicos: Aparelho .
de forma angular, um aso alojado
fletora quando vista pela outra,
doméstico
de aquecimento- e de
21:1trra
Titulo — "Aparelho para fabricar
e podendo ser feita tzt:t4.:11
' r no dito espaço vazio e portador, em
:n em vi- um' modelo ou réplica, exatamente várias perfurações, de pares de es- ventilação. — Modêlo de utilidadro comum, 'cai:nata:ler:tas pelo' dom as mesmas dimensões, de mn ob- feras de diâmetro maior que a esys- Requerente: José Gifre
fato de serem p revistaa no inte- jeto
que se deseja reproduzir".
sura do dito aro, no qual está fixado Pujol, Espanha..
rior da dita caixa 'uma ou duas Privilégio de invenção.
o extremo de um tubo, caia emerge
Aparelho doméstico de aquecf
p lacas de vidro p aralelas à placa
no exterior do membro externo, atra- mento
Pontos característicos
e de ventilação, earaeteril
de
vés
una
corte
no
mesmo, e tendo
irefletora acima citada ae-.ado estas
tr^3 p lacas Unidaà p'õtt:ea• outra, 19 ~relho para fabricar um mo- o dito aro, em outro ponto da super- zado pelo fato de ser constituiria
daio ou, réplica exatamente com as /Ide, uma pluralidade -cle • rebaixos por uma pequena mesa, entre
dc v idro. Um totíi de 6 pontos, mesmas
dimensões, (1 2, tini anato que frentn -a
impulsionado cujos pés estão dispostos, de um
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lado um cartc y 'aberte, cujas partes inferior e superior estão fechadas por grades de eiroteçao,
no vai está alojado um ventilador
refluindo para cima e, do • outro
lado, sôbre a grade superior do
cartel:, um tambor fechado, de
fundo chato, cuja parede exterior
'afeta a forma de garganta flexi=va, na qual está disposto . um elemento de aquecimento elétrico
protegido.
TSIRMO N.° 82. 676
De 24 de outubro de 1955
The Mover Company — Estados
Unidos .' da América.
Privilégio de invenção para —
.Aperfeiçoamentos em ou ralado•nados com limpador de aspiração.

-•--

planas que ficam equidistantes m;rg:nals dos referiod.s bicra de com-' inificado entre o • álamo de enxGfie
ligado no HafOro e o átomo de . emmatravés de um círculo central, em bustão se acham subdivididaa
. He do mercaptano, são, oxidados coa: •
menos Aols segmentos de fenda
cujas faces . planas colocam - se bo- pelo
alinhados, para cada bico de coinbus- água oxigenada ou com ácida hipor
los produzidos por uma fôrma -es- tão. — Um total cie 4 pontos.
halogenoso. ou pelo- fatj que itc:cles

treita cujos extremos longitudinais são chanfradõs por urna fôrma e do outro, mantendo a mesma
largura superior, a parede com a,
digo tem a linha diagonal para à
esquerda; sôbre éstes e tendo como
centro a parte curva do 'suporte
de base, colocando-se o bolo executado coni uma fôrma cio formato
retângular afunilado e sôbre esta.
outro bolo produzido mediante uma
fôrma de formato também retan-'
guiar, porém . de paredes externas
•levemente inclinadas e, finalmente sobre esta última a configuração de uma Corre produzida em
qualquer material conveniente.
Segue o ponto 2,

Ponto caracteristices

-• TERMO N 9 90.02.;
De 19 dc• cutubor de 1956
Nicciau Mazza -•-• São Paulo.
-Caderno de Anotações TeóricoPráticas" para: Privilégio de "Invenção.
19 — Carckrno de ano'aiales teórico-praticas, de qualquer formato ou
sistema de encadernação, caracteri&-•
do pelo fato de que cada página é
divid:da transversalmente ou long:tudhialmente cru duas áreas, unis das
quais recebe uma pauta comum, -ao
passo gen a outra é •dotada das impressões necessárias á, anntação
cada disciplina, podeado ser, inclusive, deixada em branco. -- Scgu .? e
ponto 2..

TÉRMO N. o 85.834
Aperfeiçoamentos em ou
•relacionados com um limpador de
De 1 . de obril de 1956
aspiração compreendendo um bo"Urna
caixa' de mudança centrícal de aspiração, um invólucro
para a unidade de filtro e ventila- fuga automática de diversas redor a motor, tendo urna abertura. lações de velocidade" — Privilé. superior, urna conexão destacável gio de invenção. Intimex in•do bocal, - levando a um bocal de díttsira e Comércio S.A, Rio de
aspiração, e . uma mangueira ex-1 Janeiro.
1.0 — Uma caixa • de mudança
tensivel tendo Suas extremidades
•opostas ligadas às ditas conexões, centrífuga automática cle• diversas
•e tendo uma extensão contraída k'ealçoes de velocidade, Montada.
normal para ocupar o espaço entre numa carcassa e respectiva tampa,
as ditas conexões, a dita mangueie caracterizada por consistir num
ra sendo extensível de duas a três eixo -propulsos 3, no qual solidávezes seu comprimento contraído, ria uma placa 4 que serve de suporte a um jôgo de pesos rotatiinedtante o que sua extremidade vos
5, os quais são impulsionados
1 inferior pode ser destacada da dita
extendida para fins .de limpeza centrifugamente e aplicados na
interna do tambor 9 conse= conexão do' bocal, a mangueira parte
fora do chão. Uni' total de • 2 pon- q üentemente transmitindo-lhe a
mesma rotação, sendo que 03 pèsos
tes.
5 5são articulados em pinos 6 e
são . pressionados para ck centro de
molas retentoras 7. Um total de
TÉRMO N.o 84.755
-G pontos.
De 9 de fevereiro de 1956
'lima máquina de iiassar roupas
rr,:Rmo N9 87.864
a ferro".
De 11 de julho de 1956
Privilégio de invenção, Luiz RiKarl Harald Meyer 7- São Paulo.
bero.
1) . Urna máquina de passar "Néso Modèlo de isqueiro" —
roupas a ferro, numa armação e para: Modêlo de Utilidade.
— Nôvo modèlo de isqueira, camovimentada por um motor, ca- racterizado
pelo fato do corpo da conracterizada por compreender uma junto ser provido,
ao alto; de uma
polia central • (3), montada num parte anter ior superier suavemente
eixo-palrafuso- sem fim (4), o qual arredondada, na qual dispõe-se ;raiasconjugado por um sistema de ala- versai e h o rizontalmente .a pedra de
vancas de uni 'Pedal (5), liga Ou esmeril. — Segue oponto 2,
desliga a transmissão de uni mecanismo de passeio de um ferro eléTERMO N9 89.275
trico (24), estando êsse eixo (4)

1. 0

conjugado a urna polia (6), sendo

que esta por meio de uma corrente • (7), transmite movimento a
uma polia (3) motora do mecanismo do movimento do passeio do
ferro elétrico (24) . tn total de
6 pontos.

TERMO N9 93.270
De 30 de outubro de 1956
California Res•carch Corparat:on
Estados Unidos da Ainérica.
Privilég :o de invenção para': Composições Detergentes.
19
Uma ccmp:sição cle:erg'ente
caracterizaria
sólida, cai partículas,
por ccntar -em cada 100 partes da mas
rua de 19 a 95 partes, por pésn,
sais sódidos de ácidos alerta banzaria
mi:fónicos, tendo de 9 a 18 Comas de
carbono na cadela alquilica, e de (;,5
10 partes, por pêso, cia um mateilol
de sultanato do grupo consistindo de
benzam> monossulfonato d sódio e
tolueno monossulfonato de sódio, sendo o restante, 'essencialmente, materiais de enchimento ou enchcdores de
sal sádico inorginteo, , estando dita
composição sob forma . de' partículas
zêcas de composição uniforme °atidas
por secagem de urna d'spersão aquosa
dos três acima mencionados comr,omates de dita composição detergente.
— Uni total de 8 pontos.

De 13 Cie setembro de 1956

Aperfeiçoamentos em Quemadares

Para Combustíveis GasosOs, em Particular. Para Aquecedores de Passagem
de . Agua", para; Privilégio de Invenção.
Sibro 'Sociedad Anonlma Finanetera
Inmobiliaria y Comercial — Argentina.
19 — Aperfeiçoamentos em queimaTÊRMO N.° 83.802
dores para combustíveis gasosos, especialmente, de aquecedores de pas_De 23 de dezembro de 1955
sagem d'água, caracterizado pelo fato
.Requerente: F. Henrlques Cal- de q ue os referidos oueimadorcs são
çada — Titulo: Conjunto de fôr- constituides por uma pluralidade de
mas para montar um bolo artísti- bicos de combustão. • de configuração
co com a configuração da Târre lateralmenre achatada, disaaslos com
os seus lados planos em planos perEifel — Modêlo de utilidade.
pendiculares aos eixos dos tubos de
Pontos característicos
adução de gás combustível sóbre ()a
quais se acham implantados: e pelo
1.0 ) Cohjunto ' de fôrmas para' fato de estarem os referidos queimamontar um bolo artístico com a. dores dispostos' segunda "urna plural:configuração da nue Rifei ca- dado de fileiras deslocadas umas das
racterizado essencialmento por uma outras. desencontradamente; e pelo
base formada por suas lâminas fato de., que as fendas de omissão
•

0,03-diacoll-1'ol ou tinno-tiol-ftsfár:=
cos co seus sais são reag'dcs com halogenetos alcail-sulfoxil-alc oilico, no;
quais o grupa •alcoilenico se acha vez=
inificado entre os dois átomo: de enUm total de 2 pontas'.
xofre.

TERMO N9 90.829
•LM° 28 de novembro de 1956
Cia. Ipê Brasileira de. Indústria e •
Comércio "Cibic" S. A. — São Paulo.
15/Iodêlo de utilidade — . para — Nevo
veiculo de propaganda.
19 Novo veículo de propaganda, caracterizado por urna fotografia do
produto a anunciar, disposta sare a
caixa de embalagem do produto. Uni
total de 3 pontos.

TÊnmb N9 90.879
De 30 de novembro de ' 1956
BUSCO Dicardo Gennarelli — Argentina.
Fontes característicos da invcri7Eso
de • Aparelho para lavar" — Patente
de invenção. •
2 9 -Aparelho para lavar, caracterizado por ser constitua por tuna armacão que tem um par de partes laterais zõbre as quais são montados.
'rotativamente, os extremos de uma
série de rolos que, dispostos paralelamente entre si, levam filetes de rosca
alternados, à esquerda e à direita, '
tudo de maneira tal que ci• conjuntu
de ditos rolos se,j15 capaz de proporcionar ó efeito inecànico necessário
para a lavagem. Um total de 4 pontos.•.=

TERMO N? 90.545
De 13 de novembro de 1956
privilégio de Invenção "Compastos
Antiesecants Para Impregnação do
Isolamento de Cabos Elétricos'.
Pirelli Secietá per Azioni, estribe/acida em Milão. Itália,
1 9) Compostos aritiescoantes para
impregnação do Isolamento dos cabas
elétricos de, qualquer forma construtiva, tanto para baixa corno para alta
tensão, e para o enchimento dos
acessórios dos próprios cabos. empreendendo essencialmente óleo mineral deus° e cêra microcristalina, taracterizacid ' por ser constituído de
85-95% em peso de . óleo m:neral denso, com índice de viscosidade superior
a 50 e ' viscosidade de 389C, de pelo
menos 500 centi Stokes, e por, respectivamente, 15-59:e em pêso de dia
microcristalina com ponto de fusão
superior =a 80°C. — Um total de 6

TERMO N 9 92.180
'De 31 de janeiro de. 1957
Nazzarcno Giullati.— Enrico Gentili • — Estado do Paraná.
Privilégio de invenção — para — .
Novo dispositivo distribuidor de açu- •
car — sal — farinha e outra,.
19 Novo dispositivo distribuidor de
açúcar, sal, farinha e outros, caracterizado por um corpo trónco-cOnico
invertido, provido de tampa e de
abertura inferior, sustentado por três
pés, sendo a referida tampa, atravessada por urna haste provida de botão
externo, que comanda pás inferiores
ej:i dotada, abaixo da abertura citada,
de unia saliência obturadora. Uns total de 3 pontos.

TERMO .N9 92.853 .
Depositado em 7 de março de 1957
— Invenção.
Requerente: Importadora e Auxiliar
Técnica da Agricultura, Comércio c
Indústria "Atac" Ltda. — São Paulo.
Pontos característicos de: "Cabeça
para extintor de incêndio".
1 9 Cabeça para extintor de incer.
dio, em que a cabeça prõpriamentc
dita é caracterizada por ser constituipontoe.
da por urna tampa de qualquer material que se prende na bóca . no gargalo por parafuso ou 'por roscagem;
TÉRMO 149 90.767. •
a tampa é dotada na sua superfície,
de -um recesso interno circular rosDa 23 de novembro de 1956
cado.comunicante com uni anel rocaFarbenfab riken Bayer Aktiengesel- vado que lhe situa superiormente e
lschaft, Alemanha
êste anel recavado se comunica. pot
Pontes característicos da invenção sua vez, com uma passagem tubular
de . "Processo de Produzir Esteres Sul- que é vedada contemporãneamenté
foxidados dos Acidas Fosfórico e Tio- por uma válvula de segurança; ainda
Fosfórico" (Patente de Invenção).
na parede interna da tampa tem um
19 ) Processo de- produzir
esteres orifício, comunicante com um peque.sulfoxlclados . dos ácidos fosfórico e no canal que termina por um bico
tiofo:sfórico, caracterizado pelo fato roscado de saida a jato do elemento
que esteres trialcollicos de ácido tiol contido no corpo do extintor; na reou tione-tiol-fosfó rico, nos quais o gião superior externa da tampa, tem
grupo e.ster ligado aa enxofre De subas- unia alça ou cabo para transporte do'
Cuida por um resto mercaptano e extintor, provida duma parede Minionde o grupo alcoilênico se acha ra- nar de reforço; num dos bordos ex-
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ternos da tampa, há uma expansão,
na qual tem um furo retangular; pelo
fato .deste furo se encaixar em uma
saliência de uni dispositivo metálico
que pode ser preso numa parede ou
'suporte especial: esta tampa assim
provida, no ponto em que se apoia si:t•me a laica do extintor é dotada duma
ranhura circular guarnecida por unia
junção de borracha dura, impediente
do vasamento do conteudo; esta tampa, no caso de ser montada na gargalo por parafuso, dos seus herdas
periféricos se expandem três ou mais
projeções equidistantes, em. cada qual
contendo um furo, de relativo comprimento; em cada um , destes furos é.
possante uari parafuso relativamenta
alongado, soldado na parede do fundo
superior do corpo extintor; a tampa
mantem-se presa nos parafusos, por
meio de arruelas e porcas ajustadas
no seu tapo; Uni total de 7 pontos.
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suas condições desviadas, coopera coTERMO DE PATENTE N9 96.593
TÉRMO N. 99.30-1
mum ou outro contrato de um par
De 23 de agósto de 1957
• De 17 de dezembro de 1957
ae contatos, e que, ha posição de repouso, permanece inoperante. SeMerck & Co.,-Inc. — Estados UniJohn Napier Montoe — EstadOs
guem mais 5 pontes..
dos da América.
Titulo: Processo para a prepara- Unidos da América.
Privilégio de Invenção para —
ção de derivados fosfatos cai posição
TERMO N 9 95.623
21 de .um 20-ceto-21-hidroxi-esterol- Prosptrção com luz Ultra violeta.
de — Privilégio de invenção.
De 12 de julho de 1957
Pontos Característicos,,
P — Um processo para preparar
Uma estante porta discos fánográ- derivados fosfatos em posição 21 de
1 — Uni processo de prospecção
ficas, Modelo de utilidade, para o que um' 20-ceto-21-hidroxi-esteroide, ça- caracterizado pro compreender as etaracterizado pela reação do corres- pas de irrjcliar-se a superfície a ser
pretende patente Nilo Santos.
pondente composto 21-halogenado, lio
Pontos caracterfriicos
qual o substituinte 21-halogênio, tem investigada com luz pulsativa, do de10 — Uma estante poda 'discos fo- um pê.so atômico de pelo menos 35 tectar-se a luz irradiada pela -dita sunográficos, caracterizada por consis- com uma mistura de fosfato de pra- perfície, e de eliminar-se o efeito de
tir numa armação de ferros redon- ta e ácido fosfórico e recuperação do luz cuja intensidade . varie a um regime
dos ou tubos debrados em. dois An- resultante 20-ceto. -21-fosfato. Seguem inferior ao de tuna freqüência prede.
gulas retos, dispostoa :paralelarnente mais 3 pontos
terminada da luz deteetada na dita
um cai frente ao outro. Sendo êstes
etapa de detecção de luz Um total
.
.
tubos conectados mediante, três P rade 12 pontos.
•eleiras, dispostas equidistanternente,
ria TERMO N. 97.195
urna no centro e as outras nas baTERMO N9 02.648
De 20 de setembro de 1957
ses superior e inferio rda armação.
TERMO N." 99.341
De 21 de fevereiro de 1957
Um total de 3 pontos.
Heine) Willy , Kude — Rio Grande
De 19-12-57 .
Requerente: Josephe Ferenczy —
do Sul.
E. do Rio.
Novo
Transferidor
N9
96.452
para
—
PriTERMO
'Aperfeiçoamento
em chapa de me' Titulo do .Invento:. 4 Almolada térvilégio . de Invenção.
tal de ' granulação orientada", para
mo-clétrica para execução de trabaDe '16 de agásto de 1957
que pretende privilégio General Eleclhos em armações de ódios e similaPontos Característicos
Indústria 'Plástica Ramos S/A —
res".
tric C.ompany, industrial e comercian1.6 -- Novo transferidor, caracteri- te. — Estados Unidos da América
1 9 Almofada termo elétrica para São Paulo.
execução de trabalhos era óculos e Pontos característicos de Tampa de zado por um anel circular transparente,
1." — Um aperfeiçoamento em chasimilares. caracterizada pelo fato de vedação dupla para frascos e garra4 provido de escala angular' gravada
pa de metal de . granulação orientada
ser um dispositivo com o aspecto e Los.
Privilégio de invenção — Modêlo adequadamente em sua superfície, e caracterizado pelo método de fabriapresentação de uma nlmofada. redotado ao longo , de seu contôrno cir- cação de corpos policristalinos com o
tangular — 1 — dobrável e provida de 'utilidade,
de duas reentrâncias laterais — 2 — - Tampa . de vedação dupla para cular interno, de candeia circundante, formate) semelhante ao de chapas ameque formam unia espécie de colo — frascos e garrafas, caracterizada por onde se encaixa, pela periferia, um táticas,, à base de liga ferrosilicio do
3 — que alargando-se novamente, possuir anua reentrância ou cordão semi-disco, duas escalas ; gravadas,
Z5 a 4,0
termina como uma aba retangular — que adere ao cordão qu saliência sendo urna de nônio, disposta pei:ifèri- tipo elétrico, com cerca de
por cento de sílica com mais de •cérca
A -- Uru total de 2 pontos.
existente nos gargalos ou frascos em camente e voltada para a escala angu- de 0,012 por cento de enx6fre, uma
virtude da pressão feita de dentro lar do anel externo, e outra linear, dis—
para fora pela parte interior da posta ao longo . do diâmetro de base quantidade suficiente de um elemento
TERMO N 9 92.823
tampa que penetra nos gargalos das do citado semi-disco. Segue o ponto 2. selecionado dentre o seguinte grupo:
manganés. titánio e cromo, a fim de
garrafas ou frascos.
De 1 de março de 1957,
se combinar com o • enxôfre para for•
Soclété eles Usines Chhniques Rhômar sulfeto e o restante sendo subs.
ne-Poulenc — França.
TERMO
N.
98.026
TERMO Ni' 96.587
tancialmente todo o 'ferro, e incluindo
• Pontos característicos de "Processo
as fases de redução a feio de um corpo
De 1-10 : 1957 •
De 23 de 'agósto de 1957
de preparação de novos derivados do
no minimo parciabnente recristalizado
indo1" — Privilégio de invenção.
Moda() de utilidade para nevo moPirivilégio de Invenção — "Antena da supracitada liga no mínimo a 40
Processo de preparação de novos de- delo de chave fixa múltipla,
direcional em miniatura para TV",
rivados de indol, de fórmula geral:
por cento a fim de formar um . corpo
Affonso Conrad Adolf Hans RorBilha 'Magri — São Paulo.
de espessura interaiediária. Tratando-se
na qual A, representa urna ligação mann — Estado ela Guanabara.
11 "Antena chrecional ern miniatura termicamente o citado corpo reduzido
simples ou um radical — NH
RI
1 9 — Um neivo modélo de chave
e R2 são idênticos ou difereiftes e re- fixa e múltipla, para apertar porcas para TV", caracterizada por se cons- a frio, entre temperaturas que medeiam
presentam átomos de hidrogênio ou e parafusos, caracterizada por Con- tituir de , unia caixa-mestre direcional,
produzir
radicais metia sendo dito processo ca- sistir em urna _Peça metálica, oblon- disposta horizontalmente sôbre uni tri- entre 700.ÕC e 1.000'C para. médio
'de
racterizado pelo fato de se fazer rea- ga, reta, curva ou angular, a qual, pé, giratória para o efeito direcional, um tamanho medido de grão
cerca' de 0,010min a 0,030 nua, udu.
gir , o amoníaco, urna hldrazina ou a num ou . inais lados, possue recortes
mona — ou a dimetilamina sôbre'um com dimensões era escala crescente com chave seletora em seu respectivo zindo-se o citado -corpo . reduzido
painel, estando os elementos -de antena frio a no mínimo 40 por cento de sua
derivado conveniente do ácido (edi-3
indoli1-2) carboxilico tal como o clo- ou decrescente, permitindo assim que receptora dispostos horizontalmente bi- espessura p -or meio de unia laminação
se
possa
movimentar
porcas
e
parareto de ácido, a azida, um éster ou
lateralmente a caixa-mestre e dispostos
fusoS de qualquer - medida, podendo em vertical, nas respectivas extremi- unidireCional, a fim de produzir um
outros derivados.
corpo com feição -de caspa já na sua
também ser ou não dotada de cabo
fixo ou removivel por melo de rosca dades, os elementos refletores ou carga espessura final e aumentando a temde tôpo. firmados em suportes trape- peratura do já....ettadocorpo com 'feição
TERMO DE PATENTE N 9 96.513 „ou encaixe. Segue o ponto 2.
zoidais. Uni 'total de 2 pontos.
de chapa trabalhado _a frio a uma
De 20 de avisto de 1957
temperatura de no . mínimo 900'C por
TÊRsio N!. 96.820
—
Vyzicuinny Ustav Zemédelskych
um tempo suficiente para que se efetue
TERMO N.° 98.385 De 5 de setembro de 1951
Strojú — Tchecoslováquia.
a recristalização secundária do mateTitulo: Dispositivo para o ComanEleVadores Suwis do Brasil S.A —
rial. Um total de 5 pontos.
De 11 de novembro 'de 1957
do automático de u'a máquina de São Paulo.
Pontos
característicos'
:Novo
sistetração ou operação ao longo da resPrivilégio de invenção para dispopectiva ' pista.
TERMO N.9 99.347
sitivo de parada e seletor eletrônico. ma e aparelho para o estiramento • de
1 9 .— Dispositivo de parada e sele- armações de concreto". Privilégio de
Pontos característicos
De
19 de dezembro de 1957
tor eletrônico, caracterizado pelo fato Invenção:.
19 — Dispositivo . para o comando de compreender rosca-sem-fina sare
Company --''.
Monsanto
Chemical
Requerente: 1/icarclo Barredo de Vaautomático de u'a . 'máquina de tra- a qual pode deslocar-se, por rotação
Estados Unidos da América.
•
ção ou operação ao longo da respec- daquela, bucha sujeita a guias, dota- lozuela — Espanha. •
. Privilégio de Invenção para — Protiva pista, no qual, os movimentos de da de contato. ' que percorre resistên1." — Aparelho para . o estiramento dução de polímeros ziegler de alta
comando são derivados de um apal- cia fixa paralela à mencionada rospador que controla o dispositivo .de ca-sem-fina enquanto que um segun- de armações de concreto, caracterisado densidade.
1 — Uni processo para a preparação
acionamento, caracterizado pelo fato do contato, fixo à caliine do eleva- por ser - constituído por mn Conjunto
de se achar intercalada, no meca- dor percorre fio Metálico, preferível- dc elementos . hidráulicos individuais de um catalisador Ziegler modincado
nismo de comando da máquina, um nfélite de niquel cromo, fio esse li- submetidos todos êles a uma mesma porém ativo, caracterizado por comcilindro de 'comando hidráulico ou gado à citada resistência, de tal mo- tensão mediante interconexão com o preender o tratamento de UM niateçial
pneumático, cujos êmbolos, no caso do que, pelos dois contatos mencio- produtor de pressão hidráulica, cie for- selecionado do grupo consistindo de
da desligação do comando da válvu- nados, $e forma ponte elétricama tal, que . cada elemento hiclíáulico
la, acionam o mecanismo de coman-. Wheatstone, sendo a citada roaca- se acha unido hidráulicamente a um (a ) -uni catalisador Ziegles ativo e ( I
do da máquina: pelo fato de. que o sem-fim acionada por votar alimen- único arame durante,a primeira fase der um composto de metal polivalente redutivel, .convert ido subseqüentemente
cilindre de comando é controlado por tado por corrente continua, enquanto
meio de Impulsos. de comando, por que a ponte recebe corrente alterna- pretensão- dos arames, submetendo to- num catalisador Zietjler ativo. caiu 11/1
intermédio de urna válvula hidráulica da, determinando, pela posição do dos os arames à mesma tensão,. dei- tio-fenol numa qiiantidade c fienz para
ou pneumática, de natureza eletro- elevador, o aparecimento de tensões xando livre a faculdade de alongamen- modificar dito catalisador, porem inanmagnética, válvula essa que é co- variável.s entre os contatos da ponte tos individuais - de cada arame-. Um ficiente para destruir sua íitividade,
mandada por um apalpador que nas elétrica. Um, total de 3 pontos.
total de 4 pontos.
trai total de '22 poutç.44.
-
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TERMO N° 99.532
. Dei 30-12-1957
(Ploce.sso para confeccionar Me.Ides
dc Corte para Vestuário Ilunianoa. —
privilégio de Invenção.
I Nikolas Midler — Weismark 2°, —
Trier, República Federal Alemã.
• 1' — Processo para confeccionar
moldes de corte para vestuário - humano com enrpreee6'. cle processos fotográficos de apanhamento e projeção, caracterizado- pelo fato de que a imagem
da pessoa a ser vestida (.* projetada
eób e e uma imagem de projeção, desenho ou fotografia de uma pessoa • de
coniparação, c de que a imagem de
nrojeçiio, por v,a ótica c com ernprégo de 'mains ' óticos, é variada até coincidir com a ia-saga:11 da passem de
comparação em pelo menos uma subs-tancial magnitude de medida como é
•usual na técnica de alfaiataria; de que
a seguir, sem variação da ajustagem
ótica básica da projeção, é projetado
um modelo de molde de corte comparativo coordenado a pessoa de comparação e depende em essência linearmente dessa ou dessas magnitudes de
medida, de maneira que, por efeito da
variação ótica, obrigadarnente ocorrente a projeção, seja obtida uma nova
imagem de molde de corte a partir da
qual, mediante retraçado das linhas de
contórno c eventualme_nte mediante recorte ou por via fotográfica, foto-elétrica ou foto-mecânica, direta ou indiretamente, apéisi ulterior consideração
de variações. -ou. de desejas da pessoa
a sce vestida quanto ao modelo:durante as fases do trabalho, se obtenha o
molde de corte para a pessoa a ser
vestida.
Um total de 14 pontos.
TERMO lel° 100.236
De 5 de fevereiro de 1958
Aperfeiçoamento em «Aparelho de
Condicionamento de Ar. Incorporando
Operação Automática de Remoção de
Odores» -- PriviWgio de Invenção.
General Electric Company — Estados. Unidos da América..
— Aperfeiçoamento em aparelho
de ccaidicionamento de ar incorporando
operação automática de remoção de
odores sendo a. combinação caracterizada por um sistema de refrigeração
que inclue um compressor e um par
de trocadores de calor interligados com
relação ao fluxo do refrigerante, inatos
para a circulação de correntes de ar
.a.aparadas sôbre cada um dos ditos trocadores de calor, meios. terinostáticos
:laja o condicionamento do . dito sistema de refrigeração para resfriar um
doS ditoa trocadores de calor quando
a dita temperatura dentro do • dito ambiente se eleva acima de uma valor
predeterminado e para condicionar o
dito sistema de refrigeração de • forma
a permitir que o dito trocador de calor
se aqueça quando a dita temperatura
dentro do dito ambiente caia abaixo
da dita temperatura pradeterminada,
Válvulas de ar no. dito aparelho,. móveis entre duas posições, estas ditas
válvulas dirigindo o ar dentro do ambienta. sôbre o dito trocador quando
az ditas válvulas estão em uma primeira posição e dirigindo o ar do .extecem do ariblante sôbrc o dito trocador de calo: .quando as ditas válvulas
est4o na segunda posição. e meios de
controle para acionar as ditas válvulas
para a dita primeira posição quando o.
dito trocador de calor está operando
para resfriar o &tu ambiente, os dites
I
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sendo abertas para o lado - externo da
• TERMO N° 106.196
porta ou janela, e sendo providenciada
De 30 de outoubro de .1953
uma lâmina espaçadora entre os vidros
Westinghouse Electric Corporation fixamente ligada com as pernas de ditos
•—Estados Unidos -da América.
perfis fazendo frente para Os ditos viPrivilégio de Invenção para Apare- dros, um trilho com perfil em T envolvilho para Limpeza de Superfície.
do com o material sintético isolante senTERMO N° 100.291
1" — Um aparelho de lavagem por do inserido dentro de cada uma das raxampu, de preferência um aparelho nhuras abertas dos trilhos de perfil nuDe 7 de fevereiro de 1953
portátil de lavagem por x'ampu, carac- ma extensão tal, c aparafusado no mesModelo de Utilidade 'para Aperfei- terizado por um tanque • para conter :no, que as faces internas das pernas
çoamentos cm Mecanismos de Britador. um liquido detergente, um atomizador transversais destas trilhos em perSil de
' °sadio Casar 'Machado Barradas '— para receber ar sob pressão e sarar o T servem como faces de encoste para
dito liquido, urna escôva, um disposi- os vidros externos,. — Um total de 13
Estado da Guanabara.
tivo de descarga para conduzir datar- pontos.
•
- 1° — Aperfeiçoamentos em Mecanis- gante e ar dá' dito atoznizador para os
mos de Britador, caracterizado pelo pélos da dita eacóva.
fato de que a mandíbula móvel do
Uni total de 7 pontos.
TERMO N" 107..626
mesmo é ajustável em relação ã manDe 31 de dezembro de 1958
díbula fixa para a regulagem da boca
TERMO N 9 106.193
de admissão — era dois pontos dis,•
José Augusto da Silva — Rio Grande
tintos pelo menos.
De 30 de outubro de 1953
do Sul.
Uni total de 2 pontos.
Modelo de Utilidade para — Novo
The General Tire And Rubber Commodelo de tanque para lavagem de rouanV — Estados Unidos da América.
Privilégio de Invneãço para — Con- pa com motor:
TERMO N° 100.429 .
e l ;a- Moo modelo de tanque para 14trole para mola de ar.
De 13 de fevereiro de 1953
1 — Uni V.;eiculo caracterizado pelo vagem de roupa com motor, caracterizado pelo fato de comportat uni recipiVersuchs Und Lehranstalf Fur Spi- fato de ter um reboque com um chassis ente de cimento, arredondado ao fundo,
ritusfabrikation In Ba.rlin — Alemanha. principal e um conjunto de rodas- desti- provido de pés dito recipiente apresennadas a. suportar o referido chassis prinPrivilégio de Invenção para Processo cipal, dito conjcnto de rodas incluindo tando adjacente e paralelo ao plano. da
para a Obtenção Biossintetica AI- eixos transversais, dianteiro e trazeiro, parede vertical frontal una impulsor com
cabides do Esporão do Centeio. (Er- independentes, que possuem rodas que haletas, dito impulsos movido por uma
got) .
teimam apoio sare a estrada, montadas correia ligada a um motor elétrico, senProcesso para a produção em suas extremidades, bem como unida- do o dito motor elétrico protegido por
biossintética de alealoides do esporão des de suspensão, inflamáveis com ar, carcaça e preso ao chassis mediante pado centeio, (ergot) por meio de cultu- intgpostas entre os citados eixos e o rafusos, dito chassis preso à base do'
ra de fungos do esporão do centeio mencionado chassis principal], uma das tanque por meio de porcas especiais e
(Clavicapa purpureis Tul. e 'outras referidas unidades estando prevista em paraRisos fundidos no cimento da base
espécies do género Claviccps) em cal- cada extremidade de cada uru dos eixos do tanque. — Um total de 2 pontos.
dos da cultura, caracterizado pelo fato do reboque; passagens suportadas pelo
de que os fungos, depois ' de urna fase referido chassis principal, destinadas a
inicial de crescimento, efetuada sob estabelecer comunicação entre as unidaT.ÉRMO N.° 107.659
condições seróbias, com elevados indi- des de suspensão de ar anteriores e posDe
2 de janeiro de 1959
cas r1-1 por parte do substrato como teriores cai cada lado do chassis do recêrca de 24 e mais c a indicas
António
Augusto de Oliveira e
boque, de modo a permitir escoamento
baixos, preferencialmente pH de 3,0 a de ar entre as unidades de scspensão; Behniro Martins Pereira — Portu5,0 são subsequentemente pós-cultiva- uma fonte de ar sob pressão; uma pas- gal.
dos a indicas IA{ mais elevados, orare- sagem de suprimento conduzindo da rePrivilégio de Invenç5.o para —
rendai:mata pli de . 5,5 a 7,0 (fase ferida fonte às unidades de suspensão Um aparelho de alarme auto antide repouso) e provocam elevada for- de ar; uma fonte de ar sob pressão su- roubo.
inação de alcaloidas.1. 0 Um .aparelho de alarme
portada • pelo mencionado trator; uma
Um total de 8 pontos.
auto
anti-roubo, caracterizado por
passagem indo da citada fonte ás unidades de su.spensão de ar do mencionado ser constituído por uni grupo de
reboque; uma primeira- válvula que res- bobinas. inductoras, cujos núcleos,
TERMO N9 104.636
ponde ao movimento do eixo trazeiro por cada par de bobinas, são coDe 26 de agõsto de 1953
em relação ao referido chassis principal, muns e permitem um, movimento
a
fim de controlar o escoamento de ar de vai-vem.
Zapparoli Serena Sociedade Anônima
Um total de 4 pontos.
para
as \mencionadaa unidades da susIndústria c Comércio — São Paulo.
pensão e maner o chassis principal a
Privilégio de Invenção para Matar uma distpncia- -substancialmente predeTERMO N.° 107.601
cont Escape.
determinada acima do citado eixo trazeiDéZpositado
em 2-1-1959 — Inro;
e
unia
segunda
válvula,
na
dita
pasa
1° — Motor com escape, caracterizado por compreender uma engrena, sagern de fornecimento, respondendo ao venção.
gero diretora de rotação numa deter- rnovimeneo do êixo dianteiro e conecta- •Requerente: Trivellato S.A. Enminada %,;elociciade angu/ar uniforme, da em série com a citada primeira vál- genharia, Indústria e comércio.
um excentrico rotativo movimentando vula, entre esta primeira válvula, e a Priv.. Inv. — Carreta para
no mesmo eixo Urna" engrenagem coa- mencionada unte de ar sob pressão, des- transporte de tratores e outros.
xial com a mesma engrenagem e ten- tinada a interromper o escoamento de com balanço próprio para carga •e
do dois braços projetados de um des- ar, através da passagem de fornecimen- descarga sem uecessidade de
liaador, uma mola espiral dirigindo as to sempre que a distancia entre o eixo rampa,.
ccsaaxões entre as ditas engrenagens e dianteiro e 'o chassis principal ae torne
1. 0 ) Carreta para, transporte de
abrangendo os seus eixos comuns. os excessivo. — Um total de 7 pontos.
tratores e outros, com balanço
terminais de tal mola sendo eonectadoa
_
•
próprio para carga e descarga uem
respectivamente à tal engrenagem e
necessidade de rampa. caracteriTERMO N^ /06.200
engrenagem dirigida para prover . um
za-se por ser constituída por uma
De
30
de
outubro
de
1958
movimento direto mure ambas, um eslança de" engate (1), a qual comcorri ranhura especial para prenAluco Bauekmente.
Patentgesellschaft
parte da estrutura da carreta:
põe
.
•
der a mola tensora, dois terminais paSuiça. •
esta lança de engate estende-se
rachoques no deslizador , para suportar
Privilégio de Invenção' para Aperfei- para, a parte traseira, através de
o choque .oferecido pelo escape, ambos çoamentos em ou referentes á conjun- urna suspensão — balancim tle rodiametralmente 'opostos, ambos para- tos de vidros e janelas.
das duplas, em tandem (2), cenchoques movendo alternadamente du1 — Um conjunto de vidros duplos trando-se em um ponto "pivot"
rante o movimento de oscilação trans- para portas e janelas, caracterizado pe- (3), localizado mais ou menos 3/4
versal através do qual o movimento lo fato que no mesmo são usados como da' parteposterior das rodas tragiratório intermitente de 180 , é dado à quadros para as portas e janelas trilhos seiras, -sendo que esta lança
urna outra engrenagem ao eixo recep- metálicos que são desenhados com cm engate (1) é diretamente fix:c.0.
tor.
perfil substancialmente era U, as ranhu- na suspensão . das rodas.
Um total de 4 pontos.
ras entre as duas pernas dos mesmos
Um total de 4 pontos.
meios de ,contrôle atuando as ditas
válvulas para a dita segunda posição
quando o dito trocador de calor se torna mais quente.
Um total de 7 pontos.
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Termo n° 526.210, de- 31-1-62
Termo al 526.201, de 31-1-62
"Catal" Sociedade de Materiais 'Plasti- Eforbras Engenharia de Forjas Brasileiras S. A.
cos Limitada
São Paulo
São Paulo

WORBRAS .
Ind. Brasileira.

CATAL
Ind. Brasileira
Classe 1
Artigos mi classe

Classe 5
Artigos na classe

Termo n'' 526.202, de 31-1-62
Teixeira 6 Cia.
Minas+ Gerais

Têm° n° 526.211, de 31-1-62
Inapol Indústria Nacional de Porcas
Limitada
São Paulo

SACI' •
, Ind. Brasileira

INAPOL
'Ind. Brasileira.

Classe 41
Artigos na classe

Classe 11
Artigos na classe.

Termo 15° 526.203, dc 31-1-62
.".Agabé", Calça-dos Limitada
São Paulo
Á G A. j;

Tèrmo n° 526..212, de 31-1-62
Companhia Mônaco Vinhedo, Indústria
Comércio. Importação e Exportação
• Rio Grande do Sul

E

Ind. Brasileira

ALWAYS MELLOWY
Ind. Brei/eira.

Classe 35
Artigos na classe
••n

P•••••

Unge.

526.204, de 31-1-62
Teixeira 6 Cia..
Minas Gerais
11'

-CENTAURO
Ind. Brasileira

Classe 43
'Artigos na classe •
Termo n" 526.213, de 31-1-62
Companhia Mônaco Vinhedo, Indústria
Comércio, Importação e Exportação
Rio Grande , do Sul
. Classe 41
Artigos na classe

com- a concessão do registro requerido

Termo IV 526.219, de 31-1-62
José Vieira
. () Paulo
Sa

BAR WILL'.
Classes: 41 — 42 — 43
Titulo
Temo n° S26,220, de 31-1-62
Posto V-8 Limitada
São , Paulo

Vb
. Ind., Brasileira
Classe 50
Artigos na classe
Termo n" 526.221, .dc 31-1-62
Construtora de Obras e -Terraplanagem
Kawaniura Limitada
São 'Paulo

Tênno n° 526.228, de 31-1-62
Fabrica de Máquinas de Sorvete 'Dl.
plomata" . Litnitada
São Paulo
Classe 6
Artigos na classe
Tétano n" 526.229, de 31-1-62'
Sociedade de Pesca Pedalo Limitada
G
São Paulo

FEDAT O
BnpOIeira

o

Classe 41
Artigos na • classe
Termo n" 526.230, de 31-1-62;
Confecções Riquenha Limitada
São Paulo

ItlQUENI1A

• Ind. Brasileira
AWAMURA
Vit.PtulAs
a
ir\

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe t6
Artigos, na classe •
Têtruo .n" 526:222, de 31-1-62
Torradora Piratininga Litnitadp
sur, Paulo
.

Classe 36
Artigos na classe
Termo n" 526.231, de 31-1-62
Tecnobras Mãquinas e Aparelhos de
Precisão S. A.
São Paulo
Classe 28
Artigos na classe

Têrtno n" 526.232; de 31-1-62
Classe 41.
rossman
Artigos na classe
São Paulo
.1:rid.
Brasileira
Térmo n" 526.205, de 31-1-62
ramo ri". 526.214, de 31-1-62
Classe 41 •
'mobiliaria e Construtora Edilar S. A.
URGI/T.1\1.UL
companhia Mônaco Vinhedo, Indústria
Artigos na. ciasse;
São Paulo
Ind. Bwasileíra
Cdmércio, Importação e Exportação
Têrmo n° 526.223. de 31-1-62
- Classe 36
•EDILAR
Rio Grande do Sul
Companhia
Mônaco
Vinhedos-Indústria,
Artigos
na classe
Ind. Brasileira
Classe 42
Comércio, Importação e Exportação
Classe 16
É
Rio =de do Sul.
Tèrnio n" . 526.233, de 31-1-62 ''l
Artigos na classe
Artigo na classe
Classe 1
Mercantil Santa Rosa Limitada g`
Tèrtno ri' 526,215, de 31-1-62
Termo n" 526.206, de 3-1.-1-62
Artigos na classe
São Paulo
Indústria
de
Papel
Guartillios
Limitada
Zstizsanna Frank
•
5.
Têrtuo
n°
526.224.
de
31-1-62
São
Paulo
•
'sitena.
São Paulo
Companhia Mônaco Vinhedos-Indústria,
Ind. Brasileira
GUARULHO
:r R A N
Comércio, Importação e Exportação
Classe 50
'Ind. Brasileira
Ind. Brasileira.
Classe 3
Artigos
na classe
Classe
38
•
Classe 35
Artigos na classe
Artigos na classe
Artigos na classe
Termo n° 526.234. de 31-1-62 5?
Termo n" 526.225, de 31-1-62
Tarrno a' 526.216; de 31-1-62
Companhia Mônaco Vinhedos-Indústria, Madeiramentos • Para Máquina de Cos,9
Trino n" 526.207, de 31-1-62
nar s e Ca.ra: Loira Limitada
Bar c Café São Miguel Limitada
tura Andréa Limitada
Comércio, Importação e Exportação
- São Paulc
São Paulo
São Paulo
Rio rande do Sul
•
'
MOLE
•sio LaGurn.
Ind. Brasileira
,1
e lnd. Brasilelra
Ind, Brasileira
End. Brasileira
Classe .50
Classe 42
Classe 40
Classe 50
Artigos na , classe
Artigos na classe
Artigos na classe
Artigos na classe
526.217.
de
31-1-62
Termo
Têrmo n" 526.226, de 31-1-62
Tétano a' 526.208, de 31-1-62
Tèrmo n° 526.235, de 31-1-62
Tednobras Máquinas e Aparelhos de Construtora de .Obras e Terraplanagem Companhia Mônaco Vinhedos-Indústria,
Alumínio c Escovas Grauçá Limitada
Kawanaura Limitada.
Comércio, Icapártação c Exportação
Precisão S. A.
São Paula
• São Paulo
Rio rande do Sul .
São Paulo

'TEGNOBRAS Ind. Brasiloira
Clase s5
Artigos na classe
_
Termo a" 526.209, de 31-1-62
Lanches Bar Paraíso Limitada
São Paulo

Ind. iirelloira
Classe 50
Artiaos na classe

COTEK

Ind. Brasileira

SEMPRE
ina. Brasileira

Classe 50
Artigos na classe
Tèrino n° 526.218, de 31-1-62
Indusmec S. A., Industrias Mecânicas
Sio Paulo

Classe -42
Artigos na classe .
nano n° 526.227, de 31-1-62
Promoções Claubar Limitada
.5.ães Paulo

Ia Dl,/ SLII!.X.;
Bralei
Classe 21
Artigos na classe

GLAUBM
tnd. Brasileira
Classe 32
Artigos na classe

GRAUÇL
End. Brasileira
Classe 29
- Artigos na classe

Têrino
526.236, de 31-1-62
Comércio e Indústria "Madafer" Limi•
toda — Ferro. Aço e Materiais Param a
Construção
São Paulo
Classe 5
Artigos na classe

•1104 Sexta-feira 23

D:ARIO , OFICIAL (Seção 111)

Tèrmo n° 526.237, de 31-1-62
‘ m •-enda Madelubi• Comércio e Avo
Pecuária Limitada São Paulo

Termo n° 526.2-14, de 31-1-62
Calista Abraão,Najar
São Paulo

M4DELUB£'
Xnd. Braaileira

Ind.'Brasileira

Classe 41
Artigos na classe

Classe 41
Artigos- na classe

Termo n" 526.238, de 3 -1-62
Metalúrgica Mily Limitada
São Paulo

Termo n" 526.245, de 31-1-62
Korner Hegedus
S5o Paulia
- •

CAFE GUAIRA

. LLL AVRICA.g
• Ind. Brasileira
Classe 11
'Artigos na classe

•

Ténue) n" 526.246„ de . 31-1-62
Importadora. E,xporèadora e Representações l',Iamar Limitada
•São Paulo
Classe 11
Artigos na classe
Termo n° 526.239, de 31-1-62
Pilot Pen do Brasil S. A. Indústria e
Coniércio
São Paulo

PILOT PEfi

Ind. Braoileilea
•

Classe 17
.
Artigos na classe
_
Termo n" 526.240. de 31-1-62
Indústria de Bijouterias Egrila Ltda.
São Paulo
' EoHILL'.

ELAMAR
Classe 50
_ Artigos na classe
Termo n" 526.248, de 31-1-62
• Sergio Alves Frosini
Sio Paulo

UMUARANIA_I
IND. BRASILEIRA

IND.E

Classe 8
Artigos na classe
Termo n^ 526.249, de 31-1:62—
Calcados Pimpolho Litniiazla
São Pamo

RINASTER

PIMPOLHO

Ind. Brasileirix

Classe 50
Artigos na classe:

•n•••nn•nn••1151~.

Termo n" 526.263, de 31-1-62
Mercearia e Frios Danubio Limitada
São Paulo

:ernto n" 526.254, de 31-1-62
Indústria Mecánica Marechi Limitada
São Paulo

Classe 50
Artigos tm classe

Ind. Brasile5

Classe 36
Artigos na cias.*

11

ri,AXPRIIPPVIR

11

Ind. Brasileira

Classe 36
Artigos na classe_
Termo n 526.256, de .31-1-62
Bar e Cale Tvlajestic Limitada
• São Paulo

Classe. 36
Artigos na classe
Termo rt" 526.243, de 31-1-62
Auto Posto Rebolsas Limitada
São Paulo
Classe 47
Artigos na classe

Classe 5t)
Artigos na classe

Termo n" 526.257; -de 21-1-62
José Mocci
Sio Paulo

EDUFLEW,
Ind. Erawjeirs
Classe 28
Artigos na classe
'Urino n^ 526.259, de 31.1-62
Comercial Triangulo de Armarinho
witada
São Paulo
- EDU
Classe 28
Artigos , na classe
Têm° n" 526.260, de 31-1-62
Reformadora Carretti Limitada
São Paulo
CARPE :MI ,

; ND.

Classe

8

Cilasse 1 •
Artigos na classe
Termo n" 526.266, cie 31-1-62
Industrias Metalúrgica, Mecânica, Ele.
trónica• Reunidas' Multia ries Limitada
São Paulo
Classe 8
Artigos na classe
••n••nn, n-n

.--•-nn•n41

Termo n' 526.267, de 31-1-62,
Industrias Metalúrgica. Mecânica, Ele.
tri^mica Reunidas Multiartes Litui4,da
Silo Paulo
Classe 6
Artigos na classe
1.-•n

Termo ti" 526.268. de 31-1-62
Bijouterias '13enjak" Limitado
São Paulo

SENAI<
/IND. BRAS/LEIRA

Classe li
Artnrós na -classe
Tértno n" 526.269, de 31-1-62
Cocadas liapuan LMuit,At

Classe 21
Artigos na classe

Termo n" 526.251. de ?r1-l-62
Auto Peças XV Limitada
Silo Paulo •

Termo n" 526.261, de 31-1-62
Ao • Novo Esporte Maracanã Limitada
'São Paulo

ITAPUAN

- 1V
Tnd. Brasileira

Cita Ind1.14easileira

IND. BRASILEIRA

Classe .50
Artigos na classe

Classe 49
Artigos na classe

• TECNOBRAs
Ind. Brasileira
Classe 5
Artigos na classe

ENovABENFICL
Ind. Brasileira
Classe 21
Artigos na classe

BRASILEIRA

krtigos na classe

1111). 1:11.1:1LEIRA

Classe 33
Artigos na classc

'Ferro,- O,' 526.252, de 31-1-62
Termo n" 526,262. de 31-1-62
Térmo n" 526.247, de- 31-1-62
Col i seu, Indüstria Eletrónica Limitada Tecnoe,-as 5, A. Indústria e Comércio Nova Benfica de Autonsõveis Limitada
sa. Paulo
São Ptailo
São Paulo
1•

COLISEU

MULTIARTE

MAJESTIO
Ind. Brasileira

IND. BRASILEIRA

"11111~.11.M.11. n

Termt»t" 526,26-1; de 31-1-62
Jorge Leite da Justa
São Paulo

Classe 21
:1-1Cf.r2/1.4
Artigos 'na classe
Classes: 41 — -12 -• 43
Termo n" 526.255, de 31-1-62'
'Titulo
Indústria e Com"rcio de ;Zoupas SiTèrino n" 526.265, de 31-1-62
marlu Limitada .
Industrias Metalúrgica. Mecãnica. Ele•
São Paulo
irónica Reunidas Multiartes Limitada
SIMARLU
São Paulo

Ind. Brasileira

Termo n" 526.250,• de 31-1-62
"Plaspinter", Comercial Limita
São Paulo

_nd.

4

Classe 21
Artigos mi classe
Termo n" 526.258. de 31-1-62
Comercial Triangulo de Armarinho
mirada São Paulo

ELE-1-

•
Termo n' 526.242, de 31-1-62
Confecções Rinaster Limitada
São Paulo

Térrno n° 526.253, de 31-1-62
Tecnobras S. A., Indústria e Comércio
São Paulo
Classe 28
Artigos na classe

MOCCIWIWN
Ind. nr.aeLtlira

Ind. Brasileira

Classe 13
Artigos na classe
TeTI:rno ti" 526.241, cl-c: 31-1-62—
.Barbearia Unmarama Limitada
São Paulo
•

Março de 1962

São Paulo

" • Classe 41

Artigos na classe
Térmo n" 526.270, de 31-1-62
Indústrias Quitnicas . ."Joper“ Limitada
São Paulo
•
•

JOPER

IND. BRASILEIRA
1NE(:0 DO NiAlEit() DE ROJE : Cr$' 2,00-

Classe 46
Artigos na classe

