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REVISTADA PROPRIEDADE,

Termos:

N9 85.976 - Otto Felts De La
Apreaente clichê.
Expediente do Diretor Geral
N9 113.056
Odoarcre Reg:VA:ed.
N.'0 122.872 - Original configu- - A p resente clichê.
dos os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Depar- ração em móvel conjugado com N9 128.575 - Ricardo Talentl. Rio, 22 de março de 1962
tamento a fim de efetuarem o toca discos e rádio - requerente Apresente clichê.
Rcronsideração rie Despachos
pagamento da taxa final concer- Eletro Indústria e Comércio N9 129.636 - Antônio Di
presente clic kiê.
Bestvox Ltda. •
n
Bendix ‘,Vestinehouse Automoti- entes a expedição dos respectiN. o 124.056 - Nôvo modelo de N9 129.649 - Tecnart Importaão e
ve Air Brake Company - recor- vos certificactor dentro do prazo
Comércio Uttla. - Apresente e.lichú
rendo do despacho que -- Indefe- de "Sessenta Dias" - na forma peso para pcpal associado e PorN9 129673 - Tereza Fern2pcles
riu - o termo 271.875 - marca do parágrafo único do artigo 134 ta lápis - requerente - Remiam] Gomes
de Belda. - Apresente cltrité.
do Código da Propriedade Indus- Frank.Bendix (VNtinghouse.
N9
129.739 - Fábrica de Fil-o
-Tendo em vista o recurso inter- trial:
Foram indeferidas as seguintes - Atenda ao S. do Documentaçãn.
posto; e considerando as razões
Foram deferidas as seguintes patentes da privilégio de invenção N9 129.741 - Fábrica de Fil-J
nele expendidas segundo as quais patentes
Aninima. - Atenda ao 5 de
de modelo e desenhos in- - republicadas por terem saíp
ce verifica que a própria titular
Documentaçao.
em face dos latidos téc- com incorreções:
das marcas havidas como impedi- dustrial,
N9 129.740 - Fábrica Fil-q
N.° 103.562 -- Aperfeiçoamentos dado
Uvas admite a coexistência .das nicos - retificadas por terem saiAnônima. - Atenda ao S. de
com
incorreções:
do
em
válculas
de
descarga
d'água
:Aias com a registranda; consideDocumentação.
para
caixa
,
destinadas
a
apareN9 120.754 - Uanzeller
rando por outro lado, o nome coKlerzer
Termos:
lhos samitárlos - requerente - Wanzeller. - Atenda ao S. de
merciai da requerente; resolvo, de
Do- .
c
ttillen
tacão.
Irmãos
Zambom
Ltda.,
em
face
acôrdo com o art. 200 do Código
N.° 114.503 - Novo mOdélo de
N9 129.755 - Calixto Bicham Kunik.
da Propriedade Industrial recon- espiral inseticida - de Orval Im- do laudo técnico.
N. 0 103.999 - Aperfeiçoamentos Atenda ao S. de Documentação.
!Aduar o despacho de 11 dc abril portadora Ltda.
de 1961, que indeferiu o pedido da
N. o 116.639 - Garrafa quadran- em, rôlhas de Henrique Coelho N9 -107.069 - Taro - liorui, marca "Bendix-Westinghouse" t guiar - de Klosterbrennerei - Relvas e José Neves da Cunha, Atenda no S. de Documentação.
N9 129.386 - Cia, Industrial PJaIn arca "Bendix-Westinghou- A.G. Erste - Badische Wein em face do laudo técnico.
de Calcados Vulcanizados. N.° 105.427 - Aperfeiçoamentos sileira
se" (termo n.° 271.375), para o - und -• Ede lbranntweinbrebberesente clichê.
em cinzeiros - de - Jakob Bart- Ap
efeito de conceder o registro re- rei.
•
126.403 - Industriai de Produquerido.
N.° 1160843 - Ne.vo modelo de mann, em face do laudo técnico. tosN9
. Zarna Ltda. - Apresente eiellè.
Em 15 de março de 1962. Ass.) base isolante para caixa de distriForam indeferidos os seguintes N9 100.109 - Romero Aram • Clovis Costa RoMpifs - Diretor- buição de linhas telefônicas -e si- pedidos de patentes de modelo de Preste esclarecimentos.
Geral.
milares - re.querente: P.I.P. - utilidade, em face dos laudos tés- N 9 100.409 - Douglas . C:alisto.
C.A. - Nbrgren Co. - recor- Procelana Industrial Paraná Li- nicos - republicados por terem Atenda co S. de Documentação.
rendo do despacho que indeferiu mitada.
N 9 109.567 - Rubem Ribeiro 1.'a.
saído com incorreções:
termo 356 761 - marca - MiN. o 113.489 -- Nõvo modelo de
gundes. - Cumpra exiaência.
Termo:
ero Fog.
N9 100.917 - Jaime .Rulz Martinea
testador de vela de ignição - reTendo em vista o recurso in- querente - General' Motors CorN. o 97.220 - Nôvo modêlo de - Cumma exigência,
'erposto; e considerando o pare- poration.
embalagem para café moído em N9 100.992 - José Maria Poll Ala
cer da Divisão de Marcas, reconN. 0 122.862 - Nõvo e original pó - requerente - Café Bom ra- bart. - Cumpra exigência.
N9 105.415 - Adolf Karel Velan, .Adero . de acOrdo com o artigo 200 desenho ornamental para tecidos ladas Indústria e Comércio LimCumpra exigência.
do Código da Propriedade Iodos- - de Sociedade Anônima Indús- tada.
Iria] o despacho de 24 de julho de trias Reunidas F. Matarazzo.
N. 0 106.927 - Canjiquinha em
1961, que indeferiu o pedido da
N. o 123.522 - Nevo e original pedra argamassada, moldado a
Seção de Prorrogação
marca. 'Micro-1 .'0g," (termo n.°
desenho ornamental para tecidos frio - requerente - Antonio Van56.701. requerida por C.A. Nor- requerente - S.A. In- ni.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
gren Co., para o efeito. de con- dústrias Reunidas F. Matarazzo:
NP 117.139 - Vasador a galpc
eeder o registro.
Dia 22 de março de 1992
N.° 105.301 - Tambor rotativo com boquilha , intercombinável Em 15 de marro de 1962. Ass.) para processo eletroliticos - re- requerente - E g ido Ponti.
EXIGÉNCIAS
Clovis Costa Rotirigues - Diretor- querente - Cia, Eletroquimica do
N. o 66.081 - Uma churrasquei•
Geral.
Brasil Enoulbra,
ra elétrica, com chapa para fri- NP 275.927 - Lel). Mercex Ltda.
NP 107.730 Nôvo tipo de an- turas provida de forno - reque- Satisfaça exigência.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA tena para
N9 368.134 - S.A. Brasileira de Ta.
televisão - de Dorival rente - J.M. Fernandes & Cia.
DIVISÃO DE PATENTES
Ltda.
bacos Indústria Lizados Sabrad. Biasia,
N.° 78 931 - Aproveltam-ent: de Satisfaria exigência.
103.349 - Sinalizador porRio' 22 de março de ' 1962
aparas de borracha na confecção N9 373.676 - Café e Bar Liceu ri.
tátil - de Frederico do Lago..
de capachos e este capacho - re- imitada. - Satisfaça exigência.
NOTIFICAÇÃO
N.° 114.569 - Nôvo e original querente - Miguel Reines.
N9 383.758 - Espólio A. S. Rios. Satisfaca exigência.
Unia vez decorrido o prazo de modélo de lanterna para autos
Foi indeferido o seguinte pedi- N9 387.263 - Mercantil Sulssa Inrecurso previsto pelo artigo 14 da -- requerente -- Mecânica Esfera
do dp patente de- privilégio de in- dústria e Ç.'..e m&clo S.A. - Saii^faça
I,ci it. • 4.043 de 29 de dezembro Ltda.
exissência.
•
N. o 122.222 - New() modêlo de venção:
cie 1961 e mais "Dez Dias" para
N9 440.028 - Dr. Vicente Rizzo evec i•-zzaia juntadas de recursos, e conta gotas para garrafas e ou-.N.° 64.90U - Nova dobradiça Satisfrra
exigência.
requerente - Plinto Giu- !Iara tamnas de latas em geral - N9 483.42
do mesmo não se tendo valido ne- tra;
Alz ira dos santas
nhum interessado, ficam notifica- dlce Lobo.
Gonseppe
Riva
.!,
PereJra.,-, - satisfaça exigência.
,
• .
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As Repartrçoe,s iel
• ublteas
leverão remeter o expediente
(estimulo à Publicação nos
:ornais, diáriamente, até -às
'5 horas, exceto aos sábados,
tilando deverão fazê-lo até às
.1,30 . horas.
- As reclamações pertinen'es à matéria retribuída, nos
:USOS de erros 'ou omissões, deverão ser formuladas por esrito, à Seção de Redação, das
) ás 17,30 horas, no máximo
:. té .72 horas após a salda dos
lirgãos oficiais.
Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, pá r quem de direito, rasuras c emendas.
• - Excetuadas as para o
exterior, .que serão sempre
anuai.:, as assinalaras poderse:ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou UM ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
.
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de valiJade dO suas assinaturas, na

Março de 1962

EXPEDIENT'E
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
011,15.TOR-GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA--.1
CHEFE IDà!SERVIçO DE PUBLICAÇÕES

CHEFE DA SEÇÃO ; DE REDAÇÃO

MURILO FERREIRA ALVES

MAURO. MONTEIRO

DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO

.1p

liaça° d• publIcIdado do •xpadlonte do Deport•rnienío
Noclonad do ProprI•dado IndLeotrlil do MInlatórIO
Indinatrla • Cor7.órelt.
Inr t:resso

nas oficinas do Depaitamcnto de tniprehsa Nacicnal

ASSINAIVRAS
11E1'AIITIçõES E PARTICULARES .FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
• Capital e Interior:
Semestre
. Cr$ . 600,00 Semestre . .
Cr$
450,00
AnO .
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr-' 900.00
Exterior:
Exterior:
Ano
Cr$ 1 300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
parle supericsr do enderèço 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 assinou' Ias providenciar a- respectiva
renovação com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.

•- As Repartições públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais -renovadas até 28 de
fevereirb de cada ano e (IS
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes. •
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
SUO -aplicação, solicitamos
usem os interessados .prefe-;
rencialmente cheque ou vale
.postalemilidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de IMpren.sa Nacional:
--• Os suplementos às edicões dos órgãos oficiais só se
f- ornecerão aos assinantes que
.os' solicitarem no ato.da assinatura.,
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicada, deverá provar
esta condição no alo da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, ust venda avulsa, acrescido de Cr. 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
-decorrido.

---`
N 9 494.909 - Fábrica de Papel e
Ns 493.741 - 493.742 - 493.714 ?anquimica S.A. - Satisfaça exi- Papelão Nossa Senhora da Penha Sociedade
Anônima. - Aguarde-se.
- t.ência.
N9 497.804 - Metadier R-.. Cie SodaN 9 497.235 - Malharia Dom Basco
te D• Expáloitation de Marques. Ltda. - Satisfaça exigência.
N9 497.987 - aia. Mônaco Vai:le- Aguarde-se.
No 527.680 - Ksrlos Tissenbarni.
dos. Indústria, Comércio, Importação
e Exportação. - Satisfaça exigên- - Aguarde-se.
N 9 -527.682 - Laboratório Tei.dx
cia.
N9 498.565 - Papelaria União Li- Limitada. - Aguarde-se.
N9 527.684 - Laboratório 'Tenax Limitada. - Satisfaça exigência.
- Aguarde-se.
No 509.282 - Ind. eCom. Moura mitada.
No 528.386 - A Noiva Tapeçavia
Alves Ltda. - Satisfaça exigência.
Ltda. - Aguarde-se.
N 9 527.746 - Pedro Breves tti: Com,
N9 528.424 - Braailarroz Lida: Inpanhia. - Sat:sfrça exigência.
N9 528.606 - Laboratórios Moura
528.594
Ns. 528.603 - 523.601
dústria e Comércio. - Aguarde-se.
•528.605 - 528.607 - 520.603
Brasil-Orlando Rangel Sociedade
628.603 - 628.610 - 628.611 - 523 612 Anónima. - Aguarde-se.
- 623.613 - 628.615 - 528.616 N 9 528.655 - Fábrica de Bich:letas
Laboratórios. Monark
528.617 - 528.619.. S.A.- Aguarde-se.
•
S.A.
Se..
Brasil-Orlando Rangei
tisfaça exigência.
FORAM PRORROGADAS AS SEN9 528.639 - Ou Pont do Brasil GUINTES PEDIDOS DE MARCAS
Quiimica.
SatisfaS.A. Indústria"
N.° 333.091 - Fábrica de Cerámica
ça exigência.
No 528.642 - Ou Pont do Brasil So- D. Pedro II - Porcelana D. Pedro
ciedade Anônima. Indústria QUall:CP. II S. A. - Classe 15.
- Satisfaça exigência.
N.° 333.092 - P. II - Porcelana
N 9 530.109 .- Ribeiro Filho e C ira- D. Pedro II S. A.
Classe 15,
.
•panhia. - Satisfaça exigência.
P. II - Porcelana D.
N.° 333.095
Le•
Gessy
N9 530.290 - Indústrias
Pedro II S. A. - Classe 25.
ver S.A. - 'Satisfaça exigência.
PorcelaN.° 333.096 - Carioca
N9 530.552 - Prema Preservação
Classe 15.
dc Madelras S.A. - Satisfaça exigên- na D. Pedro II S. A.
N.° 333.097 - Rosário - Porcelacia.
1%19 530.625 - IndCrstrias Villares
na D. Pedro II S. A. - Classe 15.
S.A. - Satisfaça exigência.
N.°.334.773 - Babalu - Indústrias
No 530.632 - Banco , Uacional do de Chocolates Lacta .S . A. - Classe
Comércio de São Paulo. Satisfaça- 41.
exigência.
N.° 338810 - Globo - Indústrias
•• DIVERSOS
Alvct
Reis S. A. - Classe 46.
•
Fábrica de Cerâmica
N.° 363.855
-.N9 389.929 - Irmãos Dias ez Com- D. Pedro II - Porcelana D. Pedro
. panhia Limitada. .- Aguarde-se.
Classe 8.
II*S. A.
N9 490.033 - Irmãos La Seiva e
N" 363.856 - Fábrica de Cerâmica
• Companhia. - Aguarde-se.
.
N9 490.633 - Essências-Garonl Li- D. Pedro II , Porcelana D. PcdrO
•
10.
II S. A.•Classe
mitada. - Aguarde-se.
363.857
Fábrica
de
Cerâmica
N
n
No 490.634 - Casa Djacia • Pa ,ilue- 13. Pedro II
Dei-e:Iara D. Pedzo
ci S.A. Comercial Importadora.
••
• .-.
II S. A.
Classe 16. •
..
Aguarde-se.
tA.): n 1.1
;•
•

N.° 377.358 - Nossa • Senhora. da
Aparecida - Casa Masetti S. A.
chistria e Comércio - Classe 8.
N..° 380.318 - Doble • S. A.
Brasileira da Tabacos Iiidustrializados
Sabrati - Classe 14.
N.°-381090
Caparao - Condoininio do Edifício Capara° - Classe
33.
N.° 383.063 - Mine. Rosa.,
mal Americana S. A. Comércio e Indústria - Classe 13.
N.° 384.530 - NeOferro - Dr. Artinir Alvarez Cruz Filho - Classe' 3.
N.' 356.829 - Edifício Osivaldo
Cruz
Imovil Sociedade de Imóveis
e Representações LIda.. - Classe 33.
N." 461.638
Prado - Crisais
Prado S. A. - Classe 14. •
N.° 480.086 - Digan - Diksztejn
.Awruin Chain - Classe 36.
N.° 487.663 - Rádio Heinorroi•Zal
- Almeida Cardoso Cl Cia. Ltda. Classe 3.
N.° 495.306 - Gerbi
Cerâmica
•
Cerbi S. A.
Classe
IV 527.495 - Eclipse - The Eclipse Spaying Co. Limited - Classe 6.
N.° 527.593-- Dontale1 . - Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft Classe 3.
' N.° 527.594 - Dontalol - Farbenfabriken Bayer . Aktiengesellscbaft Classe 48.
N.° 527.598 Caporit Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft --Classe 2.
N.° 527.600 - Jtivcnina - Farbenfabriken Baycr Aktiengesellschaft Class:. 3.
N.° 527. 661 - Velas de Stearina
- F. C. Lang S. A. Indústria e Comércio - C lasse 46 (retificando•se
•eata do primitivo para 3-7-37) .
3
; 32

_N.° 527.683 - Madan
Laboratório Tenax Ltda. .- Classe 3 . (retificando-se a data para 15-6-52). •
•
N.° 527.723- Reliable • Atlantis
Brazil Ltda.
Classe 46.
N.° 527.724 - Royal - Atlantls
Brazil Ltda. - Classe 16.
N.° 527725.- - Atlantis --Atlantis
Brazil Ltda. - Classe 46.
•
N..° 527.726 .Atlantis - Atlantis
Brazil Ltda. - Classe 46.
N.° 527.784 - Volta Forsaljningsaktie Bolaget Volta - Classe 8. •
N.° 528.015 -‘--Aspirina
. Farbenfabriken ' Bayer Aktiengesellschaft
Classe 3.
N.° 528.016 - Adalina
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft Classe 3.
.
N.° 528.018 - Acaprina-- Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft Classe
. N." 528.425 - Cardeal - Brasit-irroz Ltda. Indústria e Comércio Classe 41.
N.° 528.602 - Calfosina Massone
Lab. Moura Brasil Or- Classe 3
lando Rangel S. A.
N.,°' 528.626 - Cooper Product Cooper Mcdougall 1, Robertson Limited - Classe 2.
N.° 528.885- Cerveja Pretinha - -Cia. Antárctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos ---- Classe 42 (retificando-se a data para ,.
3-6-1952) .
N..° 528.586 -; Cerveja Excelente,
- Cia. Antárctica Paulista Indústria
Brasileira de B:bidas , e Conexos Classe 42 (retificando-se a data para
3-6-1952) ..
N.° 528.933 - Acridinal
Cia. Ltda. - Classe
Games Xavier
3.
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•

N.° 528.934 - VoIoquina •-•• João
Gomes Xavier 6 Cia, Ltda. .
3.
João
N.° 528.935 - Emuklina
Classe
Gomes Xavier 5 Cia, Lida.
3.
N.° 928.536 - QUinoty,teno -- João
Classe
Gomes Xavier 5 CIE' Ltda.
3.
.s\
N.° 529.083 ..-- .Sedalgin Cie.-AkfiengeselISChaft
Clane 3.
N.° 529.570 - Dqdropur - Corri
Products Co. - Classe 41.
N.° 529.865 - COcle6Nal -'Knoll
'6 Cie. Aktienge-sellschaft Ls :-. Classe 3.
Knoll
N.° 529.866 - Ocaraden
£, Cie. Aktiengesellschaft*.L-- Classe 3.
\ N.° 529.934 - Oposecíaate - Medicamentos Alopáticos Nacjonais S. A.
- Classe 3.
N.° 530.187 - Mirroldx' - Societe
te Carbone Lorraine. --. Classe 8:
N.° 530.364 - Grandioso - Adega
Internacional Ltda. Classe 42 (retificando-se a data para 3.8-32).
Indústrias
N.° 530.553 - Lacta
de Chocolate Lacta S. A. - Classe
In
28.
-Artur
N.° 530.630 - Eberhardt
Eberhardt S. A. Indústrias Rennid.is,
- Classe 11..
E.
N.° 530.784 - Peelude .- J. 6
Aktinson Limited - Classe '43.
N. 530.788 - Blatk 5 N.Vhite Jalnes Buchanan 6 C. Limited: - Classe 42.
N.° 530,817 - Clima - Norbrasil, Material de./Escritório S. A. .Classe 17.
Rilsan - Rilsan
N.° '530,937
Brasileira S. A. ---. Classe 1.

)

- E DA SEÇAO
IENT
'13 IISQUIS
Dia 22 de março de 1962 --

WrkhcAçÁo
.
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previstW,pelo artigo 14 da
Lei n.o 4.048 de 29 de dezembro
de 1901 o mals3Dez Dias" - Para
eventuais jyntadas de ^recursos, e
do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a êste
partamenta a fim, de efetuarem o
pagamento da taxa^ final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo
de "Senssenta Dias66 - na forma
do parágrafo único .do artigo 134
do Código de Propriedade Industrial.
Foram deferidos ós seguintes
pedidos de marcas:

NP 342.115 - Bom Pão - Panificadora :Bom Pão - Purificadora Bom Pão Ltda. -,-- classe 41.
N.° 353.851 - Sabão Pintado
Leão - Aldevio José Lustosa Leão
e Antonio Rinaldi Filho - classe 46..
N.° 378.642 - Tombras - TonUras S.A. Indústria o Comércio
de Aparelhos Eletrônicos - classe 3.
. EXIGENCIAS
•
N.° 323.498 - Jair Kalife - Satosfaça exigência.
NP 325.
137 - Jair Kalife 7-- satisfaça. exigência.
DIVERSOS
N.° 318.829 - Fábrica de Aguardente.Santa Rosa Ltda. - Aguarde-se.
NP 331.300 - Emanuel Merck
O f f en e Hanselgesellschaft Aguarde-se.
•
,N.° 343.569 - Kodak Brasileira
Comércio e Indústria Ltda. .Aguarde-se.
". NP 349.369 - Gandra Ind. e
Comércio . Ltda. - Aguarde-se.
N.o 354.335 - Buschle & Lepp er Ltda. - Aguarde-se.
N.o 358.490 - Produtos Colourados Bebidas Ltda.- - Aguarde-

NP 250.263 - Bok - Indústria
Mecânica Bali S.A. - classe 11.
NP 341.561 Café, Pires Torrefação e Moagem de Café
Floresta Ltda. - classe 41. NP 350.225 - Neurogenina
eboratórios Farmacêuticos Vicente Amato Usafarrna S.A.
classe 3. • ^
Piper ci t
N.o . 353.448
N.° . 359.150 - Lindo Sebastião
Laboratório Farmacêutico Floma Zeminian
Aguarde-se.
Ltda. - classe 3: .
N.o 369.483 - ^Servipress SerNP 357.007 - Ipal - Indústria viços de Imprensa Ltda. - Aguarde Popas para -Automóveis . Ipal de-se.
Ltda. - classe 21.
NP 371.457 - Laboratório-FarN.0 359.100 - Zenith - Arman- macêutico Vitapan Limtada do Feliciano Guedes - - classe 41. AguardeNP 370.722 - Monte 'Carlo RECURSOS
Novidades Monte Cano Ltda. •
SINAL DE PROPAGANDA
èlasse 13.
Cotonificio Indaiatuba S.A. (rePRORROGADO
N.o 379.424 - Dom Juan - As- correndo do despacho que indefe"pasta Mario Gerschman - elas- riu o têrmo 365.484 Marca _IndaiaN.° 372.204 - Apartamentos Mon.: Se 36.
tuba) .
sões Padrão de Confôrto - ImobiliáCia. , Química Industrial de LaFoi deferido o seguinte pedido
ria M.onções S. A. Comercial e Ineorminados (recorrendo do despaehO
xle
-nome
comercial:
•,
poraclora - Classe 33.
que indeferiu o têrmo 365.828
-TITULO E ESTABELECIMENTO • NP 366.573 - Organização To- marca Fixoplast).
Instituto Paulista de Nutrição
tal de Transportes-Ltda. - OrgaPRORROGADO
nização Total de Transportes Li- Ltda. (recorrendo cio despacho
que deferiu o térmo 375.399 marN.° 497.246
A Organização de mitada.
Foram deferidos os seguintes ca Apinutre de José da Cunha
Manto Mais Cresce Mais Vantagens
Classes 8, pedidos de título de estabeleci- Soares Londres) .
Oferece - Joãe Assan
Palrada' S.A. (recorrendo cio
mento:
17. 34. 40.
I
N.o 277.441 - Cinematográfica despacho que indeferiu o termo
NOME COMERCIAL
World Press - Agência World 375.664 marca Silentbloe) .
•
Press Ltda. - classe 1'- 8 - 28
PRORROGADO
Rio, 21 de ' março de 1962
32
N. 454.658
Labortório Lomba
.12xistênekit
N.° 309.679 - Laboratório PriLtdo,„- Lahorau'irio Lomba Ltda.
mex - Cristovão Cálombo. Lisboa.
Térmos:
•
N.".528.877 - Kartro S. A. Impor- - classe 1 - 2 - 3. •
N' 387.018 - Bel Marque Produtadora c Distribuidora - Kartro S. A.
N.° 316.287 - Instituto de BeImportadora e Distribuidora.
•
leza Venus. - .Geraldo Sebastião tos de Beleza Limitada - Apresente
clichê. N.° 530.554 - A Lusitana Ltda. Ribeiro - classe 33 - 48.
N 5 3S8.600
Sanatório Santa Ca' N.° 349.845 - Dinarnic Display
- A Lusitana Ltda.
Martins & Hardt - tarina - Apresente clichê.
N.° 530.653 - jap S. A. Comer- Studio
N 388.723 - Fottanks Brasileira
40.
cial e Construtora - jap S. A. Co- classe 25 - 33
NP 352.645 - Cantina Ilaji Sociedade Anónima Indústrias Metlomercial e Construtora.
Baba - Irmãos Abdelmalak Limi- Quioticas -. Apresente clichè. • •
TITULO ESTABELECIDO
tada - classe 41 - 42:
N" 390.165 - Sociedade' Comercial
N.o 353.878 - Regente Restau- Damco Limitada - Apresente clichê.
PRORROGADO
N5 395.939 -- Indústria e Comérrante -.Restaurante Regente-LiN.° 333.093 Cerúmica Lux - mitada - classe 41.
cio de Artefatos e Plásticos Parnabo
Porcelana 13. Pedro II S. A. - ClasLimitachi - • Apresente cliché.
Foram indeferidos os seguintes
se 15.
N5 397.304 - Aços' Carbo Ligas
• Limitada - Apresente cliché.
N..° 373.333 -e Cine Piratininga - pedidos de marcas:
José 13. .Andrade Chlematografia S.
N'' 398.119 - Casa de Frutas AuNP 219.542' - Tele Master A.
Classe 33>
Continental Rádio e Televisão S. gusta Limitada - Apresente clichê.
N5 462.027 - Irmãos Pasqualucci
N.° . 381.735 - Casa Saiu% In. A. - classe 8.
dústria e Comércio Antonio Nogueira
NP ,245.358 - Renal. Ititaster - - Apresente clichê.
N5 -178.980 - Fábrica de Doces
S. A. - Classes 10 e 15.
Sautrnia S.A. Acumuladores EléNeusa Lienitada
N.° 495.723 - São Luiz tricos - classe 3.
Apresente
N" 389.220 - LibhÃ . • Laboratório
*--- Imobiliária São Luiz S. A.. N.° 233.379
Dua.rtina.
Ind.
Class,. 33.
e Comácio de Calçados Duartina Industrial Brasileiro de . Biologia e
Sintese Limitada - Apresente clichê.
•.
N.° •9ó.082 --- Rádio Emissora' Re- Ltda. - classe 36.
N" 390.370
cife -rubens 43a
NP 307.925 - Foto Cruzeiro do
Lavanderia Jóia Li,1-rdo Cirneiro da
mitada - Apresente clichê.
Sul - Luiz Ernest - classe 8.
Cunho *-- Clasás 32 e 33.
•
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N9 399.585 - Hersil Serviços
Técnicos c Industriais Limitada Apresente clichê.
N'' 390.587 - Hersil Serviços
'Técnicos e Industriais -7- Limitada
Apresente clichê.
N5 395.337 - Feigenson SOciedade
Aniin'Ana Indústria e Cernércio
Apresente clichê.
N 401.407 - Rosário Cipola Apresente clichê.
NI 401.408 - Encanto Juvenil
mitada - Apresente clichê.
.N5 401.416 - Repii-esentações Vitarro:: Limitada -• Apresente cliché.
N" 401:425 Betimo Comércio e
Indústria de Artefatos de Couro rinoitada - Apresente clichê.
N5 401.547 - Epaminond,rsde
Olvcro Brandão Gracindo - Apresente clichê.
N.' 401.565 - Cerealista Fanal
Limitada - Aprcsentet
N5 401.736 - Instituto de Idiomas
Yazigi Sociedade Anónima Apreeente clichê.
N5 401.745 - Indústria e Comércio de' Peças para Autos\ Benfré LIApresente clichê.
N' 4'01.751
Engenarg Comercial
e Construtora Limitada - Apresente
clichê.
N , 401.754 - Torrefacrio e Mongetn de Café Dercia Limitada -Aprese:1e clichê.
.
N" 401.757 - Sociedade Constatora e Imobiliária Santista Limitada
- Apresente cliché.
N5 401..758 - 'Tecnepeças Limitada - Apresente elichè.
N5 401.759 - André Nabarrete Filho - Apresente. clichê.
N5 401.781 - Papelaria Dina Limitada - A
• pnssente cliché:
•
Ni 401.833 - Sociedade Anónima
Comercial Mochnan:1 Apresente
clichê.
N'' -401.971 - Indústria e Comércio Lusar Lida. c Apresente clichê.
.N" 402.130 - Campos Saltes Sociedade Anónima Indústria e Comércio _ Apresente clichê..
•
N5 402.031
Indústria, Comércio
e Representações Cedro Limitada Apresente clichê. •
N' 402,210 - Cunpanhia Melhoramenos Vale da Paraíba - Apresente clichê. .
.
N5 402.216 - Socima Sociedade
Industrial e Mercantil de AÇOS Limitada - Apresente clichê.
N 5 402.217 - Bernardo Monteverde - Apresente clichê.
N" 402.218 - Bernardo Monteverde - Apresente clichê.
N' 402.332 - Fernando Wurgler
Neto L- Apresente cliché.
N5. 402.34.i
Bigsen Comércio e
Representações Lis,,itada
Apresente _clichê.
N5 402.343 Tansoceanica So- •
ciedade ~nitris Comissária e Exportadora - Apresente cliché.
N" 402.465
Metarlúrgtca Utis
Limitada - Apresente cliché.
Ny 402.466 - TransportadorS
Limitada - Apresente clichê.
N" 402.467
Carlos Scherfeze
Apresente clichê.
N5 402.468 - IIenry liarladino Apresente clichê.
NI 402.469 - Citiesa Comércio
Indústria • e Exportação Limitada ,
•
•
Apresente clichê.
N' 402:470 - Serrinha. de CartaLILA Triplex LimitaJa
Apreseae.

•

-

a
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N. 362.435 - José . Matulino
N. 383.570 - "Areei" Arquitetura
Caiaria Editora dráfica e PublicidaAssunção.
Construções . e Engenharia Ltda.
de Ltda. - junto a marca n.
- José Matulino ,de
N. 387.942 - 'Ufa" Usinas de •
:132'.436
205.547 - Satisfaça exigência.
(Dia 22 de Março de 1962)
Assunção.,
•
Ferro
e
Aço
S.A
•Casa Diana Paoluccf/ S. A. ComerN. 362.437 - José - Matulino cie
N. 92.145 -- José Lobo.
Assunção._
Transferência e alteração de nome de cial e Importadora - Junto a marca
N. 256.031 - - Rosa ,Filler.
a. 138.805 - Satisfaça exiggência.
N. 362.438 - José Matulino
' de
Titular de P,rocessos,
Oliver International S. A. - JunN. 264.815 -7- .112enfo de Miranda Assunção. •
•
N. 362.559 --a Franz Mei
er.
São convidados os to à marca n. 213.612 - Satisfaça Pinto e Alba de Miranda Silva.
Notificações
N. 362.849 -a.- Sérgio de Andrade.
exigência.
•
a
N.
328.897
-,:faabs.
Raul
_Leite
requerentes abaixo mencionados
Dominai° da Costa
N. 362.973
5-,c. Anônima.
cor: parecerem a este Departamento a
Diversos
Pacheco.'•
N. 333.745 -7:- A. Gomes. •
fim de efetearem o pagamento 'da ta• N. 363.032 - Predial Danúbio LiN. • • 335.147
Alberto Amaral Ei mitada.
xa de transferência e alteração de noIndústrias Reunidas São Jorge S.
•
.
Cia.
Ltda.
me dos mencionados Processos:
A. - No pedido de apostila nas mar. N. 363.065 - Reynaldo Amaral
N. 340.822 •- E.B. Estudio Téc- Duarte. a,
n. 229.446 Laboratórios Fartna,cátni c. os Vicente cas n. 229.445
nico Móveis Madeira e Decoriaaaaa . N.• 363.299 - Venilônie Indústria' e
Usafarma S. A. .(transferencia para o 229.448 - Faça-se a apostila.
Comércio Ltda.
I imitada •
seu nome da marca Dentes n. 80.114) EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
N. 347.322 -- Francisca Balis) (Ia •• N. 363.301' - Minas Seksenian. &
- Anote-se a transferência.
,
DIVISÃO JURÍDICA
Pante ei Cia. Ltda.
Gonçalves Gs Nunes Ltda. (pede paN. 363.32 - .Aldeinaro Gomes .da
N. 350.420 - Instituto de Enge- Rocha.
•
•
Dia 22 de marao de 1962
ra ser anotada lie marca Lagoa Santa
nharia Militar.
N. 363.475 --a Confecções Movera
• n. 132.798 a alteração de nome
N.
351.081
Piscinas
Los
Angea
Transferência e alteração de nome
Ltda.
les Ltda. •
dc Titular de Processos
N. 363.524 - Bar e Salsicharia "A
Representações Melo Ltda. (pede
• N. 352.217 - Espólio' de José Gaivota' , Ltda.a.
para ser anotada na • marca Casal
Notificações •- São convidados os Veloso Borb..
N. 363.651 - Irmãos Migliari &
Grande n. 141.868 a alteração de •no- requerentes abaixo mencionados a com•
N. 352.218 - Espolio de OSil Ve- Cia. Ltda.
parecerem a •(ate Departamento a Lins los° Borba.
me) - Anote-se.
N. 363.827 - Redumatic Indústria
Química- Medica Farmacêutica S. ,de efetuarem o pagamento das taxas
e Comércio de :Acessórios e Veículos
N. 352.452 - Confecç-5es dc Rou- Ltda.
A. (pede para ser anotada na marca •de- transferência . e alteração de nome pas Clamar Ltda. a
Emulpresa do Brasil
N. 363.843
Helcopasta n. 148.364 a alteração de dos mencionados processos:
N. 352.984 •- Julio Marques Cruz S.A.
nome) - ;Anote-se.
The Preload Co. Inc. ( transferi ncia ei Filhos.
José Casagrande.
. N..364.077
Calçados Samello S. A. (pede pa- para o seu nome da patente priv. inN. 354.020 - Manuel Marcellino
364 . 406
Tecniconcreto Paura ser anotada nas marcas MSM n. venção n.' 34.070) Anote-se a' da Costa.
lista sA
151 644 - Misarne n.- 148.446 - transferéncia
. N. 355.178,- Produtos Químicos'. N. 364.410 - Francisco Olyntho de
Sarneilc n. 133162 - MSM a.
Conservas de Peixe Tupi fada. Játt Ltda .
Lima e Souza.
163.262 - D.loccasin n. 230.116 - (transferência para o seu nome da
N. 365.202 - 'Restaurante MimaN. 355.252 - . Organização Portu-Sarnelle re 124.209 as eratuferências marca Tupi m u 206.670) - Anote-se galia de Pinturas Lida.
tra. Ltda.
e alterações de nome - Anotem-se es a transferência (republicado) .
N. 365.277 - Silvestre & Gomes.
N. 355.268 - Cregorio Worwk.
•
transferências e as alterações.
N. 365.315
Leonardo Labate.
.
N.
355.270
E.
Prevedelo
ei
Cia.
Averbação de Contrato
Carrnagnani Disparate Gs Cia. Ltda.
N. 365.794 - José Wilson Siqueira •
Lida.
,
(transferência para 'o seu nome 'do tiN. 355.282 - S.A. Cmtunle Curi- Campos.
Cia., Brasilãra Rhodiaz:a Fabrica
N. 366.302 - Sociedade Lanifício
tulo Garag,e e Oficina Palácio n . • •
de Raion (no pedido de averbação de tiba..
Maldi S.A.
153 .372 ) - Anote-se.
N. 355.882 - Sociedade Paulista
contrato de exploração na patenie rriv.
N. 366.320 - Marciano Bley BitCipal Cia. Paulista de Lubrifican•
Sabbcs• Lida,
invenção aia 58.384) - Averbe-se o
tencourt.
tes (transferência para o seu nome contrato de exploração .complete a
N. 358.536 a- Conbitex
N. 366.332 - AléIea 8: Cia. Ltda.
Fafrica
da mr_rca liava n. 204.193) - Ano- taxa de 100,00.
N. 366.334 - Malharia, Erlou Ltda.
de Lingcrie Ltda. •
te-se.
N. 366.339 - Sociedade UrbanizaN. 358.626 - Standard Propaganda
Usina Açucareira Paredão S. A.
dotal' Norte de Golaz Ltda.
Exigências
Soc. Anônima.
,•
•
(transferência para o seu das marcas
Ia. 306.429 - Joalheria 7 de Marco
N.
358.636
Comp/Latino
AmeRay Pen Comércio de Caivtas e ricana cie Organização C.L.N.D .0. Ltda.
Paredão n. 297,795 . - Paredão n.
203.973 -` Dunene n. 227.801 - Peças Ltda. ( junto a patente número
N. 366.452 - Cestas de Natal YptN. 358.647 - Auto Posto Edil. ránga
Ltda.
49.325) - Satisfaça exigência.
Dunene n. 227.802 - Dunene n.
Limitada.
• N. 366.717 - Laboratório Corta do
•
N. 81.231 - Zetnbei Maça - Sa227.803) - Anotem-se.
N. 359.083 - Elanto Magazines nklsil Ltda.
-Empraza Gráfica da Revista dos tisfaça exigéncia .
Soc. Anônima.
N. 366.799 - Organizaçã0 IndusTribunais S. A. - Pede para ser
N. 85.300 - Sedei ei Naumann
N. 359.273 - FAB de Elásticos Ro- trial Fidas Lida,
..
anotada nas marcas Revista dos Tri- Aktiengesellschaft - Satisfaça ei- sário Ltda.
N. 367.057 --a, Leonardo Franken-•
bunais de São Paulo n. 222.184 - gência.
N. 2ia.4a9 - Canelareis. Filmes Li- thal.
E Gi R T L a. 235.074 as alterações
N.. 392.776 - A Veloz S.A. Co- mitada.
'N. 367.008 - Indústrias Quimicas
mercial Industrial e Importadora N. 359.619 - Renao Macheado Fer- Basipa Brasil S.A.
de nome -- Anotem-se.
reira.
N. 367.120 - 'Magalhães Caber! &
H. K. Portar do Brasil Alcace. S. ' Satisfaça exigência.
N. 359.683 - João Ft003.
Cia. Ltda.
N. 387.783 - Refinaria: e IndesA. Equipamentos Elétricos - Fede
N.
359.804
Mohanitaia
Saed.
•
N. 367.132 - Frigorifico Nuraa
para ser anotada nas . marcas Alaace n. trios MetalúrgicTiS Rim . Ltda..
N. 359.859 - a laroagro" Produtos Lida.
sinal
de
propaganda
Altisfaça
as
exigências.
sinal
Agro-Pecuários
Importação
Indústria
223.232
N. -367.133 -• Editorial Baldei LiB. P. Goodrich do e Comércio. .
N. .395.876
Clystal Valva
cace termo 323.1S5
mitada.
de
Borracha
ga/aos
termo 359.993 as alterações de nome Brasil S.A. Pa
N. 359.862 - "Proagro" S.A. ProN. 307.203 - José Dalian.
dutos Agro - FecUárlos Importação Dl- a N. 367.258
Satisfaça exigancia.
Laboratório de rsio- Anotem-se.. •
dústria
e
Comércio.
Ne 395.907- - Anibal Alves de
logia clínica S.A.
Th Sydney Ross Co - transferenN.
359.993
Manoel
Almeida
AlAlmeida
e
Omil•
Caldeira
SatisAn- N. 367.393 •- Linográfica Editora
eia para o seu nome da marca
ves.
Ltda..
drews Liver Salt n. 231.765 - Ano- faça exigência.
N.
360.791
Artigos
Oclontológicos
Malaharia jeda
•N, 396,199 - Crown Machine and Clássicos Ltda.
' N. 367.401
te-se a transferência. •
• Gulinger S. A. Comercial • e Tec- boi Co. - Satisfaça exigència. • • - N.' 361.040 - Newton Pinto PereiN. 367.443 . - Confecções Tré.3 Flonica - pede para ser anotada nas. •- N. 395.647 - Ind. Mecanica Ger•e ra. marcas Prosperyt n. 232.564 - Bliz- Ltda. - Satisfaça exigancai.
N. 361.047 - Indústria Elearo Me- resN.Ltda;
357.453 - Aderi da Malta e
cânica. Elac Ltda.
sard termo 180.722 as alterações de
Carlos Fernandes Guimarães. •
Notificação
N.
361.228
I.C.A.V.
Iadiastria
Anotem-se.
N. 367.504 - Socipla Sociedade Innume e Comércio de Acessórios e Veículos dustrial
de Piá.sticos Ltda.
Ltda.
P.
convidado
Fundação
Brasil
&n
Na 367.760 - Arthur Johann Erni.
Exigencias
N. 361.311 - João Alencar Guitinia comparecer a éste Departamento
N. 367.881 -•Editora Monte Bela
marães Filho.
Metalgráfica Cattea S. A. - no a- fim de dizer o que fôr do seu iateN. 361.617 - Produções Herber Ltda.
,(use
em
relação
'ao
registre
número
N. 367.896 - Inclúajria Brasileira
pedido de averbação de contrato de
Richers.
70.049 marca Veriazol-Kndl.
•
N. .361.898 - Corefarma, Comércio de Máquinas Mear-G.rius Ltda. . •
exploração nas marcas Canco
N . 3 6 8 -03 9 • • rabio S. alar.s.co
78.081 - Keglined n. 145.195 - Expediente da Seção de.- Recejnão e Representações Farmacêuticas LiN. 36E.054 - Liga Espirita de
mitada.
Satisfaça exigência..
Informação e Expedição
N. 362.185 - \Vatter' Ais-es Barre- Campos.
Warner Interantional Corp - Junto
N, 368.119 -- Agricolar Comércaa'
to. ,
Rio 22 de março de 1962.
as marcas 176.847 n.° 202.526 - SaComeicial Agrícola e Indústria Ltda.
N. 362.200
Caaa 'Santas Moreira
tisfaça exigências.
N. 368.120
Arquivamento de Processo
e Avacola, Sitratoga• Ltda.
Armstrong Cork Intetnational S. A.
N. 362.226 - Ernesto C. Winheaki. c ela
•
Picota os processos abaixe, rebeloN. 368.231 --- • Nagib Tarou ry
pedido de averbação nas mar14..362.227 - Irmãos Rayrnundo.
arqui‘acios:
N. 263.247 -- ILL. Aseharaaain
Itmães
243.031
Sa362.230
D'Aquitio
&
a.
N
cas 1,. 138.586 S,A. lraportadOra. Quira'ca
N.
374.087
.Assoc
.
açãe
ProiisLtda.-.
tisfaça exigência.
Na 268.259 -- Manufatura d e BePares Selim Hadded - Junto a mar- s:orml dos 'Assistentes Sociais co D's- N. 1:62.434..- José Matulino
Lilinhas 'Ltda.
1.1‘:ens
Assuinf:o.
laito
Federal.
ca a. 178.909 - Satisfaça exigência

Divisão Jurídica
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Cia.
.Farmácia Merte
N. 368.267 - Cateeira i gici L.-a.
N. 338.275 - J. Fc
N. 371.195 - Fábrica de Calçados I N. 373.970
• Senot Ltda.
N. :362...214
Comercial e' Impor.
• N. 368.291 - Sociedade Comercial Bogliassi Ltda.o o-PebroOk Ltda.
N. 371.229
Pareira Mau- 1 N: 373.974 - Comércio e Repre- tadora Odacrem Ltda.
N. 368.292 - Importação, Expor- mo.
N. 368.476 - Francisco José (UI
scntações Distrilã Ltda.
•
.311
tação e Comércio Roneste S.A.••••
N. • 371.238 - • Auto Pósto Roca N ; 375.307 - Mata
Manufa- Silva.
N. 368.295 - Bar e Lanehes Brio- L tda. •
lula Brasielira de AbrasivOs.
N. 368.480 - Puno Tol,go.
luso Ltda.
N. • 371.242
Mos Acidas ProcliiN. 368.48.1 - Levino Ruim.
N. 375.447 - Indústria Nuuzio
N. .368.302 - Odete de- tarriaida toa Químicos Ltàa.,
guglio S.A.
N. 368.482 - Evadir tia Silva.
•
.
Tredici.
N. 376.561 - Casa liancái.a, NorN. 371.243 ..--.E ' ,,.probras Progresso
N. 363.485 - Frederico Angell.
te Unido S.A.
N. 368.515 --, J. Ca.ste-o Branco.
Brasileiro ,S.A. "':'• '`
N. 368.486 - Alberto Luersen
N. 368.529 - Vera Morgót
N. 377.055 - Didoni Rubinini An- Filhos Lida.
N.
371.334
-•
Paul
Friedrich.AlugN. 368.684 - Churrascaria Mil .e gler.
tonelli.
-N, 368.521 - Instituto de Beleza.
.<
N. 377.083 - Sociedade 'Distribui- Art Et Beaute Ltda.
Uma Noites Ltda.
N. 371.547 - Alcides Gonçalves de. dora
ile Confecções Chaion Ltda.
N, 368.704 - Francisco -.off:m:111i.
N. 368.705 - Francisco`nlaffácill. Albuquerque. .
„
N. 377.094 - Malharia Glik. Ltda. 'N. 368.767 - Dr. Edson de AzeveN. 368.746 - Raynaldo Amaral
N. 371.565
Albert Golclschmidt.
•
N.. 377.212
Otávio lialvh.co do Caiváro.
Duarte.
N. 371.572 -•Marfa Regina Vieira de .MouraoLacercla.
N. 368.747 - Auto Peças Toscana da Costa.
Litografia Martina:1i •
N. 377.150 Oswaldo Perlingeiro. LtN
Ltda.
Ny 371.600 - Editora M.C.A. ROda. . 368.77° -N. 377.209 - Brasima IncorporaN. 368.751
Lare • Laboratórios bin Internacional Ltda.
.
N. .368,846 - Lapidação Arco
ções. Imobiliárias .Ltda: - Arquivem- Ltda.
Reunidos Ltda.
•N:
3.
71.601
Alvaro
de
Faria
Salse.
os
processes.
N. 368.823 - Mecãnica riva Ltda.' gado.
N. 363.581 - C. Souza.
N. 368.876 - Comerciar SievaIie
ARQUIVAMENTO DE- PROCESO.DS
N. 368.917 - Eng,eleo Engenhroia
N..
371.649
Jorge
Mikimein.
Ltda.
N. 371.740 - Imobiliária Tanguá
Ficam os procÉssos a'oaixo relacio- e. Indústria Ltd a.
N. 368.880 - C. Souza:
•Companhia Brasileira
N. 368.953
nados, arquivados:N. 30.931 - Fábrica de Flâmulas Ltda.
de Produtos cie Cimento Armado CaN. 371.742 - 1,eonard Nagel.O.
- --•
Decotai•te Ltda.
• N. 339.877 •••-• Com ticeira ' Brasil saSan3Goa.S0.6A.
5_
N. 368.962 - Fábrica de Calçados , N. 371.749 - Organização Walter Ltdat
Natalino :taesso.
de Serviços Profissionais Ltda. •
.Belorizente S.A
N.
354.285
Mercados
Prigorífieoa
N. 368.988 - Editora *Municia-ai
N.' 371.750
Organização' Walter ruga. S.A. ( Merpuga.).
Editora Municipal
N. 368.989'
.•
•
de Serviços. Profissionais Ltda.- .
Ltda.
• .
N. 354.507 - Maury Alves ãe PI- Ltda.
N . 368.992 . _ Neieshian• Comercial
N. 371.777 -.Amaral Nassi 8: Cia. nho.
N. 368.991 - Sigma Artefatos
-Ltda.
Lt da .
Plá.stiros Ltda.
N. 355.163 - Goldtravels Turismo e Importadora
N. 368.997 • - Prodia tos Eléitriees
N. 371.870 - Drogasandra -Ltda.
N. 368.999 - Malharia El: En. Or.
Internacional Ltda.
Ltda.
N. 372.021 - Pôrto Velho Admi- • N. 353.197 ,- Revista do Rádio Iletu Inclústm-la e Comércio. Ltda.
N. 369.379 - Indústria e Comércio
N. 369.10C - Transportes Agapã. nistração S.A.
Editora itda
•
'Ltda. N. 372.055 - Campos Elisios Artes
N. 358.608 - José LenaV IIo Rai- de Roupas Gazima Ltda.
N. 369.388 - Assistox Comercio e
• N. 369.115 - Gil Nobre Introni.
Gráficas e Publicidade Ltda. mundo.'
N. 369.248 - Comercial •e Ex por.N. 372.104 - José Luckmo •EspaN. 359.112 o- Fausto Rodrig es dos Repreaentações do PI:o:lutos Quin-tiaos
e Metalúrgicos Ltda.'
.
tadora Vencafé Ltda.
rança .
Santos,
N. 369.463 - Moto; Class Reoreo N. 369.326 - Companhia Brasileira
14. .372.158- Francisco Cal & FiN. 359.201 - Companhia Textil
5entação Auto Motriz IA
• de Transportes e Turismo. Cobratur. 1ea.
h
São Martinho
N. 369.409 - Comêrcio e . Indústria
Nf 372.228 - .Anibal Gomes • da
N. 369.394 - Farmácia rroaria
N.. 359.793 - Frantisek Svaton.
Silva.
N, 369.469 . - , Com&Ció e indátria
Isaura Ltda. •
N. 361.845 - Territorial e UrbaniN. 372.290 - Indústrias Interna.- zaciora Maná Ltda.
de Adubos, ilteda Ltda.
N. 369.519 •- Comada' O.A. Cocionais S.A. NISA.
mércio e Administração.
N. 369.479 - Frteal InaúsCria
N. 352.170 - Juvenal Bechara.
N. 359.569 - Teixeira & Silva. 14. 362.537 - Conipanhia'Flat Lux Comércio S.A.
N. 572.327 - Icon]. Indústria e
N. 369.578 - Farto. & Cia. Ltda. Comércio Lida .
N. 369.493 - Ides: Industrta e
de Fosfores ..de Segurança.
.
N. 369,699 - Luiz Gualtierr.
mércio Ltda.
-Indústria e
N. 353.650 --Totias Zaglis. •
N. 372.325 14. 369.743 - Francisco de Paula Comércio Ltda.
N. 369.545 - Jeba Indústria dl
N. 363..899 - A Colegial Uniformes
Embalagens Plásticas itttta,
Chagas Netto.
CoMpanhla Ultragaz e Vestuários Ltda.
N. 372.379
N. 362.823 - .3,4lneração Aroeira
N. 363.90 - A Colegial Vaarmes
•
N. 369.549 - Comercial Vicem;
Liaa.
N. 372.416 - .Tece:agern °siris e Vestuários Ltda.
Ltda.
N. 369.82-1 - Minerat,..o Oca.ra. Lida.
• N. 363.903 - A-Colegial uniforme.• • N. 369..591 - Fábrica de Artefato:
Ltda.
572.507 - Dr, • RubenS Jorge e Vestuários Ltda.
de Latex Bagdad Ltda..
Mineração
Choro
N. 360.820
N. 363.906 - A Colegial Uniformes
.
.Ferreha.
N. 369.592 - Fábrica de Amtefato
Ltda..
, N. 372.601 -- Agro Industrial' Ouro e Vestuários Ltda.
de Latex Bagdad Ltda.
MIneráção
Paca.
• N. 269.332
• *N. 363.003 - Construtora e Inana.Ripo Ltda.
N. 369.593 - Fábrica de- Artefato>
Ltda.
a N. 372.612 - Lanche_o......:onõrasta Para dera Pirajá Ltda.
de
Latex Bagdad Ltda.
N. 369.912 - Café Pribar Ltda.
N. 363.912 - Construtora • e racorLtda.
N. 369.603 - Santos & Pradelá,
COa.
N. 369.937 - A. Moritz
AMporaO'ora
Pirajá
Ltda.
N. 372.621
- - Fteresentações
Ltda. •
N. 364.215 - João Trevisoli.
Ltda.
tal Ltda.
Isaura Simões.
Fi. 369.611
N. 369.938 - A. Morna 8: Cla.
N.
364.217
Salvador
Gomes
FerRápimel C'assella. •
N.- 372.756
N. 369.867 - Lontion Admiro:ia-a
Ltda. •
nandes.
- Papalisa Comércio e
.
.
-Ff372
763
•
- "Indústria
g ica
N. 370.015- Metalúr
N. 264.248 - ' Fernando Rodrioues ção de Bens, Publicidade Ltda.
de Artefatos de. Papéis
N. '369:873 • - Rocha Si Quali'M •
Comèrcio e Indústria S.A.
D' Almeida.
• • o
Ltda.
N. 370.017 - Reyna'Ao Alves Diai 14. 373.020 - João Gonçalves dos -. N. 36.4.272 - Acrapi Importação Ltda.
14.'369.880 - Icivio C. de Oliveira
Exportação e Comercio Ltda.
e lura Ribeiro Dias. - •
Sautcro
Acarpi • Importação & Cia. /Ltda.
N. '364.274
Máquinas York
N. 370.038
O N. 373.042 - Jadyr Alaraandre
N. 3a9.924 - Milton José Brescia.
Eaportação e Comércio Ltda.
N. .370.040 - Confecções Eliman Sctir.a. Arruda.
N. 370.037 - 'Fábrica de Móveis e
•
Ltda.'
N. 373.952 - Antônio Pareiriolia. • N. '384.283 .- Barão Indústria e Colchões Liberty Ltda.
Comércio Ltda.
Kinoshita 8:
N. a70.049
s72.2c• - Produtos ,Quimicas e
!HN,.
N. 370.075-- Lytlio Maera de &loN. 364.419 - Vértlee Contábil
Irmão.
Bathen Lida
Comerciei Ltda. "
ra. •
N. 370.050 - Takeshi Kincshita 8: 5 N. 373,262
.- Irmãos Pollini & Cia. • N. 36-1.620 - Aimoré de Oliveira - N. 370.130
-• Latiristen von
Irmão..
Ltda.
Sehmidt.Martins.
Takesimi •Kinoshita &
N. 370.051
•
N.
373.325
Elsbeth
Riedel.
N. 370.287 - Companhia MelhoN. 363„406 L- Antônio Campos.
Irmão.
de Móveis
ramentos "Urbanísticos Conturba.
N. 365.669 - Elanto
N. 370.463 - Comercial e Impor- • N. 373-.582 -.
Moter
Tida.
Perrag ena .
S.A.
tadora Robles Ltda.
N. •370.303 - Theophilo Henry
N. 373.576 - Jcsé Ferreira da GaN. 365.685 - M.M.. de Souza.
N. 370.469 - Cangada' e Imporma.
N. 365.969 - Antônio cândido de
tadora Robles Ltda.
N. 370.332 - Indústria àe • Ma/as•
N. 373.573 - Construtora e Pavi Pal ...a • JOnlor,•
N. 370.497 -; Coolercial e Iudústrla
'
•
D.ckson Ltda. '
oitiorim
Ltda.
FT. 366.921 - Indústria de RadiaBebidas Ltda.. ••
N. 370.366 - Alfredo Media. •
Gcbar
Ntcrtini
y
Manila!,
N.
373.
fi12
dores Confiança Ltda.
N. 370.560 - RáCio Nacional EmLocatelli 8; Cia.
N. 370.079
Soeledint tic .Responsabilidad LimiN. 367.125 - Itamar Produtos de
presa Incorporada ao Vatrintônio
Ltda. . tada.
. _
Beleza Ltda.
Naziazeno Correis
N. 370.995
Cia.
N. 373.543 - A. Roma°
Dino Ma.net•ti & ,riN. -357.341
N. 370.572 Rádio Nacional' Em•
lho Ltda...
présa. Iiworporada ao Patrimônio Na- Ltda.
,9 - Radialeste Auto PesleO 37.03O
& Cia._ N. 367.364 - J. Pereira de Lima. çlatll
N. 373.911
cional.
Ltda.
•
367.607
Astrogildo
Percuti
n27:ezenN.
Collo:raio e
N. 371:.637
N.- 372.040 - Radialeste Auto Pe.
N. 373.918 , - Encadernações nzp Duarte' Silva . •
t,tções ranc.r.f Ltda.
ças
S.A.
Aguiar
de
demo
N. 367.749 - Antônio
Ltda.
N. 170.734 - Gráfica ?irá-an
N. 372.051 -,Comercial C Impor•
Souza.
'N. 373.947 - Organização
lis LtOr.
N. 367.761 -_Arthur Johann Erat. tadora Noll Lt da.
N. 370.750 - TranS Brasil Turis- Meu:mor-afia Técnica e Comércio
Urbia Rolamentos
N. 372.120
•N.. 388.041 - Centro dos Oficiais
Ltda.
mo Iitola.
N. 373.950 - Palro Kasabkojian. de Fiscalizarão da Prefeitura do r;s- Ltda.
N. 371.08d -o Arnaldo Eornlichlt.
N. 372.493 - Produtos Alimenticlos
•
14. 373.962 - Indústria e Comércio frito Federal.
N. : 371.987 - Antôn'o Motim
N. 568.220 - L. paravato Melas Vigobel Ltda. •
• de Artefatos de Madeira Moi-13ras
- Vcr:tinia Biava.
'
?-1.
N. 372.611 - Comercial e ImporLtda.
Pra:lulas Onimo.kos
.
Ltda.
N. f,-71.163
S.A.
• •
tridora
Satélite
N,
338:235
Stani.slaw
Glowinkski.
N.
373.963
Indústria
e•Comárcio
Oarn
TOtia.
Fotc olikOr •: Fan o
N. 372.639 - Siderilisiea do Bra- •
Camatioa Recanto
N. 558.2o2
de Artefatos de Madeira Mogi Bras
N. 871.17o - palmito Gursina
ali S.A. Sitlebr sa..
ttcla:
Matarias :"Sara Ccristrueôes uaa. • Ltda. •
im i•
• 4i nr
,
4,4 , k11 -- CO2-8
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N. 372.641 - Siderúrg:ca do Brasil S.A. Sidebras.
- N. 372.643 - Siderúrgica do Brasil S.A. Sidebras.
N. 372.769 - Edinar Pedro dos
Santos.
Indústria
N. 372.770 - •ICRAF
e Comércio de Radios ,e Alta Fidelidade. Ltda.
N. 372.789 - Indústria e Comércio
de Nafitalina Japeju Ltda.
N. 372.802 - Objetos de Arte Antiga Porta D'Oro Ltda..
N. 372.905 - Calçados Hollemir
Ltda. •
N. 372.923 - Sbracol Sor 'ealad
Brasileira de Colonização .Ltda.
N. 372.961 - Liberai° Vianna4
Cafeeira Parapuã
N. 373.061
.1
Ltda.
N. 373.160 - Swing Indústria e
Comércio Ltda. - Sucessora de perfumes Swing Ltda.
N. 373.236 - Fábrica dt Agulhas
Reine Ltda.
N. 373.277 - Propaganda Norgea
Ltda.
N. 373.331 - Bar e Restaurante
3agal iune Ltda.
•N. 373.382 ;- Paulo. de Mendonça
Ramos.
N.. 373.393 - Tecelagem Mursatex
Ltda.
N. 373.431 - João Teixeira _de
Carvalho Filho. .
N. 373 •.472 - Eletrônica Travier
Ltda.
• •
N., 373.739 - Artefatos de Couro
Edna Ltda.
N. 373.842 - Comércio Represeatacões Marambala Ltda.
N. 376.295 - Laboratórios Ostam
S.A. - Arquivem-se os prceesáos,

Noticiário
•

Recursos .

•

•Nehl Corp (recorrendo do despacho que deferiu o termo 196.677 titulo Real Restaurante de Gonçalves
& Henrique).
Mestra Máquinas Para Estradas S.
A. Indústria e Comércio ¡recorrendo do despacho que indeferiu o tairmo 354.123. marca Mestre s ., •
Moinho Atlantico S. A. (recorrendo do despacho que deferiu o Larnio 365.684 título A Napolitana de
A Napolitana de Frutas Ltda.).
Linificio Leslie S. A. (recorrendo
do despacho que deferiu o termo mlmero 392.872 marca Perolin de Brasparola Indústria e Comércio S. A.).•
Oposições
Ferragens Hagct S. A. (opta:ação
ao termo 517.135 titulo de Alga Ferragens Ltda.).
Dynarnit NObel Aktiengesellschaft
(oposição ao tétano 516,984 marca
Mapola classe 28 de Plásticos , Mepola .Ltda.).
Legião da Boa Vontade (oposiçaa
ao térmo 523.504 maleta Soo vontade classe 23 de Lanifício Boa 'Vontade Ltda.).
Profarquitnica Ltda. (oposição ao
termo 522.951 marca Visemper elesde Quif Quimica Intercontinen.se
tal Farmacêutica Ltda.).
•
Humble 011 Sz Fefining (opasiço ao termo" 516.843 marca Rua;
Oleum classe 1 de Roven Industrial
Ltda.).
Granja Guanabara S. A. (oposição ao termo 523.467 marca Grosa
classe 19 de • Granja. Eranca S. /A.) .
Granja Guanabara S. A. (opoilção ao termo 523.535 marca Nutri
Ovino classe 41 de Rizoleo S. A. Indústria Comercio e • Agricultura).
Granja Guanabara S. A. (oposição ao termo 523.334 marca Nutri
Gado classe 41 de Taizoleo S. A.
indústria Comércio e Agricultura).
Granja Guanabara S. A. (oposição ao termo 523.333 marca Nutri
Equino classe 41 de Rizoleo S. A.
Indústria Comércio e Agricultura).
Granja Guanabara S. A. (opo.sição o() têrmo 523,232 marca Nutri

•;;
,
'
'
Indústria de Papeis de Ans dose 1 Cia. Importadora Sul Rio GrandeaTsherkas.sky• S.- A1 ¡tOpoSieão ao tar- se .Imcosul (oposição ao termo 521.449
mo 517.411 marra 'recnoprint.. de inakeil' Alvorada - classe 8 de Elé.
Tecnop¡rini Gráfica S. A.).
trica Alvorada Ltda.)
Escritório Imobiliária Fiel (oposiTinsley
Filhos S. A. indústria de
ção ao têm° 503.5,79.__classe 33 insígnia Fiel de Fiel Organização . Con- ArtePtos . de Chumbo e Metalúrálcá
-(oposição ao termo 521.587 marta
tábil Ltda.) .Zaulindo Alves de.Sonza & Cia. Li- Cinco - classe 8 - de Indústria e
mitada (oposição ao íamo 522.246 - Comércio Cinco Ltda).
marca Sportball classe 49).
Mansberger, CiOcier Ltda. - (opoLaboratório Lutéciaas. A. (oposi- sição ' do tririo .5.20.427 marca Natio.
ção ao termo 499.725.marca Babslac nal - classe á \de Matsiihita Eletrié
classe, 3 de Cyrillo Mothe Indústria
Industrial Co.• Ltda.)
e Comércio S. A.). ..
Laboratório Lutécia S. A. (oposi- .". CerainicaSào'Caetano S. A. (opoção ao termo 499.726 .marca Beybia !Ação ao traia° '520.896 marca Ctuzeilac classe 3 de Cyrillo Mothe Indús- ro do Sul
'Classe 16 de Depósito
tria e Comércio S. A.).,
de
parr!
Construções CruzeiIrmãos Gualazzi (oposição ao termo 522.106 marca Guarany classe 46 ro do Sul. Ltd.i;)
de Frigorífico Santa Catarina Ltda.)
Emile II. Staud S. A. Repre>entaArgos Industrial S. A. (oposição ções . c Comércio (oposição ao térmo
ao termo 521.322 marca • Pingoin cl.
34 de Lanifício Sulriograndense S.A.) 520.590 marca Stuslio - classe 8 de
.Stéreo BelsOm 'Gfavaçães Comerciais
Indústrias Gasparian S. A. (oposi11
ção ao termo 523.869 marca Brasília
PrOdlltin KeIly Indústria e Comér- classe 36 de Indústria Brasileira de
cio Ltda. (oPMição ao termo 521,132
Meias S. A.).
•
Cia. Jauense de Fiação S. A. (opo••• - marca Kelly- classe 40 de Kelly
sição ao' termo 522.099
marca Jan Indústria e Comado de Móveis Ltda).
- classe 41 - de Mário Crippa S. A.
King Indústria e Comércio S. A.
Indústria e Comércio de Agricultura). (oposição, ' ao, têrmo 520.257
marca
Copaco Cia. Imobiliária Comercial Viking
elasso11 de O. Mnstad
(oposição ao termo 523.756 marca Soa).
Indústria de Tabacos Goldbeck S.
CopaCo - 'Classe 16 - 'de Cia .Pavomentadorá e Construtora Copaco). A. - (oposição ao térino 523.058 inar,-.a
• Americano Comércio e Indústria de Diplomata de Tabacaria Londres S. A.
Café S. A. (oposição ao termo 521.781 classe 44).
- tnrca Café Zinho - classe .41 dc
France Bel Sociedade Mannfattirea:a
Aziz Abdallaly 'ai-Jour).
e Distribuidora de Piodutos de Se.(eta
Argos Industrial S. A. (oposição ao Ltca, (oposição ao térmo 522.247 teimo 521.323 - marca Pingouin - marca Infrabel de Francisco de Leónclasse 37 - de 'Lanifício Sidriogran. tiO - classe 8).
Bristol Myers Co. (oposição ao til,.
densa S. A.).
Abrasivos Bom Bril' S. A. (oposi- mo 521.362 marca Tetrabiton).
ção ao térrno 520.082 - abarca BrilhoHedeager Brasil Arquiteturia'a-"mgc.,
tex do Brasil S. A.).
aliaria e Construções Ltda. (oposição
ao termo 518.631 1nsi9ttia II. 14. -.classes 16 e 33).
Taco Lar_ .Repaesentações Ltda.
(oposição ao termo 520.528 marca Ta-.
Inalado classe 16).
'Miguel r.sheras Giner (oposição ao
termo 518.427' marca União Damo classe- .11)
M. Parreira Jorge S. A. Comércio
Lei ng 3,898 - de 19-5-1961
-c (oposição ao termo 518.466_
marca São Joagnitn classe -II de Male
do . dos Santos .Vale)..
.Antõnio Tranchezi (oposição ao terOrdem de Serviço - DIR 61/25
mo, 383.104 marca 55 classe 16).
S. A. Institutos Terapeuticas Reunidos • Labofaram (oposição ao termo ...
DIVULGAÇÃO N 9 826
516.289 marca . Concentrex classe 3 de
Dietricia S. A.). •
:(Stip)einentoy,
''S. - A. Instittities. Terapeutkos Reunt•
.dos Labofarma (oposição ao termo ...
516.288 mnrca Concentra --. Classe 41
de Dietricia S. A.)
•
S. A. Institútos Terapêuticos Reit;
nidos • Labofarrna (oposição ao tèrran
516.290 marca Concentrex classe- 41 c)e
PREÇO: Cr$ 15,00
Dietricia S. A.).
Instituto Médico Intatrial de Aplicações Scientifichs Imidas S. A. ('opoação ao tèrmo 518.202 marca Estafiiiinicina - classe 3 de Recherches •t
Industrie TheraPeutiques).
In s tituto Médico Industrial de Apli- 5
'Ã VENDA
cações Scientificas Imiclas S. A. (oposição ao termo 499.788 marca aarrex
Scçâo de Vendas: 'Av. Rodrigues Alves, 1
classe 2 de ;Laboratório Procampo.
Ltda.).
Agência I: Ministério da Fazenda
'Solvay
Cie. (oPosição ao termo.
517.509 marca Solvay Indústria e Comércio Ltda.).
•*
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Recmbôlso Postal
Indústrias Ccssy Levee S. A. (oposição ao termo 517.360 marca Kissabão classe 46 de HermanajndústrIa
Gamércio.1-11c S. A.)

Suino classe 41 da Rizaleo S. A. Indústria Comércio e Agricultura).
Golgate Palraolive Co. (oposição
ao termo 521.819 marca Ajax classe 2 de S. A. Indústrias Reunidas
F,. Matarazzo).
Produtos Alimentícios Vitan Limitada (oposição ao termo 379.389 classe 41 marca Vitan de Almeida 8.:'
Mendes Ltda.).
Brasitex Polimer Indústrias Químicas S. A. (oposição ao termo número 522.779 marca Brasital classe
16 de Comércio de Materiais de
Construção Brasital Ltda.).
Société Rhodiaceta (oposição ao
termo. 522.460 marca Tergaltex de
João Barros 'Teixeira).
. Société Rhodiaceta, ¡oposição .ao
termo . 522.401 marca Tergaltex classe 23 de João Barros Teixeira).
Société Rhodiaceta (oposição ao
termo 522.402 marca Tergaltex classe 4 de João Barros Teixeira).
Cia. Johnson & johnson do Brasil Produtos Cirúrgica; (oposição ao
termo 618.821 marca J. J. classe 5).
S. A. Moinho Santista Indústrias
Gerais (oposição ao termo 526.981
marca Mohairlinen classe_ 23 de Weldomiro de Souza).
S. A. Moinho Santiáta Indústrias
Gerais (oposição ao termo 520.92
marca alohairlinho classe 23 de Walclomiro de Souza).
Linifício Leslie S. A. (oposição ao
termo 516.704 marca Summerlin classe 23 de Indústria; Texteis Barbar° S. A.).
•
Dianda Lopez & Cia. Ltda. (opo-•
sição ao termo 517.508 titule Casa
Guanabara classe411.
Indústria de Papéis de Arte Jos:
Tscherlçassky S. A. (oposição ao termo 517.002 marca Tecnoprint de Tecnoprint Gráfica S.
Indústria de Papéis cie Arte José
Tacs.herkassky S. .A.( oposição ao
Hamo 516.998 marca Tecnoprint asse 5).

IMPÔSTO DE RENDA
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DIÁRIO OFIC;AL (Seção III)
Certificados expedidos..

PATENTES EXPEDIDAS EM 5 DE OUTUBRO DE 1961
INVENÇÃO

.PATENTES CONCEDIDAS EM 24 DE ' JULHO ,DE _196
Timos

Requerentes
.

- ZNVENBAC

1

65.562 ¡ Es,cobar S. A. Indústria 59.901
Roque Maitino.
1 59.9,02
77.638
81.304 1 'Companhia Migue-Meio Pimenta de. Relógios"
I '59.903
. - I. 59.904
87.604 . : Whiclimir Kuhn
• J" '
92.159 ¡ George ..W. Mappleysa
1 59.205
95.534 ; Ferrando, 'Oliva .8; Cia. Ltda..
I 59.905
97.247 ; Wilfrect Williams e David P11111111
4 59.507
• Químicos Quarauy S„ • A
97.289Produtos
!
1 -59.908
I 59.609
100.312 1 Llétro Dental Jato! Ltda..
. 1041.674 ; Scciété D'Arpar.tions Genernies D'Ylectricité ett
1 59,910
'I
de Mecanique "S.A.G.E.M.S.
59.911
115 098 I 'Sergio .Napoleone .
.
I
i
MODZLO INDUSTRIAL
I•
1 03.028
55.081 , 'Plaeido Afonso Ribeiro
1, 03.029
86.263 1 Irmos Daud. E.• Comp.. Limitada
i 03.0141,1
95.065 I Enock Ribeiro Pinheiro
1 03.031
98.25-1 i S. A. Industrial Reunidas I'. Matarazzo
100.062 , Industrial Brasileiras Eletrometalárgicas S. A. ...1 03.032'
106.179 ; José. Nodge , Correia
i 03.Y.:1
106.860 ' Indústria de Artefatos de Cimento lecnicalit Ltda 03.434
107.766 •1 Fernando Wurgler ?feito.
108.143 , Jorge Is:leira. "%faz_
li, 0 33.6 033 05"
10.824 1 Alessio Mantovani
1 03.037
100.028 ; Geraldo Ferreira Granja * 03.038
i
114).672 1 Industrias de Ténis e. Artefatos de Borracha -Iris"I
,
Ltda. ,
1 03.039
1
. ...., MODfsLo DE UTILIDADE
1
1
77.268 • ; Eletroarco• Ltda
83.987
88.368‘ t• Amadeu Vennueoi
03.588
p5.562
Lobartex Indústria e Comércio de Artefatos de Bor-t
'
I
racha e Lates Impottação e Exportação S. A. ....1 03.989
97.383 1 Angel Pedreira Alon •so '
1 03.990
160.167 I Francisco Augusto .
.
I 03.991
102.033 1 Semul Binem Orensztein
1 03.992
11.A.105 ', Eloysio Carvalho da Silva
I 03.993'

PATENTES ' CONCEDIDAS EM 28 DE JULHO DE 19.61

•

Reqi.;erpntes
•LNVEN'ÇA0

•

97.404
31.559
76.113
77.558
.73.034
70.839
88.335
8,3.793
83.969
88.953
89.707
90.725
91.832
93.371
96.395
97.282
97.294
97.962
09.020
09.474
99.730
100.666
-101.932
102.314
105.625
108.980

104,377
105.248
111.828
111.935

Patentes
4
I
4

Ricardo Coe Junior •
f 59.912
: João de Deus Silveira 9
I, 59.913
• ! Anton Roth
'
1 59.914
1 Luigi Papa
1, 59.915
1 Irnin Meisler Anui Company
1. 59.916
I Gebrucler Diirler
. .
59.917
; Kierzle Apparate •G.M.B,.H.
'59.918
I.Johannus Rubertus Bijkenboorn
• 59.319
1 Templot Industries Incorporated
1 59.920
; Société Générale de Material D'Entrepreneurs Usines!
Moser S. A.
1 59.921
•;, General Electric Company
1• ,59.922
: Kierzle Apparate G.M.B..II
1, 59.923
; Ockert Stephanus .. Heyns .4 ;
,
59:921
. Sociedade Comercial Administradora "Scal" Ltda 1 59.925
! Ciba Société .Anonyme
,
59.920
: Raul Donde Ganozpe
59.927
.1 Henrich' Beline.
59.928
; G. M. .Pfaif A. O
t 59.929
1 Farbwerke . Hoschst Aktiengessellschaft Vont'. 'Sieis;
ter Lecius & Bruning,
59.930
L'Enelairage cles Vericules Sur fali
59.931
Ciba Société Anonyme
59:932
I - Leonardo Thomas Peach '
59.933
: Bornie Fattchemie G.M.B.H. •
59.234
1 Stahloruber, 00tto Gruber & Co.
1 59.935
i Angelo Joseph Rossi
•
59.936
: Ainyrton da Costa Valliin
59.937
I
.
MODCLO INDUSTRIAL
i; Fabricas Germo.de S. A: .
'1 3.04o
: Antonio 13anfordy
,3.041.
' Liceu de Artes e Oficias de São Paulo'
3.049
; Atina Paulista S. A. Indústria e Comércio
1 3.043
;

MOI:4.X° DE UTILIDADE
101.340
-110.014
126.890

Indústria Coelo de Artefatos de Madeira Ltda..
1 José Luiz de Souza Filho
Anatole Kazan

Té,rmos

i Patentes

ri

Março "de 1962 1143
"-=n•nn•~

3.995
3.996

•

REQUERENTES

Registros

90.046
loão Amaral Gomes
95.292 , Geonges 1%d
95.389
Urion Garhide Corporation
99.975
Riker Laboratories Inc.
100.519
Schering Corporation
101.028
Lester 14. Moskowitz e Robert R . Peterson
101.780
Western Electric Company

60.194
60.195
60.196
60.197,
60.198
60.199
60.200

MODELO INDUSTRIAL
101.889
104.685
107.753
115.088

F,leCrémica
,Soinpurz, Ltda.
1 Ienri Forte
Milton Brasiliense Pires
Johanm Glockshuber

3.098
3.099
' 3.100
3.101

MODELO DE UTILIDADE
77.145
78.504
85.183
88.288
90.157
96.602
115.963
121.452

Francisco Pereira de Almeida •
Gut/lerei:Ido Souza Lopes
Gucrino Sartot•ello
JOo Palmieri
Luciano Turchetti
I Jugo Pedon
Francisco Pulcidelli
Igino Nascimben

4.040
4.041
4.042
4.043
4.044
4.046
4.047
4. 0-IS

PATENTES EXPEDIDAS EM *8 DE OUTUBRO DE 1961
INVENÇÃO
• Tè cru os 1

REQUERENTES

Registros

/

70.698

'Gebruder Sulzer A G . (Gebruder Sulzer Aktiengesellscha ft )
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft
The Firestone Tire
Rubber Company.
Léo Pastro
Fuller Company
J. R. Geigy A, G.
Jacques Louis Luc e Kernper United

60.201
60.202
60.203
60.204
60.205
60.206
60.207

84.288
84.885
87.021
87.387
87.'798
89.313
89.407
Proeess Evaluation And Development Corporation
Atmos Corporation
90.845
P. L. Sruidth £1 Co. A/S
90.862
92.021
Hoover Limited
93.032
Consolidated Electronics Industries Corp.
Heinrich Dohinen
93'. 46 t
IViiimeSota Nlining And Manufacturing Company
93.597
97.336
Dorr Oliver Incorporated
Wilmot-Breeden United
97.804
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellscha ft
98.965
La Telemecanig ue Electrique
100.885
101.001 1 Canadian Retractories Linuited
•
MODELO 'INDUSTRIAL
90.264
' 95.744
96.567

100.425101.008
106.764
113.028
113.560 •

60.208

60.209
60.210
60.211
60.212
60.213
60.214
60.215
60.215
60.217
60.218
60.219

3.102
3.103
3.104
3.105
3.106
3.107
3.108
3.109

Roger E, Callet •
Société Guerlain
Frip Limi ted
Bozza no S. A . Comercial Industrial e Importadora
Bozzemo S. A . Comercial Industrial e Importadora
•
Westinghouse Electric Corporation
Pucci Ei Os.
Chainpion Spark Plug Company

PATENTES EXPEDIDAS EM 18 DE OUTUBRO DE 1961
INVENÇÃO
Térmos
75.686
78.629
91.636
91.637
92.195
95.113
95.946
• 98.380
105.003
106.902
110.120
.123.169

REQUERENTES • '
1 Gustav Schickedanz e Ccorg Iteinicke
1 Max Lowenstein C, Cia.
1 Uo Fedon
1 Ugo Fedon
1 N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken
1 Meg éYllanburys • Limited
1 Dominion Breweries Limited
1 Produtos Químicos Guarany S.A.
Manoel Abuso,
lei Research Center, Inc
1 Postal Material Dorante• S.A
1 Dibra S.A. Indústria e Comércio

Registros

•

,;•*t.

60.220
60.221 •
150.222
60.223
60.224
60.225
60.226
60.227
60.228
60.229
60.230
60.231

- 1144 Quarta.-feira 28
Temos j

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Requerente;-

I

Março de 1962

Termos j

Regigros

Requerentes

1

Registros

e

MODELO DE UTILIDADE
93.059
94.546
ci8 .624
Pich 5-Irmãos PcrOtti Ltd .
4.049
,
97.491 .Gato Tadasse
4.050
MODELO INDUSTRIAL
84.767
93.453
109.176
115.664
115.749
117.612
75.686
78.629
91 .636
92.195
95.113
95.946
98.380
105.003
106.902
110.120
123.169

• :

Adriano Alves Diniz
Antranig Guerekmezian
Manoel NIiranda Blanco
Lapa, Filho fi Cia.
Companhia Hudscin Distribuidora do Brasil •
.Eletro" Indústria • Walita S A .
Gustav Schickcdanz e Gcorg Reinicke
Ci
Max Lowenstein
•
Sugo Fedon •
N. V. Philips Gloilampenfabricken
Allen á Hanburys Limited
Dominion Brewerics Litnited
.
Prod . Químicos Guarany SÃ.
Manoel Alonso
Jet Roscarei] Center Inc
Pontal Material Rodante S . A .
Dibra S: A. Indústria c Comércio
' •
MODELO DE UTILIDADE
•

68.624
9.491

Pieh L Irintios Perotti • Ltd : •
Cato Tadasse e •

84.767
93.153
109.176
115.664
115 1 749
117:612

MODELO INDUSTRIAL
• •
Adriano Alves Diniz
Antraning Guerkinczian
Manoel Miranda Blanco
Lapa, Filho. Cia.
Companhia Hudson Distribuidork- do Brasil
"Eictro Indústria Walita S.A.

Harper J. Ransburg Company
International Cigar Machinery. Contpany
MODELO DE UTILIDADE
Os‘Valdo Rcinbrecht •
Rosil - da Cunha Pedrosn
11/4.1anoel Braktelão Pôrto
Ornar .Gentile

88:249
90.287
90.170
91.508

3.110
3.111
3.112
3.113
3.114
3.115
60.220
_60.221
60,222
60.224
60.225
60.226
60.227
60.228
60.229

106.036
107.217

Cerâmica Sanitária Poreclite S A .
Ellemberger 5 Poensgen G . . B .11
•

D. N. P. I., 29 de

97.490

98.459

110k

crnbro de 1961. .

PATENTES EXPEDIDAS EM 31 DE OUTUBRO
, INVENÇÃO

60.231

DE 191

i "r til os

REQUERENTES

75.281
91.787
97.316
100.632
101 .444
103.656

Bernard Atigust• S‘vanson
Stehuar2Inel0stria de Saltos Ltda.
Rollin ez, IIass Company
Comércio e Indústria Inclue° S.A .
1
The Electric Auto-Lile Company
Standard Elektrik A. G.
1 General Eléctric Company
Strategio-LIdy
Metallurgical El Chemical Proces-i
.
scs. Ltd.
European Rescarch As.soCiates, S . A.
Herbert Alberts c Ernst Walter Bernt
'•
MODELO 1NDLISTRI.AL

j Registros

. 049
4,050

3,110
3.111
3.132
3.133
3.114
3.11i'

103.982

104.416

PATENTES EXPEDIDAS EM 20 DE OUTUBRO DE 1961
•
• INVENÇÃO. •
.

43.960
74.794
79.573
91 .593

' 4.054
4,056
4.055
4.057

MODELO INDUSTRIAL

10.557
116.883

, REQUERENTES •

Termos
_

60.251
60,252

10.356
115.178
115.181

Registros

.Humberto Morais
Chernische • Pabrik Prompnta Gmbh
Armando Clinico •
Aktiebolaget ,Bofors
Negro Velho Indústria e COITIérCIU Ltda.
Helio Migues Bittencourt
•

60.232
60233
6 .234
• 60 . 35
60.236 •
60:237

60.260
60:261
60.262

Florença Arte Decorações" . Sociedade Anivalina
Antõitlo Naselly
AntemNi Nasclly

D. N.

P. 1., 29 de novt,mbr .o

3.120
3.121
3.122

de; , 1961

PATENTES EXPEDIDAS EM . 7 DE NOVEMBRO DE

1961

n

MODÊ.L0 INDUSTRIAL
' 11.587
112.560

à). 253
60.254
60.255
60.256
60.257
'60.258
GO .259

Paulo Strzusz
Indústria Metalurgica Gazola Ltda • • . . .

•

Termos

3.116
3.117

Requerentes

Patentes

MODELO DE UTILIDADE
88.264
• 94.361
110.335
•

Johanhes Alber .•
Cardinali, Versa E/ Espósito Ltch
Alexandre Lisnik

.14.051
4,052
-4 .05 3

Ao

-...

.

s..

29 de novembro de 1961.
PATENTES EXPEDIDAS EM 25 DE OUTUBRO DE-1962
INVI'LNÇÃO
.
Trinos
80.466
81.230
81.231
81.319
81.4'31
85.524
87.538
87.867
88.251
89.877
91.546
" 91.757
92.404

•

- REQUERENTES .
Heinriell Vollincr
Dr. In urt Seilcr
À. S. • Ko.san gas
Clcvire Corporation
John \V. Wri g ht
Platt Limited
Fielding
S. P. A . ‘Vetrocork»
Stelling Drug Inc.
Octavio Bicudo Filho
Joh . À. Benckiser G .1\ I.B.1 I.
Josias de . 'Andrade • Pereira .
Victor Lúcio da Silva
Waldemar •indemann
•
......

-

is:Ivens:á°

65.219

Lorenzo Lorcuzetti

60.263

81.279
81.791

Gebruder Beibler

60.264

Otto Willi Albert Redlien
. 85.156
Clevite Corporation
91 .151
Itandolpho Barbosa de Castro
92.783
Pichtel 5 Sadlis • Akticngesellschaft
100.067Curtiss-Bright,
.
-Corporation . •.
100.154 , Deering Il•lilliken Research Corporation ..

Registros

Modèlo industrial
94.009

-60.238
60.239
60.24060.24!
60.242
60.243.
60.244..
60.245'
60.246 •
60.247
60.21.8'
60;249
.60.250

Aloddo

P

3.123
3.124
3.125 •
3.126

de Utilidade

,
74.103
Indústria Relvai Limitada
97,818.1 Walter Marini de Azevedo

D•

-

Epel S .A. - Indátria e Comércio de Aparelhos
Elétricos
•
Ellenberger 5 Poensgen G .M .13
Sophie 'Metia Dzizlietwicz
Alma Paulista S .A, Indústria e Comércio

107.216
112.954
114.636

•,1

60.265
60.266'
60.267
60.266
60.269
60.270

29 de novembro .... • i961.

...

4.058
4.059

VARIO 01-1C1AL (Seção

Quarta-feira. 28

PATENTES EXPEDIDAS EM 13 DE NOVEMBRO DE 1961

Térmos

1
1

Patentes

- Requerentes,

Março de 1952 1145

111)

•
PATENTES EXPEDIDAS EM 27 DE NOVEMBRO DE 1961

Térinos

Requerentes

\ Patentes.
I

411101.111,

.1tivenção

60.271
Barg-Warner CorPoration
55.643
60.272
77.705
H erculeã: PL., ,vcie r Çoinpa d'y 60.273
Tee-Palc; Inc .
77.825
60.274
The Procter Cl Gamble Company
80.243
60.275
Aktieselskabet Thomas Ths . Sabroe Co.
ti
83.687
60.276
86.961 J The Armco International Corporation
Société . Anónimo Des,,Manufactures Des _ Cluces Et
87.078
Produits Chimiques de Saint-Cobaia, ChatIlly Cl
60.277
•
Circy
60.278
89.617
James Mackie b Sons Ltd .•
60.279
90.510 j l'he Natural -Rubber ProducersReseará as Ociation
60.280
92.108 1 Na dona! -Cyly,nder Gas Company s'
1 60.281
..92,966 1 Velcro S . A '
60.282,93.694 1 Zenith WOci.io :Corporation
60 ..11r3
93.832
Brevetti Bertello S , P . A
60.284
Autorndic. Telephone £1 Electric . Company Limitcd
93.958
60.285
94.457
Luigi Ragionieri
60.286
94.688 1 Mefina S . A
60.28.P
Les G:aceries áe La Sambre Saciété Anonyme
94.958
60.288
95.495 1 Chicago Telephone Supply Corporation
60:289
Stouffer Chemical Company
.'' 100.662
60.290
100.822
Ingenjorsfirmar] 'Fliessberg li,1) e Frite Meyer

-GIOSS Container • ( Medical) Limited
Há èók! Leroy Theit ler
Georges, Marital Lazignac
Ab Hoganasinetoder
National Cylinder Gas Company
.Arnerican Machine ti Foundry Company
Clcveland Electro Metais Company
Willy Zobel Seeger
Parke, Da vis E, Company
Parke, Davis
Company
N. V. PhilipsGloeilampenfabrieicen
N V. Philips.Glocilampenfahrieken
Canadian Ingersoll-Rand Company, Litnited
Jorge Juan Diez . Velasco e Luis Alberto Diez
Addressograph-Nlultigraph Corporation

71.921
75.660
81.708
84.564
86.853
91.233
98.449
100.619
100.652
100:654
101,581
101 696
101.957
101.958
103.206

Itioclèlo Industrial

106.077

The Colorox Company

D.N.P.

illorlélo Industrial.

60.307
60.308
60.309
60,310
60.311
60.312
60.313
60.314
60.315
60.316
60.317
60.318
60.319
60.320
60.321

3.129

15' cie dezembro de 1961.

PATENTES EXPEDIDAS EM 1° DE DEZEMBRO DE 1961
1€48.74-1

3.127

The Singr Manufacturing Company

Térmos
de

81.432

Requerentes

Patentes

Utilidade
Invenção

4.060 -

Julio I Ielzel

D.N.P.I., 4 de dezembro de 1961.
PATENTES EXPEDIDAS EM 24 DE NOVEMBRO DE 1961

60.322

Johann Wilheim Ludowici

60.323

joseph Eugene Lucas

60.324
60.325
60.326
60.327
60.328

Diateria
The Lubrizol Corporation
Gull Reseorch Ei Development Company
Link Aviation. Inc.
•Anotole Kap]]
José

73.361.
75.996

90.755
90.599
101.052
111.635
125.309

illodêlo de. Utilidade

Térmos

'Requerentes

Patentes

.

4.063

Alberto Pazezzi e Volppne Lamparelli

D.N.P.I
./nvenção

81.203
93.966
84.676
85.778
84.477
91.000
93.556
93.946
94.853
95.690
97.175
97.489
98.817
101.334
107.242
121.545

Nliroslav Piroutex
-Johann Wilhelm Ludetwici
Aircraft-Marine Products Inc.
N icolino Guimarães Moreira •
Otto Felts de La Roca
Bhme Fettchernie G .M.8 .11.
General Electric Company
Indústrias Médico Ockmtológicas
Atlantc S . A .
The Buci'd Company
Indústria e Comércio Irmãos Cestari S .A .
General Electric Company .
João IVIonte. .
Fernando Oaxolcio Espinci ola de Mello
Wasag-Chemie Aktiengesellscha ft
J. B. Deffensc
Eurico de Barros

60.291
60.292
60.293
60.294
60.295
60.296
60.297
60.298
6.0.299
60.300
60.301
60.302
60.303
60.304
60.305
60.306

.
1

•
Mbfan Fábrica de Novidades c Aparelhos Limitada

3.128

Mociélo de

31.038
mau Ditarry Serra
89.084 1 Virg lio Cardoso Pina
_•y
D.N.P.I ., 6 de dezembro de

15 de dezembro de 1961.

PATENTES EXPEDIDAS EM 4 DE DEZEMBRO DE 1961

Alodélo

115.133

100.574

4.061
4.062

Térmos

Requerentes

Registros

Invenção

89.619
95.008
95.671
96.327
96.475
95.258
99.313
100.543
100.741
101.043
101.264
106.095
109.001
109.533

Wacker-Chemic G.m.h.h.
R .. T. Vanderhilt Company, Inc.
Ciba Société Anonyme
Francisco Macedo Fel tosa .
Libbey-Owens-Ford Glass Company
Pechiney Compagnie de Procluits Chimiques LiElectrometallurgiques
, Gene
ral Electric Company
General Electric Company
General Electric Company
General Electiic • Company
General Electric Company
Mauro Cocuzzei
Sieinens 3 Halsk Aktiengesellscha ft
Erhardt 3 Leimer Org .
Alocklo cie

87.624 1 Marrey Marques de Oliveira
_
D N .P.I., 20 de dezembro de 1961

60.329
60.330
60.331
60.332
60.333
60.334
60.335
60.336
60.337
60.338
60.339
60.340
60.341
60.*
•
4.06-1

e
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PATENTES EXPEDIDAS EM 11. DE DEZEMBRO DE 1961

Tèrmos

Requerentes

1

Patentes

Invens-íio
81.462
91.642
92.069
92.805
93.700
94.301
94.635
95.882
97.541
99.174
99.861
118.632

Gesellschaft Der Ludw. Voa Roll'schen Eisennerke
.•
A. G.
Cornélio Pertica, Camps S.A. Indústria c Comercio
General Electric Company
William -AI. Scholl.
João Tanho
Mowanc Cast Iron•Pipe Co.
Lamipack S . R .L .
Cameron Iron Works
The-Brush Beryllium Company
.Stamicarbon• N. V. .
Nasanori Kodama
Taketsa. Kayashima

60.343
60.344
60.345
60.346
60.347
60.348
60.349
60.350
60.351
60.352
. 60.353
60.354

Privilégios cte Invenção
TERMO N. 0 106.025 ‘.
De 22 e outtibro de 1958
Modelo de utilidade para - Nevo
modelo do caixa para frutas.
Goodwin Cocozza S.A. (Exportação e importação) -Estado do Gila
nabara
Pontos Característicos
0
1. - Ntivo modelo de caixa para
frutas, do tipo paralelepipédico convencional, caracterizado pelo fato de
que os esboças da referida caixa são
constituídos por u'a armação ou quadro retangular de madeira, revestido,
internamente, de uma fina placa de
um material laminado. preferIvelmente. à base de madeira; e pelo fato de
que cada um dos lados da referida
caixa é constituído de um par espaçado de placas do referido material, pregados à armação de madeira dos referidos cabeços. Um total de 3 pontos.

Março de 1962
terior da referida caixa sendo disposta
urna lámina 'dobrada em U, provida
em seu trecho de base de uma canalata saliente e inferiormente, de perfil
também triangular, encaixada e fixada'
sabre o rebaixo central da caixa referida. Um total-de 3 pontos.
.TERMO N,° 106.758.
De 18 de novembro de 1958.
folin Sisa - Paraná.
Privilégio de invenção pai a • Aperfeiçoamentos em medidor de com•
bustível:

,Pontos Característicos
1. 0 - Aperfeiçoamentos em medi.,
dor de combustível, do tipo formado
por mim carcaça' com tampa, provida
internamente de duas faixas isolantes
superpostas e recurvadas em arco de
círculo, a mais interna das quais ten.
.Alodélo de IltilkIade
•
do enrolamento uma resistência elé_
trica, caracterizados por uma lâmina
71.772
Fernande Angelino Moutinho
4.065
recurvada erii arco do círculo,. fixa in99.462
.Siemens-Schuckertwerke Aktiengesellsehaft
4.066
ternamente à carcaça e imediatamen108.180
Luiz Achilles Piceinini
4.067
te na frente da referida resistencia
TERMO N. 0 106.251
elétrica, lâmina esta provida de uma
Mot'íêlo Industrial
De 1 de novembro de 1958
alongada janela recortada, e sendo
Requerente:
Otto Feita de La Roce ainda recoberta, na mesma face volta107.833
Onofre Bento.
3.130
da 'para a. resistencia, por uma fita de
- Estado de São- Paulo.
112.995
José Antônio Salazar
3.131
Patente de modelo de utilidade - fósforo-bronze ou similar, cujo um
Um nevo modelo de cadeira para cri- dos extremos faz ligação-terra. Um
total de 4 pontos.
PATENTES CONCEDIWS EM 19 DE DEZEMBRO DE 1961
âneas
1 .°) tini novo modelo de cadeira
para crianças, caracterizado por seu
TERMO N.° 106.814
Térmos
Requerentes
Patentes
corpo moldado, dotado de base bas- • Depositada em 20 de novembro de
tante desenvolvida, ter e parte do as.
••••,-•
sento aberta, com bordo reentrante, 1958.
Patente de modelo de utilidade. .
para o encaixe das bordas de uns
111e:Wo de Utilidade
•
Título - NU° modelo de pestaurinol ou de uma tampa circular. e
por ser o assento provido de urna nas e canaletas. para vidros de portas
98.544
MoldeX Indústria 'e Comércio Limitada
4.072
abertura radial para a 'passagem da de autos em geral.
98.544
Molbex _Indústria e Comercie 'Limitada
4.072
Requerente - Paulo de Lauro
asa ou cabo do urinol. Segue o ponto
97.651
De Minus Comércio e Indústria de Roupas Limitada
4.071
São Paulo.
n.° 2.
91.513
Felix Castilho Dias
4.070
R eivind icam-se, como elementos
66.673
Amo S.A. Indústria. c Comércio
4.069
constitutivos da novidade, o conteúdo
C1.899
jonas Cruz Dias
4.068
TERMO N.° 106.272
dos seguintes pontos característicos:
1.0) "Nevo modelo de pestanas e
Modélo Industrial
De 3 de novembro de 195R.
• cenaletas para vidros de portas de
Ignazio Terrana e Aurea de Toledo autos em geral", caracterizado • pelo
3.132
87.713
Odovaldo Gonçalves ...
Piza - São Paulo.
falo de que a pestana se apresenta
102.061
Indústria e Comércio de Bebidas São Pedro Limitada
3.133
od 'elo do utilidade para uuM
lho.
constituída de filete tubular plástico
3.134
Barreto £.1 Barreto
110.052
modelo aperfeiçoado de óculo de mer- dotado de aba que lhe é solidária,
sendo tal tubo passível de receber fio
Invenção'
Reivindicaçôes: - Reivindicam-se, metálico em seu interior, sendo que
como característicos do modelo 'de uti- contra uma das faces da aba referida
76.080
Eduardo jonet
60.355
lidade descrito, os seguintes pontbs:
poderá ser disposto coxim do borracha
Zapparoli Serena S.A. Produtos Químicos
80.829
60.356
1. 0 - Nevo modelo aperfeiçoado ou similar devidamente colado ou cos60:357
90.225
The Ohio State University Research Foundation
de
óculo
de
mergulho,
do
tipo
de
placa
Union Carbide And Carboe: Corporation
60.358
turado, sendo este e a face restante
93.266
única, caracterizada por dois prolon- da aba recobertos por tecido porta.
60.359
94.081
Gabriel Fadlallah Kher
gamentos laterais da guarnição para dos numa das faces de região avelu60.360
99.092
Borg-Warner Corporation
tomar tôda e zona parietal de ambos daria. Um total de 3 pontos.
Eloy da Silva 5 Cii.
99.787
60.361
os lados, tendo, internamente, uma
103.508
Mário Del Fiore •
60.362.
almofada da esponja de borracha ou
"
TERMO N . ° 107.107
outra material altamente permeável e
expansível, dispondo-se sôbre as oreDe
9 de. dezembro de 1953 .w
PATENTES CONCEDIDA EM 29 DE DEZEMBRO DE 1961
lhas e protegendo o orifício dos ouviAlbert Myron Spound Wellwley
dos, e sendo o conjunto fixável por
Estado
Massachassets
Cinta com fivelas na zona oçcipital.
Terlims
Rcquereniers
Patentes
Unidos da/América.
Segue o ponto 2.
Cadeira reclináael • com apoii.
áticamente
para a cabeça, autOm
TERMO N.° 106.362
invenção
ajustável.
Privilégio de Invençâo.
De 24 de setembro de 1958
62.513
Saia Viscosa - Societa . .Nazionalc Industria AppliCaracieristicag
Silvio Vechi - São Paulo.
cazioni Viscosa S.p..A.
60.363
Cadeira
reelinável
com apoie
Privilégio
de
invenção
para
Nevo
60.364
Importadora
Comercial
Silk
Limitada
......
1. 0
94 937
60.365
The • Lubrizol Corporation
para a' cabeça. automáticamente
98.956
interruptor.
ajustável, caracter i zada por comPONTOS CARACTERISTICOS
Modelo de Utilidade
preender o apoio associado com o
1. 0 - Neve interruptor, caracteri- encosto, • meios para montagem
4.073 dado por compreender uma caixa, em détvse apoio ,de maneira que fique
. joseph Seidenberg
88.200
cuja superfície de fundo são dispostos escondido no encosto, mas pos.c.a
21.7ockqo industrial
dois botiies metálicos salientes, em po- projetar-se para fora, e " meios
ambos
para acionar os dispositivos de
Domenico Bestetti'
80.361
3.135
sl gç 6a' tei3o 00-circuito
it racsúi t o n elétrico,
coo.
u ea prt ar se &ui:à montagem de apoio, autorná.ticasendo previsto um rebaixo transversal, mente, quando se gira o encosto
de perfil triangular, ao nível do Lon- da cadeira para traz.
,10
.
.
de
janeiro
de
1961.
•
tato. p ermanente do ,eircuitq; e no In,
.pontas.
"{ 1 •
1
""

•.

r"..

Quarta-feira 28

OFICIAL (Seção !to'

- Março de 1962 1147

TERMO 10 127.028

'-i4E.010.'-'1nLG‘112/3'.7.-81
d27I a:fe t'Á g:11 de 1961 •
De 19 de janetro de 1061'a
, .
José 1\1cm c' liV'C' larOslav Buas —
'aitodèlo industrial',.
Sao Paulo. •batalitu.
Requerente: Indústria UniVereon
'Vadie° lialushilaPpira — Nõro
j,tda,
São Paulo.
&lu de Vlacacoliclráulico Para Vei• 'Titulo: "Original modélo de lei- culos.
peco". — Modelo Industrial.
•

à um ovoidct seccionado pelo plano :. etilínea, acima do corpo ou bacia.
etral, maior, com a parte posc
5 — ter forma trapezoidal al outer
tenor
plana -- 10 . — de onde se gada, com altura ou face posterior
projeta a conexão centrada' —
11 — réta, vertical, de maior .
4 —; pelo fato das bordas — 11 --, altura
que a face frontal, que se
do semi-ovoide obliquarem ligai- . projeta em , pequeno balanço cai
lamente para dentro, de modo a ', eia configurara -lima suave aresta -- Inalo fato de visto em planta, o la12 — alguns centímetros abaixo : çao ao plano traieiro — 8 --:
da borda; sendo que a face supea Itrapezoidal de diâmetros, aproxirior, vista de tópo ou planta se vatório
se aPresentat
feitio
itiaclainente
iguais de com
vértices
arapre.seapresenta com o aspecto de redondados,
com base — 11 — pos- ,
,
ovolde alongado, com o polo su-- tenor
reta,
os
laterais
—
12
i.--, e
perior achatado, no qual sç ev.abase
frtital
— 1 — convexos e m.
',a3
crave a abertura usual — 13 sre'ação
ao
centro
da peça e onda
t nJo
a
,
'
J
que
inserustacelipsolcial da bacia; pelo fato de
* recorta da a concavidade — li
ta se achar como
_ da bacia interna• do lavatório,
com a mesma e- de forma que o Ió
de conharno semelhante, apenas de
plano trazeiro — 2 — é subatan- a
cialmente mais'alto do que o dian- oase menor
posterior — 15 — mais
c ub rl ítqau edr:
toiro — 5 — ter minado co
m face o
Paçt ã es •
qten o si 11e
formaa 'eild
raf(?r
t
plana — 14 — p itralela ao piso — .base
'
frontal, ligeiramente curvos
3 — e à conexão — 4 —. Se
gue ' com a linha interna acompanhan---egue
o ponto 2.
I do a borda externa do lavatório;
pelo fato de um dos vértices inter1.". iaosas Modelo d:e Macaco .1 Ii.
.
elos, formado pelo encontro da lidriailico Para Veículos caracterizado
TERMO
N.°•
127.067
por for a forma cilindrié.a, senda" coasilha postarlor — 15 — com um doa
De 8 de novembro de 1960
'laterais ligelaameite curvos, apretímido dc uma capa percursora, biforme
Características
com ranhuras superior e inferior. —
Cerâmica Sanitária Poreelite , tentar rebaixo — 16
,gação com saboneteira — 17 —
S„A. — São Paulo.
1+ "Original modelo de boneco"; Um Total de 4 Pontos.
obtida pelo afundamento obliquo
constituído por boneco de plástico c».
• afociélo Industrial para — an')
-- vo 'do plano horizontal superior cio iaequivalente, inflà.vel, de cor variável
modelo
de
lavatório
com
coluna.
- TERMO N. 127.0H
e variada, caracterizado- por' corpo
',-ritório, de plano retangular com
1 — com feitio de almofada eia poi' O vértice configurando o ponto
De
8
de
novembro
de
1960
sição vertical, tendo inferiormente,
--4
lanais baixo, ou seja, a canaleta
projetados de seu laterais em direCeramica, Sanitária. ,•Procelite
!— 16 — e ()restante( oblicinado
ção •à frente. duaá pequenas pernas — S.A. — São Paulo.
. para cima, até.. o desaparecimento
2 — de forma a dar impressão da
Origi'da reentrância, ficando um doa
boneco sentado e tendo superiormen- Modal° Industrial para
lados cio traingulo 'paralelo ao
te na mesma situação das pernas — nal modelo de Bacia Sanitária.
2 —, duas outras projeções ellindrieixo longitudinal imaginário do
eas curvas — 3 — cujas extremida¡lavatório ,e o outro em ângulo
des livres se tocam ou ultrapassam,
!agudo; pelo fato da saboneteira
configurando os braços do ',boneco
• I ficar assiMètricamente em relação
abraçando algo e ,pelo fato de su' :ao lavátório: e 'finalmente, pela
•i
periormente ter, encimando o corfato da borda •— 6 — ou plano
po — 1 —, uma grande- cabeça —
4 — esferoidal comas faces frontal
I horizontal Superior se inclinar li•
e posterior achatadas voltadas para
1:o — "N"eivo modelo de lavató- I geiramente p ara o interior da ba- •
' os laterais do corpo — 1 — t•enao
rio com colunas", de louça vaia- . cia , ou recorte interior do lava5
'laterais duas projeções
ficada ou porosa, caracterizado I tdrio . Segue o. ponto 2,
em forma de argolas que configuram
por coluna — 1 — de altura' ideal
as orelhas completamente vazadaleaoa 6 — no seu interior. (Segue opor:e conveniente, cuja base — 2 de
TERMO N.o 127.06)1
ao 2).
1.0.. — "Original modélo de Ba- que'se apoia no solo, tem secção
cia", constituida por basia de lou- quadrangular
com os, vértices
Te 8 de novembro de 1960.
rizada por ter a base --:- 1 --.• de frontais arredondados e se desença vitrificada ou porosa, caracte- volve no sentido Infero-superior.I Cerâmica Sanitária
Poreelltee
TERMO
128.191.
perfil prismático, com a face tra- de modo a gerar a coluna, aumcn- S.A. — São Paulo.' .
gradativamente de . área. Modelo industrial para — Origi- •
de 7 de alga "d,e 1961
seira • -- 2 — vettical, • formando tando
.•
Í ângulo réto com a linha ou plano aumento que se faz mais acentua- j:
oe bacia sanitária..
Colmar RepresentZões Ltda. — Es- — 3 .— do piso e projetada para do nos laterais e na parte frontal "Nôvo mod'élo cie bacia
--. traz de forma a facear, ficando de forma a . configurara o plano ,sanitária", constitulda de uma ba.-;
fado da Guanabara.
•, Niodelo Industrial . para — Um n(Wo no mesmo plano, o tubo de' cone- frontal — 3 — e os planos laterais l eia sanitária de louça vitrificada
xão. — 4 --; enquanto que a face — 4 suavemente curvos para • ou po rosacaracterizada por ser
?..e original moda) de garrafa.
dianteiro — 5 — obliqua para den- fót•a • senduAue as curvas são pou- 'formada por base — 1 , de' perfil
agudo com a linha do piso — 3 —a co acentuadas, quasi rétasa até o •
tro, -formando . ângulo réto, digo, Ponto em que se . aproxlmam do I
pelo fato da base — 1 — ter ' sec- fundo do lavatório, substancial-1
ção• . transversal, , alongada, cuja mente achatada e . cuja secaão1 • /fp
base menor, configurada pelo pla- transversal confugura uma linha.
no frontal — 5 — é ligeiramente externa esferoidal, até algas cenabaulado, com a curvatura volta- timertos da borda superior — 6
da para fóra, allargando-se do ramente para fóra, gerando uma
plano ria base em direção ao funquando então se inclina ligaido da bacia, configurando as li- suave aresta a—:. pelo fato
nhas frontais — 6 — suavemente, do lavatório — 5 — apresentar, •
•
curvas, reentrantes até o ponto em longitudinalniente,; em sua parte
inferior
a.baixque se fundem °c' ma base da
c) da aresta — 7 —, pri smático, tendna face
bacia — '7—, quando então a curva plano trazelro — 8 — inclinado na '-- 2 — vertical. formandotrazêlca,
ângulo
se acentua fundindo-se com acur- secção ,trapeaoidal, formada pca a'éto com a linha ou plano — 3 —
va que modela a bacia; peta ato aentido p ostero-anterior, desci-e- ,do piso e pro j etada para cima, terdas linhas — 3 — que limitam o vendo depois suave curva — 9 -- minando também cai ângulo réto,
plano trazeire acampanharem a na base, subindo convexamente em
eneontao do plano horizontal —
,r4
mesma disposição e forma das-li- relação a face externa, até se fun- 4 — alue t-'.onfigura a face auperior
nhas -- G --; diminiiindd de cur- dir com a aresta — 7 —; pelo fato da bacia, tendo a face anterior
vatura e inclinação; pelo fato da de long itudinalmente o lavatório I
— tEm nõsro e original modelo bacia — 7 —, substancialmente de — -5 — a p re.sentar-se em. balanço da base — 1 — configurada por
de garrafa, caracterizado por ser o dito forma achatada, projetar-se em acentuado em relação à coluna 'piano — 5 — inclinado. para fóra
forma a ficar em ângulo obtuso
corpo da garrafa, semi-ovalado, provi- balanço, frontalmente em relação — 1 —; pelo fato da aresta — 7 .de
'
do de uma base mais estreita em re- à base — 1 — e sua linha basilar -- sofrer inclinação para baixa, no ' com o plano— — da base e seno sentido infere. lévo. — Segue o-Ponto a2.' 1• — 9 ''--1:-' •apresentar-Se'' Sehielhante ¡forma que a face lateral — 10 — ,dasenvolvendo
auperior,- até encontrar o fuud0
Ma-

•
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c

rosqueada internamente, cuja ma aproximadamente paralelepipédica.
da 'bacia, que se projeta com a — 3 — do 'piso, dotado de forte luva,
eN trem idade 1 n ferior é fechada • por .caracterizado pelo fato de possuir faces
parte frontal em balanço, em rela- curvatura semi-cilíndrica reen- uma -bucha transversal, foru 'a inter- ma ioees, cõncavas e com cantos 011 iação à base — 1 —; pelo fato da tratante — 4 — enquanto que a face namente por outra Ge couro, dos arredondados os quais superiorbase ter secção transversal trapo- dianteira — 5 — obliqua par dentro borrachr on outro material adequado, mente. apresentam inclinação para c aizoidal, alongada no sentido longi- formando ângulo com a linha do com orificios iinediatamente superio- to, .até atingir o gargalo. este com retudinal, tendo a base maior confi- piso — 8 —; pelo fato da base — 1 res, estabelecendo a passagem do
provido
para o in- gião perfeitamente ,
gurada pela face trazeira 2 —, — ter secção trapezoidal alongada, Irrito- da lava
na base de flange lisa cm -firma de anel.
terior
da
caixa
dochuveiro.
—
Una
cuja
base
menor
configurada
pelo
alargando-se do plano do piso em
Segue o Ponto
direção à herda da bacia em sua- plano frontal 5 -- é ligeiramen- total de 1 pontos.
te
abaulada
com
a
curvatura
volves curvas reentrantes laterais —
• •
--)1 — cuja concavidade aumenta li- tada para fora, alargando-se do
TÉRMO NP 127.379
TÊRMO N.° 128.71.
Piano
da
base
em
direção
ao
fundo
eiramente na altura do quarto suDe G de março fie 1961
de 26 de abril de 1961
perior, indo morrer no plano — do bidê, configurando as linhas
4 ,.—; pelo fato das linhas — 7 — frontais --- 6 —, suavemente cur-=
Requerente:
Indústria
eComér•
Pirelli,
Soe:Ca Per Azioni — Mique limitar a base menor do tra- vas, reentrantes, até o ponto em cio de Perfumaria Mántenegro Li- Ião. Itália.
que
se
'fundem
com
a
base
do
bidé
pézio isto- é, a face frontal —
mitada — Guanabara.
Modelo Industrial para -- Cobertu5 —; acompanharem a mesma dis- — 7 —, quando então as curvas nho ornamental para embalagem ra Pneumática Para Rodas de Veiculas,
se
acentuam
fundindo-se
com
a
liposição reentrante das linhas sposDesenho industrial "Novo deseteriores — G — sendo porém de nha que modela o bidê; pelo fato de pasta dentifricia".
menor altura a fundindo-se com da base maior do trapézio configua linha — 8 — de geral o fundo da rado pelo secção transversal da
bacia, subindo lateral e suavemen- base — 1 — ser formado pelo plate até poucos centímetros abaixo no curvo,- côncavo - a 4 — que se
— 4 — quado então, obliqiia' ligai- alarga da base para o tOpo, forda borda — 9 —. da face superior mando as linhas g a_ que limiramente, pará fora, tornando-se tam o plana trazeiro, acompanhanretilínea de forma que mo ponto do a mesma disposição de forma
ou linha de deflexão surge uma das linhas — 6 - 2 , porém com
aresta — 10 — pouco acentuada curvatura e inclinação menos
que limita faixa longitudinal sepa- acentuadas; pelo fato do bojo — 7
Reivindicaçãec
•
rando o fundo curvo e achatado — do bidê ter forma substancialmente
achatada,
projetando-se
I.°
—
Cobertura pneumática para
da bacia, da borda lateral — 9 —;
rodas de veículos, indicada especialmenpelo fato da -bacia, substancial- para f ora„ frontalmente, em balane
sua
ço,
em
relação
à
base
-te para trabalho à alta velocidade, r.a
mente achatada apresentar secção
9 — apresentar-se
qual a zona A. que constitui a band
longitudinal com a parte frontal linha básica
de rodagem é caracterizada pc . las quaem balanço em relação à base — .reta e inclinada para trás no treP01110S caructerístico3.
lidades seguintes: •
1 —, tendo o trecho compreendido cho sobre a baSe — 1 em suave
ctieva
—
10
—
na
parte
frontal,
e,
entre a borda superior — 9 -- e a
, 1P) Niko desenho ornamental
a) um cordà'o central (1) tendo os
aresta — 10 — retilíneo, e, ime- na parte posterior, também em para embalagem de pasta denti- bordos cm ziguezague encaixando-se
curva
—
11
—
acentuada
e
que
diatamente abaixo, a curva -- 8
Inicia, caracterizado por se con- no fundo a fim de constituir um bordo
depois se inclina obliqua e retill— acentuada que se prolcaga no neamente para cima — 12 —, fun- substanciar numa faixa (1) em longitudinal continuo (11); a um espavemente até próximo do plano poscor vermelha colocada acima dos ço cheio de um lado corresponde um
terior — 2 — quando então des- dindo-se com as bordas -levemen- dizeres da marca (2) do produto, vazio do outro;
te retraídas, inclinadas para den- malhas, contrastando com o fundo
creve curva — 11 — 'de raio mais tro,
b) um corte laminar transversal (2)
de modo a configurarem uma sendo êste também em letras vercurto subindo novamente em curchega até o. plano cia simetria do
va suave — 12 — até •morrer pró- suave aresta — 13 — , alguns cen- (3) inteiramente leitoso. Imedia- que
cordão,
em correspondência a cada vatímetros
abaixo
da
borda;
pelo
fato
tamente
abaixo
da
marca
produto,
ximo -à linha de encontro da face
zio;,
do
trecho
compreendendo
aresta
há a figura de perfil de uni cão
— 2 — com o plano ,horizontal.
c) o, c-,ões (3. 4) colocados la4 —; pelo fato de em planta, a e borda projetar-se para trás, ul- (4) executado em linhas singelans
bacia apresentar a face superior — trapassando o plano trazeiro — 4 de cor vermelha; abaixo de dita teralmer ,v,:dão (1). tend ,a a par4 — em forma de ovocadra com o — - ao qual por reforço — 14 — figura, dispõe-se, na horizontal, te interna s .ae l hante, a do cordão (1).
pelo voltado pa pa frente, 'perfeita- idêntico perfil da linha postarior dizeres sobre o conteúdo (5), com em proporções :eduzidas e sem cortes
mente circular c , o polo menor mais projetado para fóra. e com as extremidades prolongadas para laminares, tendo a parte externa redisubstancialmente projetado para 12 —; 'pelo fato , da projeção da baixo (6) com dizeres na verti- ma:
traz, cem a extremidade secciona- borda configurar o plano horizon- cal. O conjunto é arrematado , com d) . uai grande sulco inclinado (5),
da na linha de encontro com a tal retilíneo — 15 — senda que a dizeres na horrzontal (7) em ver- correspondendo a cada par de vazios
face posterior — 2 ---; pelo fato de superfície superior do bidê tem melho, do nome da firma e proce- na parte Interna, a qtcd se prolonga
no trecho de menor eixo do ovóide feitio ovóide alongado com polo dência do produto. Segue o pon- para o in;erie: com o corte laminar
recortar-se o interior —:13 — da superior achatado e onde é prati - to 2.
curto (6);
bacia . em perfeita elipse com o feitio elipsoida) alongp,da e subsc) um pequeno sulco inclinado (7)..
cada
abertura
16
usual,
de
eixo maior, apenas pouco mais lonno intervalo entre dois sulcos (5), o
TÉRNIO
N.°
127.666
•tancialmente
mais
curta
que
a
face
g o do que o eixo menor..
qual se prolonga para o interior com
superior do- bidê, possuindo em sua
Depositado em 15-3-61.
O corte laminar comprido (8):
parte trazeira uma saboneteira —
111Cocionntla

714:

•

47

•

Tfsp..1\10 N. o 127.069
, De 8 de novembro de 1960

17 --; reentrante, formada pci•

plano inclinado suavemente eiii
relação ao plano superior do bidê
. Cerâmica Sanitária, Porcertte e que se afunda progressivamente
até acabar à pouca distincia da
S.A. — São Paulo.
Mocélo industrial para — Origi- bacia interna, por um rebordo entre o fundo da saboneteira e a face
nal modõlo de bidê .
superior do bidê, configurando uma
meia lua, ligada por sua parte
central, mais afundada à-bacia interna por uma canaleta — 18 — de
escoamento.
Segue o ponto 2.
—C)
—t)
.4

f_ :(.4

• ), là;

— "Orizinal modélo de

5

f) os canais • (9. 10) de se-paração
Título: "Nõvo Modelo de Frasco Pa.:
ra Xaropes Destinados à Máquinas de entre os cordões laterais c o cordão
central,
total de 4 pontos.
Sorvete Expresso".
Requerente: Impaetcl Indústria de

Máquinas e Peças Para Tratores Ltda.
— Rio de . janeiro.

TÊRMO N.° 128.776
de 27 de abril de 1961
Requerente: Carlos Pereira Indústrias Química: S. A. — Estado da

Guanabara.
Invenção: "Modelo de Bengala-Miniatura" — Modelo Industrial.

TOMO N o 92.51;:i
"¡ÁnEWNIffliK
'ç

De 19 de fevereiro de 1957'
Francisco de Macedo reito.a

Es-

(1"2"111)a•

lado da
Pd vilêgio

de Invenção para Cho-

bidé". constituido por bidê de lou- veiro Aperfeiçoado.
a ou porosa,.caracteça vitrif:ead
po: ter base — 1 — de per- a cativeiro A urre it.:nado", comrizaeti
preendendo um chuveiro de caixa
111 prietnáL16 0 , tendo a face tra- ciini.ergne
m
ado por ser e mesa
er, caracterizada
vertical
formando
prcdendo uma
zeirzt ,-- 2 —
em%
linha
ou
plano
ângulo reto com a

"'Ast,

ReivindicaNes
1.° — Modelo de .Bengala7Miniatura
caracterizado pOt se'r uni corpo tronco•
1''eit.indicaçor3
alongado, com uma biqueira ariarda
1.1 . — Nôvo Modi:lo de Frasco Para alongada' cmuma extremidade e termiXaropzs • Destinados à Máquinas de nando na outra extremidade, poe um
Sorvete '1:..presso", .npresentando ler- castAo amarelo fonnado• por duas se-

n
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N.° . 130.749 ções, ambas tronco-cônicas, unta de geratriz na direção da geratriz: do corpo
Depositada -em.12-7=1961.
e a outra com . geratriz fortemente inAlodelo
clinada em relação à da primeira seçã'o,
Requerente: ,,Vicento Nigro b rilho
dito castão terminando -em face plana
Itaópolis'o—. Estado de São Paulo.
perpendicular ao eixo da bengala (- senPontos característicos' de: "Original
do adoçada a aresta formada peia intercessão da face plana dam a superfí- Configoraç.àà'r 'em Moinho Doméstico
cie lateral da segunda seio do -castão. Para Quit'erli nde.' Milho e Arr.r,".
— Segue o Ponto . 2.
TÊRMO N.° l29..025
de 8 de maio , de. 1961
,Bozzano S. A. Comercial, Industrial
,
e, Importadora — São Paulo.
Modelo
Industrial
para,—
Nova
Fors'
ma ou Configuração de , Frasco Para
Perfumaria.

1. 0 — Nova Forma ou Configuração
de 'Frasco Para Perfumaria, caracterizada pelo fato de o frasco ter a forma.
retangular nas . suas -duas faces anterior
e posterior, as quais são Paralelas. completamente planas e sendo nessas niesnias faces apostos c.S rótulos do prOdnto, sendo goe , nas Suas duas faces laterais, o frasco apresenta chanfraduras
no sentido vertical, em . forma de cone
e cujo elemento constitui o .Caracteris•
tico principal de sua forma ou configuração. — Segue o Ponto 2
t, •

1. 0 — "Original Configuração em
Moinho Doméstico, Para Quirera de
Milho e Arroz,. caracteriza-se por 'o
seu corpo ' constituir-se de duas paredes
verticais (1) que finalizam - em arco,
dando formação 'aos pés suportes (2)
coligados por chapas' (3), aparafusadas
cai base apropriada .(4); nos laterais
das paredes, há duas chapas . .(5) portadoras de eixo .(6) suportes de cilindro
:furtado interior; na extremidade maior
do eixo se acopla alavanca com, cabo
manual; estas chapas projetam-se para
trás, e em cada qual há parafusa passante em rasgos verticais (7) praticados em ditas paredes, e cada parafuso
finaliza em .anel (8): a parede que se
relaciona com os rasgos verticais (7)
têni abaulamento (9); entre as duas Paredes verticais' (1), dispõe-se o compartimento interno, formado de chapa
recurva,. (10), que finaliza .frontalmente em saída inclinada, constituída de
chapa; (l1), - com os bordos .dobrados
para cima em esquadro; os literais dianteiros e superior das paredes verti-

Cais (1), são dobrados para fora' formando. bordos (12) em esquadro: na
;ace dianteira superior e na região-superior do moinho, é guarnecida com
chapa (13), aparafusado: -sôbre esta
há um encaixe-suporte (14). trian g ular, cuja parte central é em segmento
cilindro (15), no qual se ajusta a atoe.ga (16).' em formato de funil. — 'Seque o Ponto 2.

TfiRMO.N," 129.026
de 8 de maio de 1961
•
IIRMO N.'? 93.236
Bozzano S. A. Comercial, Industrial
e Importadora — Estado da GuanabaDe 26 de março de 1957
ra.
Empreza • de 'Comércio Sul AmeriDesenho Industrial para .— Desenho cana Ltda. — Estado da Guanabara
Industrial Aplicável à Rôlhas ou TamModelo de utilidade para novo mopas do Tipo Cilincirico Providas 'de delo de Bloco para pavimentação. .
1. Aperfeiçoamentos na construção
Rósea.
de pisos, constituidos por blocos paralelepípedos, de concreto vibrado, caracterizado pelo fato de que. as duas
faces . verticais, maiores, do bloco, são
providas em cada uma das quota, aiternadamente, de urna cavidade relativamente profunda e, de uma projeção, em meias-canas, da mtsma extensão e no mesmo eixo seguem os
pontos 2 e '3.

1.° — Desenho Industrial Aplicável
à Rôlhas ou Tampas do Tipo Cilíndrico,' Providas de Rósea. caracterizado
pelo fato de consistir na figura da te-,
tra "b", no tamanho minúsculo. e de
forma estilizada, letra essa que é gravada, em baixo relevo. no centro da
rôlha ou tampa, que é de forma sextavada, como mostra a figura 1. —
Segue o Ponto 2.

TERMO N.9 80.932
De 25. de julho d.e 1953
Pois Brasil Ltda. — Rio de Jane,ro
Pontos caracteristicos da invenção
de Dispositivos conetor do cabo do
distribuidcr as velas de ignição..
, Dispositivo conetor do Cabo do dis-•
tribuidor às velas de ignição,•earaeterizado por' ser constituido de' ,um
corpo tubular da material isolante
de preferência plastico flexivel e
transparente, em cuja extremidade
superior está encaixado um .pino me-
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tálico cuja extermidacle atinge oproximadamente o :centro do citado ,corpo . e cuja exteenudade superior sobressai' do 'referido corpo mediante
uma cageça cinturada, ao passo que
a parte inferior desse corpo é provido
de uni vão interno para receber a cabeça da vala cte . ignição,' deixando
u mpequeno espaçs. entre essa cabeça
e a extremidade inferior do já citado
pino,
•
- TERMO N. 81.593
De 22 de ageísta de 1958.
sPeter Murony — São Paulo.
Pontos caracteristicos da invenção
de fixação de tampos a tubos para
formação de recipientes (patente de
Fixação de tampos a tubos para
formaçâo de recipientes, caracterizada pelo fato de ser o tubo dotado externamente, a uma d i stancia conveniente ele suas beirada.s, de um rebaixo anular, continuo ouinterrompido, paralelo os ditas beiradas, rebaixoexterno esse que se traduz em
unta saliência interna, - continua ou
Interrompida, que constitui um esbarro ou base de assentamento para
o fundo do tampo con.stituido por um
disco singelo ou de beiradas revirodas para cima; todo substancialmente como descrito e representado no
desenho anexo.
TERMO N.9 86.029
• Depositado em: 20-4-56.
Requerente: Ince Schincariol —
São Paulo.
Pontos caracteristicos de: novas
disposições em bisnasgas.
1. Novas disposições em ' bisncsgas
caracterizam-se por serem dotadas
nas adjacências da parede terminal,
opostas a abertura de salda do com.;
teúdo, de um furo ou rosgo em qualquer formato; estas paredes comuns
contrapostas da bisnasga, nas adjacências dos bordes do furo ou rasgo,
são fixadas entre si. nesta regilio, por
ponteagem eletrônica. ou então o
furo pode ter seus bordos protegidos' por disposição em ilhó eu outro
meio; estas disposições têm variante
em que a extremidade da bisnaga,
oposta à de salda, prolonga-se em
alça com amplo aro na ponta. Segue
o ponto 2.
TÉ;RMO N. 86.903 • •
De 8 de maio de 1956
Luz Michelon S. A. Agricultura
Indústria e Comercie — Rio Grande
do Sul.
Modelo de utilidade para novo modelo de recipiente para transporte de
vinhos e outros líquidos.
1. Novo modelo de recipiente para
„transporte de vinhos e outrs liquidos, como descrito e caracterizado por
ser constituido de um recipiente de
vidro, de formato original, fixado por
meio de- calços de cortiça ou material adequado, ao revestimento externo constituido de aduelas. Um total
de 3 pontos.
TERMO N. 90.418
De 6 de outubro de,1956 •
Nobuiti Shlma — São. Paulo.
(Aperfeiçoamentos' em e relativOs
ferros elétricos de engomar ovaes' estásticos para interior de mangas e
hombros de ,casaçcs, de senhoras.
Reivindicações: . Reivindica-se como
pontos caracteristicos do presente pedido de privilégio os seguintes:
1. Aperfeiçoamentos em e relativos
a ferros elétricos de 'engomar ovaes
estátices para interior de mangas e
hombrcs de casacos de senhoras, capacterizades por uma coluna tubular
em ccmunicaçao ao alto com o centro
do fundo de meia açãO de uma câmara oValaciiii slictacia de doi,s „forcts

1962 1149

dos ladcs do entrada da coluna, furo*
es.,..es em linha longitudinal, sendo,
ainda, a coluna tubular,' dotada, na
extremo inferior aos lado" Éde mesas
base de dispositivos de fixação deste
ou baneas. Um total de u pontos. •
. .
To.n10 N" 91.201
De 17 de dezembro de 1936 , •

Pontos ca rad cria 1 leoa da invenção
de "Aperfeiçoamento em discos para
máquinas falantes", para a qual pediu privilégio liana Toe nu ca, 'domieititdo nesta Cidade; Estado da Guanabara.
Apereficoamen t o em discos para
máquinas falantes.. caracti•gzado
fato de se fabricarditio, discos,p
N'itifis de bordos alevantados 'exteriores que ultramssam :I g nora normal
das superfícies gravadas propriamente
ditas, de . ambos os lados e que se C: e
n arlir das estrias-Valt.C1deri,I
sem que-SerVVIII para dirigir a agulha
li prrte gravada sonora. — Se g ue o
ponto 2..
N" 91.801
11e 8 de janeiro de 1937
Elelstrit Indiistria c C om é rcio ¡Adi.
— Estado da Guanabara.
Privilégio de Invenção para novas
disposições em termosalos.
1" Novas disposições cm tet • mostaPo ni OS CO rue I cri:1 kos
tos, do tipo formado por um par de
léminr a flexíveis. paralelas, com _balões extremos de contato, voltados uni
vara o outro,- e ainda provido de , suportes c tomadas para conexão toétrica com a rede e com o aparelho a
ter a . temperalura control:n*1r, cat • aeterizadasp or compreenderem unta
alavanca de comando amanual, cont

contornado e ot
bordo d e I rilhai lio
ca 111(1, e t. plicado em contato direto *
Sol) unia laminas flexíveis do Par.
— riu total de 3 pontos.

TERMO N" 91.925
Depositada em.: 18-1-1957.
Ttrquerente: José da Silva — Szie
earraelerlsticos de: "Nove
disposição na fixação do diafragma
em aquecedores elétricos cutotnéli.
coa".
1 0 ) "Nova' disposição na fixação da •
dia f ra gol a cot ri qu eced o 'es elétricos
automáticos", caracterizada essencialmente pelo fato da caixa deaquedmento tio r.queectior sei' provida em
externas próxima
suas paredes
abertura superior de tan rebaixo ou.
'
eanaleta' con t roa n te em seção
rira sem1: - cire ul ar, sendo que a 111Cmbrana • ou diafragma disposta sobre a
citada abertura tem uma aba lateral externa que eilvnive concêntricamente és 'paredes da caixa e é pCnvhla tia extremidade inferior de um
friso interno coutornante • dc seção
igual a da canaleta, onde é encaixada;
pelo fato ainda de sobre o Ir, teral
terno'Álesta aba apoiar-se conc3ntr1camenteri borda inferior da caixa da
eóntato e nesta região é pa saa nl e em
v ol ta do conjunto. compreendido pela..
caixa de aquechnento aba e caixa de
contato, uma cinta nu anel metálle0
calas extremidades livres dobradas
no sentido externo, • são fixas por •
meio de parafuso e porca pelo fmi ta
tt: 2.z(.t
a 1g
1:1
? . pd
infer g pr livre que lhe (lá elaseirt"titule. para que ppossaSnfrer coas-'
pressão da cinta e finalmente peln
fato, do illarragtna e respectiva ab a
serem providos em toda n sua exteaião
srí de uni revestimento
o
interno.
e5
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TERMO N.° 94:752
'
• T11..M0 N.°, ,97., 3
TÉRMO N.° 96.203
„: sagem de acesso dile começa na dita
termina em uni portão reDe 18 de setembro da, 1957 _ '. • entrada,„e
• Em 3 de junho de 1957.
. Dc 16 de julho' ,1957
ceptor aposto à dita entrada; b) uma.'
Silvia Garzoni eavolylohla
área receptora disposta intermediáriRequerente: Nobuyoshi Uchita — • Comércio e Indústria Moura Ltda
Estado de São Paulo..
mente.na ditaapaáaagent de acesso tu& O Pulo.
•
Sáo Paulo. .
Modelo de utilidade pau Novo
do de Modo que se. veículos que pene'.
Pontos característicos cie AperfeiçoaModê.lo de utilidade para: Novas dèlo
de cafeteira elatricadomestica. tram pela dita. entrada chegttem ao •
mentos introduzidos em cabos de fataça disposições construtivas em abotoaduraã
dito portão receptor esm modificar o,
Pontos Característicos
a vapor, para passar roupa. •
e similares.
sua direção para frente; c) urna ga— Novo modèlo de cafeteira ala- leria semi--circular que conaeça no di1.`? — Aperfeiçoamentos introduzi1 —• Novas disposições construtivas
dos em cabos de ferro a vapor, para em abotoaduras e similares, constituídas trica domésctica", cartuobaaizada par te portão receptor e termina em una
portão de entrega adjacente à dita sapassar roupa, que se constituem 'pro- está por placa a que se eacantra fi- possuir um reservatório , de água con- ída; d) lugareá de estacionamento disjugada a uni condutor • de vapor que
priamente pelo fato do ferro, o qual xada, perpendicularmente, peça era "Lr Lerá o mesmo atravessar o .depósito postos em, tuna pluralidade de andatem embutido axialincnie Um tubo ei- coas os ramos livres, caracterizadas pelo do pó de café. •
res ao longo da dita galeria e em co• lindriCc metálico cuja extremidade tra- fato de que tais ramos junto a seus
municação com gela.; e) tuna torre eUm total de 4 pontos.
levada provida de • unsa gaiola ou ca'zeira ou posterior, tem roscineaca em extremos se. apresentam com saliências
bina para veículos' e. suscetível de se
•• Idêntico, diâmetro, um segundo tubo - ci- em suas faces internas, saliéncias essas
movimentar na dita galeria circular.
• lindrico projetado para fora do cabo, de secções trans • versius quadradas, as
TERMO N. 9 97.645
pelo que automaticamente a direção
onde tem rosqueado o corpo externo quais correspondem cavidades de mesDe 18 de setembro de 1937
dos-veículos será 'modificada de cerca.
sextavado que envolve o bico da vál- ma forma dispostas am dois lados oposde 180. 0 podendo essese veículos ser
Metalurgisa
Paulista
S.
A.
Nula, provido em • sua outrai.extremidade tos de pino, dessa forma articulado a
guliadoá através dá dito portão de enSão Paulo.
de uma . rosca 'externa clafranenor diãme tal peça em
- Segue o • ponto 2.
{arfaria com o movimento do trafego
Modélo
de
utilidadepara9
Novo
-motro, destinada, a receber, a peça igualtraga e • atravéa da -dita saída sem 'ti(Mio de porta de fogões.
inente sextavacia, cle apoio do bico da
• que entra e cola a''colocae,ao dos -a-.
TERMO N. 0 90.672
1 — Novo modal° de portas de fo- íctdos • nos lugates de estacionamen,válvula. da qual seprojeta diretamente
gões, caracterizado por possuir cla:is to'.
o conduto .onde vai ijustado o tuba
•
De
26
-de
agõsto
cio
1957
•
suportes laterais, providos de rebaixos, -Uni total de 4 pontos.
adutor de ágtra e caracterizados essenPatente de modal° de utilidade. . suportes laterais ésses que serão per_ cialmente pelo fato, do corpo sextavaNovo tipo de ccinexação — S. A. corridos superiormente por um rolefie
cio ser regulável eia relação ao segundo
Industrias
Metalurgicas Cre 'Capital preso a uns aonector.
ISRMO S: 9 98.114
tubo -e fixo na posição exata por conUM total de 4 pontos.
cio
Estado
de ..São Paulo.
traporem- pelo fato ainda da -peça" de
De 7 de outubro de 1937
Reivindicações
apoio ser provida de uma cavidade,
• Metalurgica Ivani Ltda.
TERMO N. 97.704
para receber n rosca " do corpo sextava1 — .Novo tipo de conexão, constiModal° de utilidade.
- do, e em cuja parede interna ohde . faz tuída de peça tubular metálica, pro•
Novo modalcs de . dobradiça de seguDe 14 de outubro de 1957 •
encôsto a extremidade desta mesma vida, externamente, de rosca que atinça. •
ran
Patente
de
Invenção.
rosca dispõem-se o disco de vedação ge seus topos, aos quais ao adaptam
São Paulo.
•
Dispositivo mediaste° de engate para 1.— Novo modèlo de dobradiça de secom orifício central de ajuste . ao bicó luvas, caracterizada pelo fato do que
a
mudança
da
direção
dos
micro-traia
gurança, caraoteriado por ser consticónico da válvula propriamente dita: tal. peça, tubular se apresenta, inter- teres de enxadas rotativas.
latido por duas peças preferivelmens
pelo fato ainda da extremidade interna nansente, dotada de extremidades cóRequeernte;
'Maruyu
Industria
nicas, contra as quais se podem aprote cilíndricas, uma delas dotada de
do segundo tubo 'ser provida de um ximar. peças tubulares que, - em ;suas Máquinas Agricolas Ltd-a.
projeção axial ern sim dos topos a'
rasgo periférico longitudinal e de um regiões medianas, possuem espessaEstado de São Paulo,.
.
qual se encaixa em alojamento cais1 — Dispositivo mecânico de engate tente no topo corespondente da segunorificio onde é ajustado e fixa a ex- mento peças essas solicitadas a tal
rremidade correspondente da mola de aproximação através de flanges in- para a mudança de direção nos mi- da peça, podendo ficaaacompreendida
retenção concêntrica a baste de coman- ternos, existentes nas luvas rosqueada.s cro-tractores de enxadas rotativas, entre as mesmas arruela, sendo que
à peça tubular metálica citada, sendo caracterizado por aer o eixo (3) que a cada urna das mencionadas peças
do da válvula.. — que, ao corpo provido de espessai/len- transmite o movimento do motor atra- cilíndricas se encontram solidários
-to, poderá ser introduaido terminai ves da engrenagem ((5) dotado de dois ou mais pinos que lhes são perduas peças-do cano (6) e (GA); am- pendicularmente e . dotados junto as
de mangueira flexivei.
t` •
TERMO N.° 94.798
•
bos filotadas de roscas, uma .esqueÁla extremidades cie olifícios
Segue o ponto 2.
diametrais.
e outra direita, e montadas no dito ' Segue o ponto 2.'
• Depositado em 5 de junho de 1957
eixo t3) de maneira deslizavel, e pro
Requerente: Indústria Brasileiras de
vidas messias faces voltadas para os
TERMO N. 0 96.872
•
Matérias .Plásticas S.A. — São Paulo.
engrenagens (7) e (8); do entalhes ra•- .TERMON. 0 99.288
• De 4 de setembro de 1937
diais ' de encaixe.
Pontos característicos de: Tampa para
±lbeliositado em: 27 de novembro de
.
Um
total
de
4
pontos.
Requerente: Mergenthaler Linotipo
frascos.
.
.. Pontos Característicos
Company.
1. 0 — Tampa para frascos,. caract?ri1957.
Estados Unidos -América.
Req
uerente: Olavo Toledo Danos.
Patente
de Modélo de Utilidade,
Invenção: Máquina para produzir
Estado de F.,aso Paulo.
zada por ser constituída pOr unia parUm
novo
modélo
de
suporte
imanPontos característicos de: Aperfeite interna de material flexível e- unia urna fira codificada.
1 — Uma máquina para produzir tado para sabonetes.
çoamento em colunas separadoras de
parte externa cobrindo a riarta interna
residuos; detritos ou 'impurezas,
cm tôcla a sua superfície. fabricada de uma fita codificada representativa de
uma linha composta de ca-eacteves de
1 —,Aperfeiçoamento • em colunas
material rígido; pelo fato desta peça, de tipos que variam na largura de assenTERMO N. 0 97.711
separadoras de resíduos, de tritos os
. material rigido pará peça elástica in- tamento numa base de unidades de
impurezas, caracterizado por dispor
De 14 de outubro de 1957
terna o suporte necessário- para evitar um m. caracterizada pela combinação
em lugar conveniente na coluna de,
Requerente: José Moyses.
deformações. quando a rosca fôr aper- da um teclado aompreendendo teclas
uma valvula controladóra d efunciEstado de São•Paulo:
onamento automático e baseada ao
tada com fôrça. — Um total de 5 para caracteres para codificar sinais
1 —.Um novo modal° de suporte i- principio de uma contra-pressão amo Sinais de largra do caracter na liFontes.
de identificação de caracteres bem co- mantado para, sabonetes, caracterizado justaveI e constante por meio de uma_
ta,. uma tecla para espaçamento para por ser constituido de uni braço me- taiiipa de escape conjugada com um
codificar sinais de identificação de' ea- tálico dotado de base para sua fixa- contrapeso ou mola, ou outro • meio
TiaRlaTO N.° 95.461
paolças e sinais de largura de espaço ção à parede do local, por meio de pa- equivalente, para obter a animam,
na, fita, a teclas adicionais de função rafusas,. e ser sua parte alongada cur- função.,
Depositado em 5 de julho de 1957
Um , total de 2 pontos.
para codificar na fita sinais de funcao va na zona próxima de sua extremiRequerente: José Antônio da Costa que controlam a gompoSição da linha, dade, sendo esta ultima alotada
•
Neto — São Paulo.
olhai
com
argola
de
spiras
meios para assentar a maquina para
•
que
segura
uma
corrente,
na
extremi'linha
de
comTERMO N. 0 100.582
Pontos característicos de: Novas da- a composição de uma
predeterminado, meros para dade inferior da qual acham-se•praso
aosiaões -em ou relativas a aquecedores primento
Depositada em; 25 de fevereiro de •,
totalizar o número cie Unidades com- a outra argola de espiras helicoidais, 1958.
e chuveiros elétricos.
preendidas na dita linha oreas.senta- unia pina nietsilica imantada, cuja
1. 0 Novas disposições em ou re- da, meios • reaponsivos à atuação de força - magnética atrai e segura inn a, Patente de: Modal() de • utilidade.
disco portador de sabonete a ser su'Titulo: Base -e descanço para opaJativas a aquecedores . e chuveiros elé- teclas de caracter e espaço durante portado.
• da linha para subtrais
relhos telefónicos.
tricos, caracterizadas essencialmente pelo adecomposição
Segue e . ponto 2. • .
total da, linha .preasentaria o mi.
Requerente; Mario Iuji Kobawa..
fato . da pastilha isolante alojada no mero de unidades representado pelaa
Para nã. •
,
btijo do chuveiro .ou.' câmara de aque- larguras de asentamento dos caraue.Reivindicam-se, como
elementos •
chnento, ser provida preferencialmente res e espaços na linha compota coai
TERMO Ns( 97.829
constituitvos da novidade, o, conteria parte superior de dois, três ou mais putando com isto o número cie sina
údo dos. seguintes pontos caracteris- Da 18 de 'outubro de 1957
ticos:
rebaixos ou. canais laterais circulares e dades no restante da linha, meios MIReousrente; Karl laronfussa.
' para, apare1
Rase e desennço
koncantricos, alto, médio e baixo, Os tomáticos para codificar a -atroem?:
•Austria. — Autriaco..
lhos telefônicos, constituido por baquais alojam duas, três ou mais resis- ção. restante da linha computada : t.
um mecanismo de produção de SiOfljN
Pontos característicos cia; Garagem se retangular - ou de • outra formas
t6ncias de. capacidades diferentes
acionado pelos, meios de eoclifiaavala
Privilagio de invenção:
qualquer apropriada, provida ou não
• 'cultos independentes, igualmente coa- automáticos para produzir na fita em
1 — Garagem coas diverso.s andava; de gaveta anterior, earaeLarizadai pe' têntricas, devidamente cobertas ou pro- sinal representativo da iniormação proviaaa de .uma entrada-e uma salda; lo fato de que posteriormente se ategidas por fixadores, tipo braçadeira. rastante da linha codificada.
dispostas lado a lado, caracterizada presenta com região elevada, vos-Ie-- Um total de 5 pontos.
' Um toital de 42 pontos.
pela fato de apresentar; a) . uma paa- A:Ia, de garfo receptores •da parte. ma_,
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nuseavel dó aparélho, estando na ligado por tubOS flexíveis à um mano- aciona unia alavanca impulsionadoia
Ii114310 N. 103.143 .
parte, inferior dos 'garfos disposta metro e a»mrr:. , suporte obturador, de uma roda metálica, em/iterando os
30 de junho de 195O.
sapata elevada po 'ração de 'molas, sendo dita hasta , envolta Por tini:, dentes de uma roda dentada menor,
sendo que solidariamente à sapata. liemigio
mola helicoidal .. e provida elll sua eX- concéntrica eSaavedra
solidária, e por ganchos
Martin
Argusse encontra haste que deslocado, pro- tremidrde inferior, ;internamente :to
clips, ciii número- variável,. CO)'move o destravarnento de caixa de cabeçote. de uruá: Phied'horizontal.
respondendo • aos setores de divis ã o da
Privilégio de Invenção para.;11cinbro
música usula, di'posta no interior •do Segue o por.,;,') 2.
circunferência. e portanto do tempo, Tubular flesivel,de conexão 'irra, luconjunto.
dispostos externa e . radialmente, fun- su fiadores.
Segue o ponto 2
cionando como impulsionadores de
Pontos Característico:1
dois relavs sucessivos.
Um total
Tfi1N10.,.N",, 106 :516.
de
4
pontos-.
1°
:Membro
tubular flexível de CO.
o.,
De 10 dd novembro de 1958
neaão para insufladores, do tipo em
TfeRMO N. 100.627
que se inclue um tubo flexível de
Requerente: Los Labor:doires Bru:
De 27 de fevereiro de 1958
borracha, latex ou qualquer material
• - nen ai & Cie., ra ris. Fran ça ; U11310 N° 101.010
Auride Abikzlr.
plástico . ripropriado, c que nos extrePontos caracteristicos de "DisposiDe 17 de março de 1258
Es tado de São Paulo,
mos de sua canalização interna é protivo obturador para recipiente coaPrivilégio de invenção 1)4 ra: Aper- feudo fios para ligaduras cirúrgicas".
Privilégio de Invenção para Ricardo vido de embocaduras metálicas de
feiçoamentos cm lanternas elétricas.
1Valdemar Bloise e João Gonçalves acoplamento por rôsca, caracterizado
Pontos " Característicos
e congeneres.
por uni membro tubular flexível, proNona Filho.
1* Dispositivo obturador para revido de duas embocaduras tubularer
Ponos Caracleristicos
Nova
Chave
Elétrica.
de acoplamento por rose:, cujas emcipiente
fios destinados a
1 — Aperfeiçoamentos em lanter- ligaduras contendo
bocaduras são sujeitas ao cortm do
cirúrgicas, caracterizado por
Pontos i:oracteristicos
nas elétriea.s e congéneres. caractericitado membro tubular flexível por
um bil i ão, f ei to de um material flezados por um circuito elétrico for- xível
1° Nova chave elétrica, caracteri- fusão do material do dito membro,
cs
presententio
um
rebaixo
.
mado por uma h:Impada elétrica .1i- abrindo para o exterInr, tio
qual vai zada 'por urna base na qual • se tubular flexivel, que se adere à perigada em série com tuna bateria cons- alojado um elemento.'rigido ou
articulam as extremidades inferiores. feria das referidas embocaduras tu5entltituida pik elementos, cada um sendo
de facas de contacto, dispostas aos bulares metálicas. — Segue o ponto
rígido,
que
.
faz
pressão
contra
as
paformado por ditas' placas, uma de
pares e unidas duas a duas, transvercadmia e outra de niquel, com so- redes do rebaixo de sorte implicar o salmente, por meio de molas, sendo n" 2.lução • química de soda cáustica en- bujão fortemente sóbre as. paredes do cada uma das facas, provida cm sua
tre elas, e ainda com intercalação, nrifelo do recipiente. tendo Use bujão borda interna, de unia ssliéneia, en5" 103.358
sio mesmo circuito, de um interrup- a vantagem de ser fácil de colocar em quanto que, entre as facas citadas, loDe 3 de julho de 1958
Posiçã o , o de assegurar -em seguida caliza-se um eixo giratório sôbre o
' tor de corrente.
uma obturação hermétlea, resistindo qual são
Um total de 3 pontos.
Tilastes. & Filhos S.A. /ndustria de
previstos, a intervalos, anéis,
eficasmente .a todos --aos esforços no
sentido de arrancá-lo. — Um total

'de 5 pontos.

N" 100.659
De 27 de fevereiro de 1958
Semi , Situai Corporation — Estmlos
Voidos da América.
Privitégill de 11) y en ção para Recipiente combinado com bico medidor.
Ponte s Carculed.dicos
Recipiente combinado com bico
medidor provido de umaparede com
uma abortara de descarga e urna
parte da parede seextendendo para
o interior da abertura de uma borda
da abertura. O bleoe rticuladamente
Ji g ado à parede para abrir e fechar -a
abertura e compreendendo uma multii dl eidade de parles de parede-proporcionando uma cavidade mie medida,
alma das pz-rles da parede constituindo a dita parte da nnrede. — Um
total de 0 pontos.. ^

•
14.

N° 101,353
De 20 de agosto de 1953 .

•
grial
Istvan Szabo e Andras hagi
DoaPrivilégio de Invenção para 'Aper. feiçoamentos em máquinas de lavoura. particularmente' arados.
Pontos Coroei crísl kos

1° Aperfeiçoamentos em máquina's
(10 lavoura, particularmente arados,'.
providas de uniut ou mais partes To:.
lantes em aditamento . às q ue servem
para o. dcsloermento da dita máquina, caracterizados pelo fato das
ditas partes rolantes ' serem eunstituidam, inteiralnellfe ou na sua superfiaie, de um inalaria' altrmente compressh el. elástico e auto-limpador.
Um total de 3 pontos
TRIU10 N o 01.60:4

• TrtilMO N^ 100.638
Re '27 (Te fevereiro de 1958
Fábrica de Aparelhos de precisão
Faia S.A. — Estado da Guanabara.
Modido de • Utilidade para Itornea
para Illocos de terminais elétriros e
similares.
1° Aperfeiçoamentos em- Urnas
para blocos de 'terminais elétricos e
similares, do tipo que compreende
unia base isolrnte com canaletas onde
se introduzem os bornes e parafusos
fixados dos condetores elétricos, earacterisados por um borne em forma
de ~edicto pristnática ou outra
qualquer feita com chapa dobrada
quatro ou mais vezes, com unta na-.
Pede dupla que recebe os orifícios dos
parafusos fixadores dos condutores
elétricos. — Segue o ponto 2.
.

•

•

-rumo N" 102,691

1.) 0 27 de maio de 1058
Nelson de Meoczes — São Paulo.

Privilégio de Invenção ' para Nova
,
embalagem para copos.
Pontos Caracterisneos
A° Nova enthalagem para topos, 'Caracterizada por nimi placa retangular,
de papelão, provida de seis vincos
traosversais, que permitem aos trechos que delimitam. serem dobrados
para dentro, na ,
de dois casocomínuu ., tarnh; de papelão, dobrada
los alongados, envoltos por uma tira
e cotada aos citados ensaios. --, Segue o ponto

TÉRMO N o 100.781 •
De ,5 de março de- 1258'

Cada um dos quais apresenta uma ou
ma is reentre neLs, correspondentes às
saliências.
Segue o ponto 2.

•
MIMO N" 103.16a
De 16 de junho de 1958
1°. Aperfeiçoamentos em registros
Guilherme. Aiziri — Estado da Gua- para. bidé e lavatório, do tipo prenabara. _
visto para comando da água quente
Privilégio de invenção para Nova e fria dos referidos aparelhos, caracterizados por Y1111 corpo eilindrieo tuembalagem para ampolas.
bular, provido de tubulação de enItoillós Característicos
1.racia Inferior, com anel de vedação,
e de derivações laterais de -salda para
10 Nova embalagem para ampólas, o liquido, sendo a dita tubulação de
caracterizada por ser obtida a pardotada de prolongamento em
tir de uma folha de cartão, cartolina oentrada
interior tio corpo eilifOrieo; e sendo
ou similar, recortada e vincada, farlongo pescoço tubular, avançado para
inando inicialmente um rol:toga:o,
contornado por quatro abas retangu- èste dotada intermunente de trecho
de guia para a
lares, unia das quais ie se g ue Por es- Su p erior rosqueado,
treita faixa retangular, e esta por sua ascenção e descida de um eixo vertivez 'continuando-se por trecho também cal central, provido de trecho alarretangular, de mesma altura que as gado e' rosquerdo, e portador extrepara
abas já ciladas, e todo provido de mamente de 11111 anel de vedação
sendo
linguetas recortadas em arco . e - dis- o referido pescoço tubular: e
de vedapostas em linha transversal; e adja- previsto ainda um conjunto
cente a este último seguindo-se novo ção superior para o registro, formado.
trecho retangular, provido de lingue- por um anel rigido. , uma guarnição de
vedação, e um castelo, conjunto éste
tas trapezoidais recortadas, dispostas
em coluna transversal, trecho .éste ater vessado eentralinente pelo refeMe reque se segue por uma:última faixa rido eixo vertical, que (Ara
retangular, provida extremamente de cebe a manopla de comando. —
total de 3 pontos.
ptiquena aba lateral central. —
total de 3 pontos.
TP.11310.
101.612
Tr.RMO N" 103.178
D e 22 de agosto de 1958
De 16 de junho de 1958
31argarethe bical — São 'P.:ui°.
Privilégio de Invenção para Sovo
\Valida Pcrissinotto Suriett Almada
dispositivo para fixação de braços de
paca 'São Pau/o:
ltstres em geral.
Modélo de 1:ti1idade para AquecePontos Característicos
dor elétrico para ambiente.
1'
Novo
dispositivo para fixação de
Itett,indiéoção
braços de lustres e lámpadas em ge
.Em resumo, reivindicaiii-se, como
-ral,ectizdopmren
elementos constitutivos da DOS idade, uma peça em formato de 11, provida

o conteúdo dos seguintes pontos naracteristicos:
ifildebrando Amarai Pacea e José
1"):"Aquecedor elétrico ' para amApolinario
Rodrigoes
—
São
Paulo.
Armando Vilardo .São Paulo. .
bientes". apresentando eampámila de
Privilégio de Invenção para ApaPrivilégto de' Invenção para Aper- alumiai(' ou outro material qualquer
relho extrator de ar,
feiçoamentos em relógios sonoros.
conveniente, internamente' espelhado
e centralmente dotado de pastilha etPontos Caracterisi km(
ft e vinil/cata-n.8
rAmica suporte de resistência elétrica,
l • Aparelho •extrelor, de ar, earacRetvindlearn-se, corno cm ractertxti- caracterizado pelo fato de que tal
terizado por urna base. provida de co- coa a invenção descrita, os seguintes campânula se apresenta articulada pnr
luna vertical, na qual desliza de ma- P0111 (is;
Inala de esfera -a -um tripé tubtAar,
.
neira regulável, nma luva portadora
1. "Aperfeiçoamentos ein relógios enquanto . que o tôo° da citada pasde um. ;manômetro, braço és te, no quaq sonoros", caracterizados pela conju- tilha que fica voltado para o exterior
arlicula-se uma alavanca em cujo cen- gação - de eixo da roda - de-escape a um se apresenta portador de disco de diatro é prevista uma baste inferior que contacto, que trabalha acionando um metro superior ao lópe —
atravessa .a lampa de ám cabeceie, relry comandando uma bobina, que Segue o /1011U) 2.
De 22 deagosto de 1958

Artefatos de ebumlio e metalúrgica —
São Paulo.
Privilégio de Invenção para • AP er
cm registros para Lida-feiçoamnts
e lavatório.
Pontos CarneterlStienS

de trechos alargados em ambas as
extremidades, tim dos quais é dotado
de orifício rosqueado, atravessado por
corpo tubular. rosquerdo externamente, e provido de manopla de co-

mando; e no interior do dito corpo.
tubular rosqueado sendo previsto um
novo Corpo 'tubular liso, avançado
para além de ambas as extremidades
daquele, c dotado, em seu extremo •
terno à refeAda peça em 1T , do um
anel circular rigidamente a ele solidário, e pela extremidade oposta con-

jugando-se ao braço . de sustentado
do lustre ou tampada. — Segue O
ponto 2. •
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TP.1010 N" 103.977
De - 28 de julho de
Roceo Liteiro
Sãá Paulo.
Privilégio de Invenção para novo
Refletor.
Pontos Característicos

10 Novo refletor caracterizado pelo
fato de refletor propriamente dito ser
provido de aba revirada p*ara fora,
que se apóia na borda de uma capa
de configuração idêntica porém mais
bojuda e alongado, no interior da
qual o refletor é mantido em posição
por meio de molas tensionadr s posteriormente, sendo finalmente, : previstos orifícios de circo:ação de ar,
na parte posterior e no inicio da
curvatura da citada capa — Segue o
ponto 2.
TWMO N° 105.183
De 16 tle setembro de 1953
General Motárs Corporation —
tados Unidos da América
Privilégio de Invenção para Processo de lubrificação para compressor de gás •

em forMa obliqua, providos de extremos (3) revirados; pelo fato ainda
desses extremos susterem livremente
uma bucha (4), a' qual tem projetada
de forma envolvente e em inz ler diametro um corpo eilindrieo (5) piovido de ranhuras (6), corpo cilíndrico
este dotado perifericamente de uma
aba circular (7), provida igualmente
de roulmras . (8), e finalmente pelo
fato do outro exftemo da haste .(1)
ser projetada por uma superfície (9)
cujo lateral livre é provido de ranhuras angulares (10). — Total de
pontos 2.
MIMO N° 68.976 .
De 13 de agosto de 1953
"Dispositivo. que permite á apresentação móvel de diversos objetos".
.
Privilégio de Invenção.
Isidoro - Sons, Marselha, França.
Pontos CarnacristkON

1° Dispositivo que permite a apresentação móvel de diversos • objetos,
caracterizados por compreender uma
rampa livre e uma superfície lisa inda rampa de uma peça de junção' e
ferior de deslisamento, dotada a base
Pontos Característicos
arrastamento, situada na parte dianP Um compressor de gás, incluindo teira, sendo a junção feita por meio
um carter e um cilindro, um eixo de de uni eixo de tração disposto bom
manivela apoiado emmancois no dito Orifício, o qual deixa o referido eixo
corter, e um êmbolo com movimento de tração rodar livremente. Tott 1 de
-alternativo no dito cilindro, conectado pomos 4.
por acionamento com dto eixo de
manivela para executar o movimento
Tr.,RIVIO N.° 76.319
alternativo no cilindro, caracterizado
por ter um reservatório de óleo indeDe 16 de Novembro de 1954
pendente dó carter do compressor, e
. uma bomba de óleo conectada por • TJac Bowaterà Development and Reacionamento Uns dito eixo de mani- -search`s Limitecl — Inglaterra.
vela, para operar a bomba concomicie: "Fecho
Pontos característicos
-tantemente com o compressor, e rece- para anel elástico"
Priv.. invenção.
bendo de inicio óleo do earter,para
Pontos Característicos
o reservatório a fim de manter o corter substancialmente livre do óleo.
1.°
—
Fecho para as 'extremidades
durante a operação do compressor e
anel
prendedor elástico bipartido,
dum
•
•
quantidade
de
depois unia segunda
•oleo sol) pressão proveniente do re- caracterizado por compreender dois
servatório, para os :lambões do eixo braços providos de entalhes articulalu1erifica0o dos dos em tórno dom eixo em comum
de manivela, para
• • próximo a lima . extremidade do anel,
Mesmos. — Total 13 pontos. '
estando o braço adaptado para ser
desviado de Maneira que a saliência
Tf..11MO N" 63.790 .
encaixe nos entalhes, estando une braço provido duma rampa indo ter de
De , 15 de setembro . de - 1952,
encontro ao entalhe a fim de dar de
Ltda. — S.
Metalurgica Falem%
encontro a saliência a fim de puxar as
Paulo.
extremidades do anel uma dc encontro
Pontos característicos , de: "Novo
servindo o outro braço para
prendedor para etiquetas e outros". à outra,ié
completar .0 prendirnento ou o fecho,
•
Pontos Carocterisl:cos
estando cada braço provido dum furo
evo prendedor para etiquetas e. próxim a extremidade afastada . do
outros, caracterizado por ser consb- ponto de articulação, entrando os mentuido Por nin fio flexível, encurvado cionados furos em coincidéncia para
ou' dobrado de maneira que' se for2 permitir emprego duns 'arame de chutamem • dois - ramos pa ia I elos ; sendo que biçãe ou semelhante sõtnente após teas extremidades de cada uni dèSSCS rem sido os braços desviados um de
~OS são dobradas em lingulo reto
encontro ao . outro para cotnpletação
para dentro e a seguir, adiante da do fecho. Total de 7 pontos.
metade da distãneia entre os dois ramos.. dobradas em ãngulo reto para
fóra, sendo que, finalmente, são encurvadas em ganchos de pontas aguçadas,- voltadas em sentidos contrários. — Total de pontos 4.

•
TÊ:ltal0 N" 65.977
De 13 de fevereiro :j.e 1953
Rem.erente: Eletro Plástico Pau-

ISRMO .1n1. 9 79 . :365
De
9 de maio de 1955
•
Privilégio de Invenção . para: Processo c aparelho de moldar polpa . •
• Estados
Keyes Fibre CompatnUnidos da Americr..

Pontos Característicos
lista Lida. — São Paulo.
1.° Aparelho para a formação de
• Pontos etTacterisi icos de: "Novo artigoà de . . polpa moldada, -compreen-

modelo de cortador e fechatior para
-massas alime.nticias".
• 1°) "Novo modelo de cortador e
fecha dor para 111515555 a 1 i men lleia
, constituido - por uma haste (1), e Caracterizado essencialmente por um de
¡ seus- termal:lis, ser bi forcado. sendo
prolongamentos result sint es (2),
Nam dos quais se dispõe inicialmente
1;1. v.;

•

e-

.

dendo uma cuba destinada a Manter
no seu' interior unia certa' quantidade
de lama de polpa, um suporte montado
de modo a -girar em torno de Mil etxo
adjacente. à referida cuba; e it'a matriz no referido suporte, caraCterizado
pelo fato de estarem , previstos dispositivos 'destinados a forçar a referida ma, .
3 ;r1:
'
•

triz para fora da trajetória normal de.
rotação du Te-ferido suporte e em hárno
do seu eixo, e para dentro da lama na
referida • ctiba, a movimentar, depois, a
referida matrizit através da referida
lama, numa direção mais ou menos
perpendicular à direção do movimento
da referida matriz por dentro da referida lama e, :Inalrne.nte, a remover a
referida matrizã, Para fora da referida
lama; e pelo fato de 'se 'destinarem os
referidos dispositivos a resnoverera a
referida matriz dá referida lama, numa
direção substancialmente perpendicular
à superficie 42. referida lama. Um total de 20 pontos:
TÉRMO N.° 80.710
De 14 de julho de 1955
Requerente: Metalúrgica Ruplex Limitada — São Paulo,

TÉRMO N.° 81.356
De 8 de. julho de 1955
Antonio Marques de Almeida Netto
— São Paulo.
Modelo de Utilidade para: Nelvomodelo de espremedor d.e sucos adaptável a liquidificadores em geral.
. 1. 9 — Novo modelo de espremedor
de sucos adaptável a liquidificadores
em geral, caracterizado por ser adaptável ao vaso dos liquidificado:e.: em
geral — Seguem os pontos 2 e 3.
TIMM° Nó 82.660
De 24 de outubro de 1955
Metalúrgica Stelli Ltda. — S. Paulo.
• Pontos característicos de d\iova Vareta- para Solda" priv. invenção.
Pontos CaracterLsticos

19. Nova vareta para solda. coroe
Pontos Caracteristicos de: "Aper- terizada por ser constituída por unia
feiçoarnentos introduzidos em aparelho liga de cobre fosforoso, contendo d: 1
economizaclor de combystivel em mo- a 20% de fósforo. Total de 2 poatos,
tores
exp/esão, de ' acôrdo com a
patente n.° 36.574 e termo númeTERMO N9 85.813
ro 69.5l0',
De 10 de abril de 1956
1.°) ...Aperfeiçoamentos introduzidos
Otvain Cuscolega, Felix Grohs. Kurt
em aparelho economizaclor de combustível em motores a explosão. de acdr- Rosner e Wolfgang Kulmelt Estado
do com 'a patente n.° 36.574 e termo da Guanabara.
n.9 69.510" caracterizado pelo fato
Pontos característicos de: "Pro':essj
de se conjugar entre a mangueira que de Refinação do Ferro Gusa — Pr:';
capta os gases do "carter" e o apa- Invenção.
relho reivindicado no termo n.' 60,510,
Pont'os cal-rtcteristicos
um aparelho - de. passagem direta ou
indireta dos gases, em cujo orifício la19 Um processo para a refinação
feral se njitsta tona mangueira em for- de metal ferroso fundido px :nsulla2 :. ma de serpentina ou outra forma cosas- ção na superfície de oxigênio gasoso .
trutiva adequada que envolve o cano no qual o calor requerido para a rede admissão do silencioso; . pelo is:to finação é produzido, pela reação do
de esta *serpentina poder envolver o • oxigênio com as impurezas no metal
Cano de' escapamento, o bloco- do mo- fundido, gim se caracteriza por comtor, ou outra parte do motor eia torno . preender a introdução numa- zona de
do radiador, sendo que a outra extre- reação, de metal ferroso sólido c de
midade da mangueira é rosqueada na uma ;proporção predominante do metal
flànge de referido aparelho. Total de ferroso fundido que contém carbono, •
3 pontos.
provendo o metal fundido com uma
cobertura de escoria, deslocando inicialmente a escorio para prover o conTÉRMO N. 80.754
tato, direto do oxigênio, com o , chto
metal fundido, insuflando um ia ,. a deDe 16 de julho de 1955
oxigénio de elevada pureza e um in . AME° Nardini e Diogo Pizzimenti
jetor
vertical ara- baixo sôbre a su•
,
S.A. Industrial e Importadora — São erride. do dito metal fundido, o ditoinjetor ficando distanciado entre
Paulo. .
150 min e cerca de 2.000 inni adula
Pontos característicos de: "Uni novo da superficie do metal fundido e condispositivo contra furto de veículos (ratando o impacto do jato de oximotorizados — ,Mod. utilidade. geai° lia superficie do dito metal [enf.') "Um novo dispositivo contra dido. de tal forma que a pressão de
furto de N . eictalos motorizados''. carae- impacto do jato sõbre tuna superficie •
teritaclo pelo fato de ser constituído de referência -distanciada do injeto . de '•
de caixa metálica intercalada no conde- uma 'distáncia igual à da straerlic.:e
to do combustível e que encerra, em metálica fundida ao injetor. • é man- .
seu interior, um interruptor • formado tida abaixo de cérea de 0,75 icg;can2
por carcaça cilindrica, a que chega e e adiria de cerca de 0,02 kg:c-n2, cade onde parte o citado " combustivel. quansto supre-se o oxigênio. numa psocorpo esse atravessado por eixo. que porçãá\ suficiente para complear a . re- .
é solidário a' um êmbolo giratório em fMação em cêrca de 30 minutos. 'fatal
forma de cruzeta, ,sendo a citada cor- de 2 pontos.
•
caça fechada por tampa. que - apre- •
'senta saliência, atravessada esta pelo
TriR.M0 N9 88.014
mencionado eixo, - e que. nesse local,
recebe uma luva, que atua sObre gearDe 19 de julho de' 1956- .
*lição Vedativa, encontrando-se, ainda,
Picharei. Magnos Kindal — Sitéc'a.
na extremidade livre do cixd. mu disco
Privilégio de Invenção — para
denteado, ao' qual se prende catraca
Tampe-,
premida por uma • mola. e (ortnada por Dispositivo para Controlar
duas hastes paralelas; ligadas por pino, 1 ratura . do Corpo- Humano,
e que se articula, com alavanca présa
• Pontos Caracter Liticos
C uni gancho
a peça solicisendo
1°
Aparelho
para -controlar a tem.
tável por bebina eletromagnética.
que,. em contr,;posiçáo a esta, usar:. peratura de um corpo humano- carnemola espiral atua sóbre a citada :atra. terizado por uma acomodação confinacia para o paciente, a qual , forma parte
ca. 'Total de 3 pontos.
•,
•
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•

de um &to de ar com um aparelho I
destinado, a regular a velocidade e a
temperatura do fluxo de ar e poa slvett-limite, sua umidade, e assim coa. dicioná-la completamente, meio pelo
qual um local de _ repouso para o paciente é avanjado de tal modo- no dto
espaço que toda a superfície do corp.
do paciente pode entrar em contáto
com o ar. Um total de 16 pontos.

6% de sulfate, do . alumínio e,. após
a mistura, adicionam-se 55 de sulfato
de bário e 10% de sulfato de manganês. Total de pontos 2.

D.,12 de novembro de 1956

TERMO N.° 92.421

Américo
— São Paulo.
Privilégio de invenção para — Nãvo
brinquedo.

Do 1 de janeiro de 1957

dobrada em charneira, que permite O
dobramento do encosto sobre o assento, sendo as extremidades ,opostas também encaixadas( justas) em pequenos
sacos de uma tira de lona, mantendo,
assim, as réguas em esteiras; e pelo fato das esteiras do encOsto e do assento
serem conjugadas. diagonalmente por
meio de dois tirantes de lona. — Um
Total de 2 Pontos.

Dalvaro erreira Lima — São Paulo.
Modelo. de utilidade para -- Calçadeira associada a funil.

TERMO N.° 97.555

TÊRMO N." 90.51.1

TÈRNIO N9 88.213

PONTOS CARACTERISTICOS

De 30-7-1956,

1. 0 Nóvo brinquedo, caracterizado
por uma caixa fechada em tolos lados.
provida de tampa transparente. atrav's
da qual é visível urna figura qualquer,
bem como, uma certa quantidade de
limalha de ferro, , transportável, por
meio do um imã previsto na extremidade de uns bastão, até as posições
que determinam a decoração da figura
citada. Seva o ponto 2.
raaa
;

Rcqueretae: Eduardo Kainarowsai —
Curitiba, Paraná.
Titulo: "Aperfeiçoamentos no Fechamento blermético de Frascos e Sitni.
lares."
Pontos Característicos

1 9 Aperfeiçoainantos no Fechamento
Hermético .de Frascos e Similares, car:Icterizado por . consistir, essencialmente, ent um dispositivo auxiliar para o
fim Indicado, formado por uma ma'a
espiral d:sposta. longitudinalmante, envolvendo uma barra de arame, tende
uma espiral extrema com maicr &ás*
metro ' encostando na superfície da tampa do frasco, enquanto a outra esplra
extrema se prolonga em um braço reto,
rio forma de , alavanca; e urna barra
de arame grosso, de tamanho variável.
inserta na mola, apresentando uma ce•
ção longitudinal sobre a á tampa da,
frasco, e duas seções verticais paralelas à boca do mesmo, formadas pela
dobragem 'em angulo retb, para baixo.
das suas pontas, as quais são, em seguida, dobradas para dentro, em ângulo reto, sendo aps5s dobradas e viradas para o lado, formando urna basa
para encaixar numa reentrância praticada no gargalo do frasco.' Total
de 2 pontos.

—
TERMO Na .89.136
a De 10 de setembro clç 1956
José Carlos Mário Bornancini — Rio
Grande do Sul.
Pontos característicos de: -- "Liou!
Bomba Aspirante Premente Alterna-1
tivaa
priv. invenção.
1 9 Uma bomba aspirante-premente I
alternativa. , caracterizada por consisH
num cilindro metálico que contém um
tão de vidro, que constitui o corpo
da seringa, dentro da qual deslisa um
érnbolo, em cuja haste deslisa nu seu
longo, para diante e. para trás, um •
cursor sob pressão de urna mola he-;
ltcokfal, disposta ern tanso da referida
haste, cutre o corpo da seringa e o:
cursor. Total de '7 pontos.
TERMO N.° 90.319
De 31 le outubro de 1956
• 4i-t 0 Jordan — São Paulo
Pontos ; característicos de Processo
de metalização ou galvanização por
via fria — Priv. invenção.
Pontos Característicos
1.° Processo de metalização ou galvanização por via fria, caracterizado
pela passagem sóbre a Superfície a ser
tratada, de uma mistura, em partes
iguais, ale dois produtos, um '.dos quais
constituído por 405 de ácido sairiatiro, 'no qual, são dissolvidas Sars.
suifato da: bário, sendo a mistura adiaionatox 50'J) de ácido nítrico; n
Zune° produto, é constituído por, .100
aramas de égua, na que! .d.ssolvem.s.'

pressivel do regulador, o órgão prè.
priamente dito de regulador, ao mesmo tempo que- Cste tubo ou esta liaste
serve de suporte à mecha de alimentação. Um total de 5 pontos.
•

Março de 195; 1153

•

TÊRMO N.° 91.867
Do 15 de janeiro de 1957

Instalação Çarpiri — Hidra-et:aderi
— Privilégio de invenção.
; ReWinlicam-se como pontos cateiteristicos e constitutivos do pedido de
patente de invenção de instalação os
seguintes; ,
1. Nova Cuba Carpir), caracter:=da pelo fato do ser original e confeccionada em vidro, material plástico ou
outro qualquer equivalente. Segue o
ponto 2.
•
'ritmo N.° 92.204

De 1 de fevereiro de 1957
Lepctit S. p.A — Itália.
Privilegio de invenção pare — Nõvo
antibiótico. .
PONTOS CARACTERISTICOS
- 1. 0 Processo, para a produçãO de
um laivo antibiótico ativo contra as
bactérias grarn-positivas e aram-negativas. caracterizado por inocular-se
com uma cultura de "Streptomyees
S-800", tendo as. características 1siclicadas no relatório, um callo nutritivo
aquoso tendo uni p1-1 entre 6,0 e 7.0,
fermentar-se durante um período de
48 a 120 horas e urna temperatura
compreendida entre 25 e 32°, e isolprse o antibiótico do caldo de fermentação. Um total de 4 pontos.
--TÉRMO N.° 94.504
De 22 de maio de 1957
Henri Louis Rayrnond Genond
França.
Privilégio de invenção para — Re.
guiador de fornecimento ou debito
fraco para reservatórios de gás lique
-feito.
1.° — Regulador de fornecimentn
ou débito fraco para reservatórios de
Os liquefeito, • cujo órgão regulador,
agindo por um efeito de laminagem.
conStituíto 'por uma matéria cora pressível colocada dentro de um alojamento em comunicação com a sede
do obturador, caracterizado pelo fato
desta matéria compressível ser apertada, no' fundo do dito alojamento,
pela extremidade de um tubo ou de
uma haste que sustenta urna medra' de
olimentacão, mergulhada dentro do gaa
liquefeito, constituinlo o 'a parafusamento deste' tubo na parede do alojamento pracitado. pelo efeito de aperto opte Me exerce sare matéria
a
com--

Reivindicações

1.° — Calçaleira associada a funil,

Deposito: 740-1957..

Requerente —a Indústria Fa:macétiti;
constituída de calçadeira normal, apro.
ca Endocrimicd S. A. — São Paulo.
ximaciamento conchoidal ou em foi.
Pontos Característicos: "Novo Moma de calho, caracterizada pelo fato de
délo de Caixa ou Embalagem Para Esapresentar o cabo terminada por regiparadrapo, Fita Adesiva e Outros.
apresentar o cabo terminado pot re1. 0 — "NU° Modélo de . Caixa ou
gião tubular, sendo tal região Jigada
Embalagem
• Para Esparadrapo, Pita
à calçadeira prOpriamente dita por
zona intermediária afunilada, t-slando Adesiva o Outros", que -se constitui por
o cabo dotado de rasgo longitnlinal uma caixa plástica preferencialmente
quadrangular, de regular largura, pousuperiot . Um total de 2' pontos.
co mais a de um. esparadrapo e caracterizado por ser Imayvida de uni furo
central vasante • guarnecido . por uma
TERMO N.° 96.278
projeção cilíndrica sobre a qual é
de 8 de agasto de 1957
todo o rolo de esparadrapo ou fita adeDr. Heryaldo Nunes Manaia — São siva; pelo fato ainda dos laterais da
Paulo.'
caixa, em -seus extremos áuperiores.ra
Privilégio de Invenção para — NO- região compreendida pelo vértice anvo Lança-Perfume.
terior. possuir um rebaixo- e miaste ponto são unidos de lado a lado traisverPontos CaraCteristicos
salmente, por unia pequena base cuja
te — Novo Lana-Perfurne, Caracte- ponta traseira é curvada para cima, enrizado por um pequeno corpo tubular, quanto que a parte frontal ou anterior'
dotado superiormente de aba lateral desta base, tem incorporada, dois- sato.
circundante, apoiada, mediante arruela rcs planos transversais. , verticais e paflexível, sobre .a superfície livre supe- ralelos e finalmente pelo fato. de no
rior do gargalo do frasco reservatiaao vértice trazeir'o da caixa ter centrada
de líquido, c ainda dotado de 'trecho ex- e articulada a tampa cuja parte frontremo inferior afilado. em conexão com tal possui duas saliências iztterals, que
tubulação de sucção do liquido. desen- se correspondem e se casam com os
volvida vsrticalmcnte por tâcla a altu- rebaixos e em sua superficie interna
ra do frasco, e sendo ainda aquéle
três ou 'mala dentes ponteagudos
po tubular, suspenso em ' seu interior, secção preferencialmente triangular, sium novo corpo também tubular feito tuádos numa mesma linha transvcesal,
de -borracha ou outro material adequa- tangentes com o setor vertical trazeira.
da aba circundante, extrema superior, — Um Total de 2 Pontos.
do de vedação, aí ; mantido par apoio
.sóbre encaixe adequado, previsto na aba
daquele corpo tutbular. — Um Total
TERMO N.° 97.773
da 3 Pontos.
de 16 de outubro . .cle 1951
.São Paulo Alpargata5 S. A
'São
Paulo.
TERMO N.° 97.410
Modelo de Utilidade para — Novo
de 30 de setembro de 195i
Modelo e Macacão Para Trabalho.
Hans Jurgen Bock — Rio Grande do
— Novo modélo de vestimenta
Sul.
cobretudo — para trabalho caracPrivilégio de Invenção para — Aperterizado por um canal de fazenda ao
feiçoamentos em Botijoes de G:ss En- longo de
todo o cós ,na parte traseira,
garrafado.
• I." — Aperfeiçoamento em Botijões dentro do qual corre um cinto, cuias
extremidades, caseadas, apontam de
de Gás. Engarrafado, caracterizados
dentro do canal nas partes laterais e
pelo fato do corpo do conjunto ser do,'
podem ser abotoadas em botões fixatarjo de !dois ou mais anéis da borrados na parte da frente da vestimenta.
cha ou outro material equivalente qual- —
Uni Total de 4 Pontos.
quer, adequadamente fixados. — Um
Total de 3 Pontos.
TÉRMO N° 99.654
De 8 de janeiro de 1958
TERMO N.° 96.725
k.
Udo Alienburg — Rio de Janeiro.
. de 25 de agos. to de 1957
' Pontos característicos de: 'ProcesGonzalo Franco Iglesias Fernandes so para fabricar blocos de concreto
para pavimentação e respectivas for— Estado da Guanabara. •
mas conjugadas para produzi-los" —
Modélo ,tle Utilidade para — Unta Privilégio de Invenção.
Csaleira Portátil Para Praia e Outros
1 9 Processo para fabricar blocos de
Pais.
concreto para pavimentação, caracte0
1. — Uma Cadeira Portátil Para rizado pelo emprégo de formas conPraia 'e Outros Fins, caracterizada por jugarias,. as quais são abastecidas de
comprcender duas esteiras, assento e concreto, e eu' seguida deslocadas Oencosto, constituídas de várias réguas bre uma carWtra até unia mesa vibradora, onde são tampadas e vichspostias p aralelamente, cujas extra brado
o concreto, a fim de serem premidades são encaixadas . (justas) em moldados os blocos: Total de pon- •
pequenas sacos de. uma tira de- lona, tos 8.

• Di.4R10
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TERMO Na ,100.984
De 14 de niàrço de 1953
General Electric Company — alstados Unidos da América.. •
Privilégio de invenção — para —
,---(Aperfeiçorraento em construção de
porta de refrigerador.
O que a requerente reivindica como
•
novo e: ,
la Uma porta de refrigerador para
fechar a abertura de acesso a um
gabinete de refrigerador, dita porta
sendo caracterizada por compreender
uma parede externa e uma .parede interna de material plástico em chapa
única presa a dita porta externa em
volta da sua periferia, dita parede
interna compreendendo urna projeção
estendida ao logo de. e espaçada dos
bordos de dita parede interna e formando um recesso çentral para a
montagem de prateleiras em . dita porta, dita projeção estendendo-se para
dentro do dito gabinete quando dita
.porta é fechada e •assim sujeitas às
temperaturas do gabinete, com o que
• as diferenças de temperatura entre
as porções formadoras da projeção
de dita parede interna e os bordos
de dita parede são suficientes para
estabelecer fôrcas de deformação e
clistorsão em • dita parede interna, e
meios para aliviar estas •fôrças compreendendo- unia ranhura estendida
ao longo da base -de ditas projeções
entre dita projeção e a periferia de
dita parede interna. Segue o ponto 2.
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eixos, em cada uma das faces que os
contêm, há uma abertura na qual
encaixam duas peças que, servirão de
fixação para-um eixo ai colocado.
Tanto a- abertura quanto as citadas
peças - são atravessados por um orifício no qual penetra uma- haste dupla,
para fixá-las no lugar; na abertura
inferior da base, encaixa uma-gaveta,
cuja- junção é recolher o produto ra- lado ou cortado. Total de Pontos 4.
•

TERMO
N9 101.377
—
De 31 de- março de 1958
Ell Lilly And Co, — E. U.
América.
Pontos característicos de: "Composição • para revestimento enterico
comprimido e processo para usar a
mesma" — privilégio de invenção.
Pontos Característicos
14 Uma 'composição para revestimento entérico aplicado por compressão, caracterizada por conter uni veiculo farmacéutico diluente e de 5 a
60% em pêso, de um sal catlônico,
atáxico e solúvel n'água, de um derivado da celulose, esse 'derivado da
tehalose lendo grupos de ácido carboxilico livres, e a dita composição
para revestimento por compressão,
quando aplicada por compressão saibre o núcleo de um tablete,- sendo capaz de conservar a sua integridade no
estomago, e de se desintegrar rapidamente no intestino. Total de pontos 7.

termediária do alto, uni s canalisação
que parte do interior da aà:aara que-tem
ao fundo a câmara menor e desce também pela seção massiça da corpo do
registro, voltando-se 'latera l mente, até
sair no interior da prancha de pressão
da máquina. Totàl . de pontos 3.

Março de 1962
3V4, sendo o segundo transformador"
optish-pul” e o circuito alimentado por
pilha apropriada. Um total de 2 poli*
tos.
TÊM° 1\1°. 102.827
de; 3 de junho de 19'53
Cora Products 'Company' — Estadoa
Unidos da América.
•.
Privilégio de Invenção para Adesivo'
resistente a . água c processo para . fabricar o mesmo.
,

'ifiRIVI O N° 102.930
de 27 de maio de 1958
• Refrigeração era Geral Iicorege. Ltda.
— São Paulo.
Privilégio de invenção para Aperfeiçoamentos em ou relativos a compensadores para instalações frigorfficas.
•
Reivindicações
— "Aperfeiçoamentos em ou relativos a compressores para instalações
frigorificas", compressores êsses acoplados a motor elétrico e encerrado em
carcaça única, caracterizadas pelo fato
de que ao eixo do motor e excêntricomente se eacontra disposto pino envolto por bucha fixada inicrnameute a
rolamento cuja parte catarrai atua centra dois pistões opostos e coligados
numa única peça por parte medicina s3bre a qual se desloca o Mdicionado rolamento ou bucha qiie o substitua. sendo que a . cada pistão corresponde câmaras de .aspiração e compreasfia
.•
fluido,Segue o ponto 2:

.Pontos Característicos
19
Uni adesivo resistente à água,
para, rótulos,. caracterizado por copreeader ïun amido gelatinizado cujos gra,nulos entumescidos foram desintegrados
mecânitamente, durante e delatiniução.
Um total de 8 pontos.

o

TÉRMO N 9 103.129
De 12 de junho de 1953
• Mototoshi Yokoyania — S. Paulo.
Modelo de Utilidade f — para —
Chavç Elétrica de Facas de Segurança.
la) 'Chave Elétrica de Facas de
Segurança", apresentando base ndrinal
suporte de contatos e das laminas constitutivas • das facas, caracterizada pelo
fato de que tais elementos, contátos • TERMO 1\T(' 100.180
e láminas, são • cobertos por capa de
material plástico ou outro isolante qualDe 17 de janeiro de 1958
quer conveniente, capa essa formada
Tralaik10 N, 101,597
requerente: Pedro Faie — S. Paulo.
por urna ou mais peças, fixadas por
102.40
N9
Pontos característicos de: "AperTfIRIVIO
••
de 10-4-58
parafusos ou outros eleméntos conhefeiçoamentos em e relativos a válvude 19 de maio de 1953
cidos de retenção, estando, ainda; tal
las de ségurança para aquecedores do- • • Tikilot clima Girandula ExpositIva
4
tados das mesmas válvulas" — pri- para a venda de cigarros".
11ipólito Botelho Ponce de Leão — cobertura dotada , de rasgos que pervilégio de invenção:
Requerente: Francisco Gomes Pires. Rio de janeior.
mitem a passagem das citadas lâminas
Reivindicações: Reivindica-se como Estado do Rio de . janeiro.
Pontos característicos de: ' "Estator das facas. Um total .de 2 pontos.
pontos caracteristicos do presente pepara 'Motores de Explosão".
Pontos Caracteri.sticos
dido de privilégio, os seguintes:.
Priv. invenção. •
l a Aperfeiçoamentos em e relativos
1°.
—
Uma'
girandola
cxpositiaa
para
'MUI° Na 103.034
a válvulas de, segurança para aqueceReivindicaçõe
dores e os aquecedores dotados das a venda de cigarros, caracterizada por
De 10 de junho de 1953'
mesmas válvulas, caracterizado por um tambor cilíndrico que gira eia. tOrno
Eia resumo, reivindica-se corno ponFritz
Ilutter — São Paulo.
mim válvula, cujo corpo tem duas fu- de um eixo a.ertical. -sendo o referido tos característicos:
rações de passagem diametralmente tambor dividido radialmente por meio
Privilégio de Invenção — para —
I.°
—
Estato-injector
para
'motores
opostas, em sentido longitudinal ou 'de paredes de seção trianaular, de modo
Dispositivo 'de Ajustagem para/Bombas,
.de orientação à frente, e mais duas a formar escaninhos paralelepípedos. de e-xplosão, tal qual é descrito e representado nos desenhos anexos' (figs. .1
Pontos Característicos
f mações laterais às primeiras. Total
Total de pontos 4.
de pontos 4.
e II), caracterizado por se - - destinar
1' 'Dispositivo de ajustagem para
(a) a permitir que o motor, onde ele bombas, do tipo utilizado em poços
ou eles forem instalados, funcione no
semi-artesianos,. caracterizado por com"ULMO N9 100.621
ISRMO N° 102 .975
seu regimem sem - carga s.5 com a m1- preender um bloco tubular, envolvenda
De 20 de fevereiro de 1958
tara carburante normaldo motor (sem
ole 28 á maio de 1958
o eixo central da bomba, nas proxiRaqueren te : Riram Flig u el r
Mão carga) preparada pelo seu carburador midades . do extremo superior deste, e
Reco' Magitina 'Santo André
M inas 'Gerais.
e provocada á sua explosão pelo seu ao qual é chavetado em rasgo longituPatente de modélo de utilidade "Um
também ,normal sistema de ignição, e dinal; bloco este provido de proloa.
•
novo modêlo de ralador de côco,
"Aperfeiçoamentos em ou relativos de (b) a injetar .o cornbustivel normal do gamento superior em forma ce rolqueijo e outros, transfortnável em cor- vapor ou de salcuo para . pranchas de motor.
, ou matei fluído compatível, ne- dana, pela • qual recebe rotação, por
tador de legumes, batatas e semelhanmáquinas de passar roupas e tecidos cessário ao seu funcionamento sob car- correia, de um motor; e ainda o mesmo
tes".
da _sistema de pressão" — priv. de in- ga, na . câmara de combustão do' ci- bloco sendo aplicado, por rolamentos.
Pontos Caraelerístice,s:
lindro, para -sua completa combustão mi cabeçote superior do conduto tubavenção.
19 Um novo inOctéto de ralador de,
por auto -ignição, depois de tez explo- lar fixo da _bomba, Uni total de: 5
• •
coco, q ueijo e - outros- transforrnável'
dido aqui a mistura pobre corresponcai cortador de legumes, batatas e seReivindica-se como pontOs caracterís- dente no regimem do motor sem carga. pontos.
melhantes, 'caracterizada por se cons- ticos
do presente pedido de privilégio.
tituir de uba base formada' por quaTERMO N9 103.137
tro faces planas perpendiculares en- os seguintes:
I° -a- Aperfeiçoamentos • cm e relatiTERMO N 103.099
tre Si e cuja face -inferior possui uma
.
De
13 de junho de • 1953
abertura cujas bordas .são obliqua, vos a registros de vapor ou de vácuo
de 8 de ul a' io de 195S
monte cortadas; acima dessa aber- para pranchas de Máqüinas de passar
Privilégio de Invenção 2-1 Para tura e colocadas lateralmente numa
Perreíra, (lampas, de Paula. Ltda. Aju
stador Automático do traço de
•das outras faces da. base, há duas en- roupas e tecidos • do sistema de • pressão, — São Paulo.
caracterizado
por
um
corpo
de
regisToca Discos. '
grenagens, a maior das quais possui o
Privilégio de 'avança.) para Circuito
Nelson Cliade
São Paulo.
eixo saliente para fora, no qual é fi- tro de configuração externa •em dispaxado uma manivela dotada de para- iço de um "T", , com duas'. amaras -eletrônico para araplifica rlorea de som
,
•
Ponto; Carneterísticos
fuso de fixação; ainda nessa face e abara.s. para fora e de fundos opostos funcionando a pilhz.
situada na outra extremidade da base na Seção transvers51 do alto, tendo
19 Ajustador automático do braço
1° - -- "Circuito eletrônico Para amhá uni 'eixo saliente da face para- per- urna dessas seções, unia câmara menor plificador de som Tuncionando a pilha", de toca-discos, caracterizado por uma
mitir a colocação também ai da ciapresentando duas válvulas do tipo 185, haste rigida, montada no interior da
tada manivela, eixo asse que atraves- aberta para a Mimara c1, 0 onde procede
sa a dita 'base perpendicularmente, e fechada no 'outro extremo, com uru •através das quais por potenciômetros cabeça do braço portador da agulha
tendo na extremidade na face oposta, furo comunicante para o fundo da câ- usuais se processa o controle do volu- do toca-discos, haste esta que tC1T1 uma
e que possui, na parte central, uma mara úposta da seçã'o transversal do me e tonalidade do som e ligadas coa- extremidade livre e a outra acionada
coleado, .manivela essa que é móval se. por essa .forma a comunicação
. venientemente - a um transformador de por um - dispositivo automático qualdupla manivela com um orifício ros- alto do corpo do registro: realizandocaractreizado pelo fato de que quer.' capaz de armá-la e desarma-Ia
no eixo:, acima da abertura .descrita, tre os fundos das duas câmaras opos- entre êste transformador e um outro de da posição vertical para a sua refehá dois °atros eixos finos, que são
fixos nas faces' da base que contém -tas do alto do mesmo co..ron e ha- saída ligado a- alto falante se. encontram rida extremidade ]ire. Um total de
suas extremidades; entre os referidos vendo, a partir da câmara menor in- .duas ou apenas uma válvula do tipo 3 pontos.
,..: 5 o. ao, 1 Jaza
aao
.. o-ato
,
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TERMO N9 103.139 •
De 13 de junho de 1958
Nelson Cbade — São Paulo.
• Privilégio . de Invenção — para - —
Aperfeiçoamentos cal Prato de Toca

Pise-o.
Pontos Característicos
lo Aperfeiçoamentos em prato de
toca-discos, caracterizados pelo fato de
o referido prato ser provido de dois
ou mais pontos de sustentação para o
disco, sob a fôrma • cle botões ou placas
salientes, de qualquer formato, fixadas
de maneira qualquer, e apenas êles revestidos com as materiais apropriados
de proteção. Um total de 2 pontos. .

se dobram ou uns ou mais deglaus'
(6), formando a base do suporte e
assentamento de um elemento protetor da chama, constiluido de um segmento-tubular vertical (7), de material transparente resistente ao calor,
aberto em , ainbas as extremidades;
na abertura Superior dOste tubo solletor (7) pode ser adaptada unta 'cobertura -para tiragem, cm forma parabólica (8), os de unta • cobertura
inclinada (9) ou outra; inrorpnrado ao corpo (tale dispoiltive, pode
ter um elemento refletor parabólico. (10), de qualquer: material espelhado: os prolonga men' os inferior
11 do suporte podem ter pequenos
rodizio g para facilitar a estabilidade
do dispositivo sôbrc a vela.
Segue o ponto 11•0

--•
TERMO N° 103.164
De 16 de jçnho dc 1958 .
Alsvin Rada — São Paulo.
Privilégio de Invenção — para ?-VOlvtila para Máquina de Lavar Roupa e Congéneres.
.

Pontos Característicos

.1 9 Válvula para máquina de lavar
roupa c congéneres, caracterizada—por
ser constituída por um-cano de entrada,
provido de registro central, antes do
qual ' é dotado de derivação rezitrvaria,
que se encontra com um cotovelo, no
gila! é .disposto o comando eletr!co da
conjunto sendo na citada derivação recurvada,- disposta orna peneira trans-,
versai. Um total de 4 pontos.
• TERMO N 9 105.874
-De 15 de outubro de 1958
José Cubelos Vazquez
Bahia.
Pontás característicos de:
"Movei
Conjugado cm Armário GUarda Roupa.
Cama e . Penteadeira" — Mod.'
ande.
Pontos Característicos
P "Móvel Conjugado em Armário,
Guarda-Roupa, Cama e Penteadeira",
constituído de um armárlo comum
quando fechado, cai qualquer estilo
ou modélo e caracterizado por ter no
seu interior uma cama que funciona
em basculante, a qual tem a uma cabeceira (espelirp) também em basculante
que se fcchag sôbre ,a dita' cama e dois
pés que se dobram . para dentro no
sentido lo»getudinol do referido' espelho. Total de 5 pontos.
Tt'ilN10 N. 107.0s9
Depositado em 4 de dezànbro de
1958.
• Requerente: Welter Fried — SãO
Paulo.
Pontos caracteristicos de: "Original disposição em protetor aut(mático da chama das relias de ara".
1.°) "Original disposição em protetor automático da chama ' das s'elas
de cèrmt". eileneteriza-se pela fato de
o respectivo suporte Ser enf./Si:11Mo
por imola peça de metal, ou outro
material leve resistents' ao fogo. o
qual é dotado dc três ou mais prolongamentos (1) arqueados 'ou- a ri (),
que se encestam nos lados stiperiores da vela; 11 região eentral (2) do
protetor o que se ar-Mta no ltipo
da' vela. tem range circular ou outra,
COTO diàmetro mais ou menos idèntico ao da vela e dita região d armies da para baixo. co t o ti tu furo est/trai (3) para passagem da mecha
convencional (4); ainda incorporado
a èsle suporte, há très ou sais' 1-aoes (5) voltados para cima, os gmt.s

1(15.370
• TÉRMO
Depositado em 22 de dezentbrb
1958 — Invenção.
Ilequerenle
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TEHNIO N. 107.361
De 17 de deembro de 19.58
Marca de Toledo Piza e Tonazio
Termo' — São Paulo. .
Privilégio da Invenção para —
Aperfeiçoamentos ein tubos de res.
piração para mergulhos.
llefoindfcações: Reivindicam-se,
couto característicos da invenção depositada, os pontos seguintes:
.1.) "Aperfeiçoamentos án tubos
de - respiração para mergulhos". mevendo um tubo de extremidade recurvadà, tendo inferiormente . uma
bóia; ;Irisa em braços articulados
basculantes, para aplicar-se de baixo
para cima e vedar a abertura, carneCerizados por uma tampa mais pesada do que a água deslocada, poréin
11ii0 exéedendo O seu PISO a força
ascensional desenvolvida pela bóia,
lampa essa prèsa em um braço
basculante articulado, e disposta entre a bóia e' a abertura do tubo WSpirador.
I'm total de 3 pontos.

s

TERMO N.° 120.435
M.U. de 19 de abril de 1960 • O
,
S509
Nome: Elias Abdo Nahat
as;
Paulo.

iii-

Invento: "Novo tipo de placa para()
revestimentos em geral".
'Pontos característicos
Ponto único — Novo tipo de placa.
para revestimentos em geral, caracteore
rizado por ser formado de tocos liga-rr
dos entro si por eixos ou barras que)ifi
os atravessam e que são poril
meio de cunhas dentadas ed
ocadas,nos)j'
cortes existentes tias extremidades 'dos
referidos pinos.
Tudo como descrito no presente ine-td
morial, e ilustrado nos desenhos em
anexo.
111

TÉRMO N.° 120.436

Aristides de S117.:1

M.U. 20 de abril de 1960

— Santo Amaro (São Paute.).

Tç11:110 N. 120.220

Pontos característicos de: "Nova
apliea 'ção de fidim de plástico ftexisel Ira nspa reit t e".

de 16 de março de 1960

Nome : Elia s Aludo Nabo 1 — S.
1.°) "Nova aplicação -de f011ia de Paulo.
plástico fleoÁvel tran , parente" caInvento: "NAvo tipo de encaixe".
racterizado por uma fOlha de plásPontos característicos
tico flexith.d transparente devidamente 1mpreSSI1 //11 lua das suas faces
Ponto tinte° — Nóvo tipo de encom dizeres nu figuras- ou alegorias caixe, caracterizado essencialmente
os mais variadas e para qualquer por ser provido cio uma das faces
finalidade, substituir as convenzio- de um corte, 'do qual parle leves.raderalcomaniass uma vez que a nhuras, de larguras convenitotes
outra face da folha do plástica trans- para formar o encaixe entre uma
parcele flesivel vent ititlieadl sobre peca e . outra.
qualquer superficie -bem lisa e prèTudo conto descrito no preSell!C
viamente limpa e isenta de -poeiras memorial e ilustrado nos desenhos
e gorduras.
em :mexe.
Se g ue o ponto n.^
-TP.11c10 N. 107.100
De 5 de dezembro de 1.053

1155
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•

TÉRMO N.° 120.424

Nome: Eiio q Abdo Nahat —
Paulo.

ss et
anojo

Invento: "NOvo tipo de placa para'o
revestimentos em geral".
Pontos característicos

Ponto único — Niivo tipo de placa
para reveiatimentos em geral, çaracterizado por se formar de tacos com Ianhuras trapezoidais (fénicas), unidovs
por meio de urna alma compOsta
duas seções que, quando juntos formam dois trapézios ligados por suas
bases menores os quais são introduzi- gi
dos nas citadas ranhuras.
Tudo como descrito no presente me- t
miaria!, e'ilustrado nos desenhos 'iri
anexo.

-de 19 de, abril de 1960

Nomt: Mias Abdo Nauiat — SO-a
Treviso,- Itália. Paulo.
Bruno
Invento: Novo tipo de placa para rePris'ilégio de Invenção•---- "Dispositivo elétrico para o acionamento vestimentos em geral".
automático 11e venezianas, bem como
Pontos caracterisiTcos
para abrir e fechar janchis e portas
em geral".
Ponto único — Nós() tipo de placa
para revestimentos em geral, caractePontas carnelortslicom
.
rizado por ser formado de blocos de
1.^) Dispositivo elétrico para o
acionamento automático de venezia- madeira, uns com saliências (machos)
nas, bem como para obrir e feeltsr e outros com reentrancias (femeas),
janelas e portas em geral horizontal existentes em seus corpos e por meio
ou verticalmente. caracterizado pelo das quais se unem os citados blocos.
'fato de que a operação de ri'rel tu ia
Tudo como descrito no presente mee fechamento da porta ou :janela, ara modal e ilustrado nos desenhos em
direção vertical nu horirÁnatal. é rea- anexo.
lizada por meio de motor redutor
aclimado por um motor elétrieo ens
combinação com um nu mais .conTERMO N.° 120.439
demadores elétricos, e o curso do
M.U.
20 de abril de 1960
qual é regalado por meio de _uma'
chave elétrica que funciona na lileS- -- Nome: Elias Abdo Nahat — São
ma rotação que o motor-rsdntor.
Patd`o.
Um total de 6 pontos.
Invento: "Novo tipo de placa para
revestimentos em geral".
TREIN10 N. 107.241
Pontos característicos
De 11 de dezembro de 1358
Ponto único — New() tipo de 'atoes
Vitoli C Vallinoti Ltda.. -- São 'era revestimentos em geral, constituíPaulo..
do por tacos de madeira e caracterizaModèlo de Utilidade para - Novo do por serem êsses tacos ligados por
otodèlo de Cabide.
meio •de um tubo metálico com um
(furo perto de cada extremidade de tal
Reivindicaçrlc,s
modo que, ao ser introduzido no inte1.0 — Nóvo modelo de cabide, caracterizado pelo . fato : de compreen- rior dos orificidk existentes nos tacos
der unia ripa e0111 furos na direção e, encontrando resistência nos reb.itT,
vertical, regularménle espaçadas, on- ali colocados, estes furos se fechará
de introduzi:n/-se ganchos recurvados formando saliáricias que prendem 9,
em formato de sinala th.• interrogação extremidades do tubo -nos tacás it meinvertidos, de molde a imoedir o mo- dida que estes -*forem sendo comprivimento v e rt leal dos ditos ganchos, midos.
permitindo apenas o movimento- giTudo como descrito no presente meratório dos referidos ganchos nu plamorial, e ilustrado nos desenhos em
no horizontal.
anexo.
Ssgue o ponto n. 2.

s,

rte

e.3

TERMO N.° 120.437
M.U. 20 de abril de 1960

Nome: Elias Abdo IZIahat — São rfi
Paulo.
Invento: "Nétvo tipo . de placa para
revestimentos em geral".
Pontos caractCrísticos
Ponto único — NOvo tipo de placa H,
para revestimentos em geral, comete- 1
11
rizado por ser formada de blciços dotados de salièncias em formato' de "L".
sendo que nurn dos blocos ;este "L" -b
está em posição normal e, no outro, em
posição invertida, de tal 'modo que, ao
se encaixarem, as saliencias de untscempletam 'as reentráncias do outrO,
'rudo como descrito no presente me- 11
mortal, e ilustrado nos desenhos em
anexo
JI
TERMO N.° 120.438
M.U. 20

"rf

abril de 1960

Nome: Elias Abdo Naliat
Paulo.

São ri

Invento: "Mvo tipo de placa para
revestimentos em geral".
.

Pontos característicos .

Ponto ánieo — Novo tipo de . plács
para revestimentos em geral, carácte•
rizado por se formar de tacos tre madeira com e ffibro cortada transversal- it
mente e dotados de projeções' que se 1LC
encaixam nas 1:anheras existentes uns à
12COS com a fifbra cortada longitUd:ft
nalmente.
Seguem-se mais dois pontos,

1156 Quarta-feira 28

DIÁRIO OFIC:AL

Seção 111)

Março de 1962 I
•

. da chama em forma: de eapiral ao• TERMO N9 122.485
TERMO
N9 79.404
•
• tende através de hasta ôca e •ligacia
parte' da dita chama , circulando peao membro dirigido ,uma sagunda
'-re
De
'23
de
Julho
de
19M
.
De
13
de
-Maio
de 1955 ••
• alavanca
--lo dito cone, e de uma parte aupede contrfde. com ligações à
a(Evandro Alberto Chave; CautinhO r:or • ou tampa provida de °rifle:o:a
Tractor Cá: )—
t'adoa segunda haste, meics de teavamento
44: Minas Gerais.
por, onde emerge a outra parte da Unidos da Ainerica.
.
comportados pela segunda alavanca,
dPrivilágio da inveMão -- para — dita chama. (Um toail de 5 pontos).
Peritos caracterticos de : "Aper- sendo ditos' meies çie travarne.nto sele-,
Desintegrador Vertieal para quebra
feiçoamentos em Mancais do Tipo de tivamente ligáveis a dita estrutura ou
contínua de cócos.
a
.
Inserção e Particularmente Malas dita haste dica.
r49 "Desintegrador . vertical para •
Para • Montagem dos . Mancais de
'MIMO N 9 126.398
para quebra continua de cotas, caApoio .da Eixo de- Manivelas de Unta
De 9 de dezembro de 1960 •
racteriando pelo fato de compaeanMáquina Cia CombuStão Interna OU
TERMO -N9 80.30d-----der dsaa • saçõea cônicas e:n 'ferro • Titulo: Aperfeiçoa:nardo am ou re- Semelhante" — Privilégio de Invenfundido ou cm-aço,- sendo .uma delas lacionado com válcalas de :vedação ção.
De
— 2' ede junho de 1915 ,
externa fixa e outra interna móvel.. e passagem de fluidos, eapacialmente lbcii O D-ãci14D - •
Importadora
Rudolf Horff Limitada
acionada esta por uni eixo em auja fluidoS corrisivoa --s patente de inae- Estado da Guanabara. • .
•Reiv2iitlicações
ettremidacie -superior -se. adapta um vencala. •
a Privilégio de Invenção, pa ra': Apastiporee em ferro - fundida para ar/a Mamais • para suportarem. um r0Iha 'Para Expiar Automática e AIPontos Caractef;sticos
animal ou se .co:oca • uma engrenaeixo, caracterizado por girar ;numa' ternadamente Objetem e Imagens Reetétrico. • ci:esel oti loattnióvel 'a • va- lacionado com válvulas dc • vedação estrutura da apoio,. os ditas man- fletidas.
(Um
total
de
4
pontos/
•
psssagem
de
fluidos,
espacialmenpor.
cais cercando o dito eixo e incluindo . 19 a
Para Expor Automáte fluidos COST:SITOS. caracterizado uani primeira cana semi-cilludrica ou tica ' ettparêlh3
______e_. • . ,
Alternadarhente • • Objoios' e
pelo fato da eamara interna .dr, vál- re / a e uni segundo bronze sem-ai-ci- Imagens Refletidas", caracterizad
por
. TERMO N9 123.935
vula ser, dotada de uma membrana líndrica radial se esetndendo entre consistir em tuna caixa com urna
divisória, a qual, dividlndo a mesma i um de cada extremo daas ta, e um flua- abertura frontal, e urna tampa moIlesa...sitiada era: • 1-11-53 • .
câmara em duas sem'itaãmaras. im- duas ejrelas de einpfixo da ii-Áncal,
'tf9atente . de : Modê:o de ittiarle. pede, que o fluido ,eue entra em urna ge que faz'earpo com a 'dita estru- vível argularmente prèsa em char -neiraspot e,mcujointar
Titulo: Nova válvula paraauia.s.
das semi-câmara.; passe. para a se- tura de ' apeio e que delimita com' as
dispõe, inclinada partindo da marIt u era ii te : Aço 1' noreci á vt I' Fa . mi-eámara oposta, onde • estão f72, (nas áaeas de empuxo d3 mancai. — se
lu.eq
gem anterior, na fiente da abertura
b aia) Guarrulhoa S.A. —• 'S. ;Paulo.
partes' funcionais da válvula, isen- Total da pontos: a.
frontal, uma placa calorida escura,
elementas tando estas do • contacto e da inill, Reivinclica-ae . co:no
polida, de vidro, matéria plástica ou
constitutivos da novidade, o ' con- traeao * prejudicial dos fluidos. Segue
outro material adequado: — Uns toteúdo dos seguintes. pontos e 9 mete- o ponto 2)
• TERMO N 9 79.767,
tal de 4 pontos.
.
inticos:
Da 26 • de maio de , 1955
1 9 "Nova Válvula pari Pias", caracterizada pe:o fato de ser constiUuno Lautiaínen
Finlândia.
TERMO N 9 - 76.572
TERMO N. 80.471
italda de peça -etre:a/ir de • pequena.
Pontos caracteriaticcs de: "DespeDe 30 de novembro de 1951
penfundidade em relação, áso diante',De
4 de lanho de 1955)
sitivo Para Assentar Lâminas de Ser• tra. confccelanada - em quactior mara"
—
Privilégio
de
•-Invenção.
Requerente:
"National
Research
"Aperfeiçoatnentos em máquinas
terial sarai-opilado. tendo • as bordas
Development CO." — Estado da GuaReivindicações
snperiorea a c' onfiguração de poliao- semeadeiras" — privilégio invenção:
.
•
no ou círculo. - apresantaraq tonna. Enzo Vebizquaz, Atílio Valazquez e
I?. Dispositivo para, assentar lami- nabara.
Invenção: "Novos compostos destivklade provida de :inicia drcular Carlos Velazquez — Uruguaia.
nas
de
serra,
caracterizada
par
camseguida 'de . uma ao-natividade atirapreender um par de mandíbulas, ha- nados à composições herbicidas".
rcivindicacões' •
comovo ou convexo c no mia/ são
venda numa das peças da mandíbula
ReivindicaOes
efetuadas perfurações para _a
e itperfeiçoamenins em máqui- um parafuso de ajustagem para fagera da
da liauidos• e po5suírnio ein sua nas seineadeiras, do tipo geral cons- ser
1.0 Composição • lierbicida
com
que
um
dente
da
serra
se
parte central ' Unia saliancia alonga- tituído por um depú3ro alongado apoie contra urna placa de assentadai no sentido do cliametro Cóbre- montado sõbre um chassis- provido mento dá outra Mandíbula,' a beira per a"o contrôla de ervas daninhas em 0)sta a esta coneavidada É clispesta de rodas para perinittr o reboque da dita placa de assentamento, sendo culturas de trevo, aipo, cenoura, pastuna 'bandeja removiva/. que se anis- da máquina, estando o dito depósi- adaptada para determinar o palita tinaga e ervilha, caracterizada por comt r)
*i el naco na preventanda em sei rem- to Provido de uma pluralidade de até onde dobra o dente, e meios 11-- preender atido, W — (2-meti1-4-cloroQ . além de iun na:radar, unia 'ia- meios reguladores ria descarga- de se- mitadores para daterrninarem a pra- fetoxi) butírico ou caproico, ou um
ir naia alongada. co are spondente a, mentes, os quais meios com respec- fundidade de inserção od .dente entre sal, estar amido o:1 nitrido dos mesmos
(N?tenle 'na- aoneavid , da. sendo que. tivas pequenas tremonhas capas de as mandíbulas " enquanto 'o espaça- ácidos, 9u uma mistura de quaisquer
lieera l inante a bandeia ae apresenta descarregar', as semente:: a unia
mento entre a placa de assentamen- destes compostos, . em associação com
' easlai orificioa. (Total ale . pontas, 2.
nalização que as conduzem aos sul- do e o dispoaltivo limita- dor entre os um diluente inerte, dita composição
coa formados par discos articulados pares de mandíbulas é adpatada para ou mistura de composição compreenai
1
ao dito chassis, caracterizados peio variar por um parafuso de ajustagem dendo pelo menos 0.0.5% em pêso da
3/3 •
'TERMCi N9 123.521
ta.dos sobre suportes constituídos ror de modo a dar' diferentes ajustagens composição. Um total de 3 pontos
fato de que Os discos 'se acham men- e assentamentos para diferentes serr
.1")0 13 de outubro da 1960 .
,
tubos • rígidos articulados ao chassis ras e dentes, de acetado com a- ne'Rafael Zalra Cozar o
Artilhado e terminado. na parte superior,
cessidade. — Total de tantos: '2.
TERMO N. 80.652
Horges Vieira" ••— S. Paulo.
ma abertura , que aloja as reSpeaPrivilégio da Invenção
para •— tivas pequenas tremonhas de (lascar(De
13 de julho de 1955)
Um nôvo tipo de máquina para con- a de sementes, enq u anto a parte inTERMO N9 S0.250- •
fecaão de corda trancas-ta
•
•
Lourenço.
Sanches Basan — S.
ferior termina num meio capaz de
De 20 de junho de 1953
1 9 "Nóvo tipo de máquina . para ghiar as sementes e • decarrcgá-Ias
confecção de corda trançada, cons- na proximidade do disco formador
Edward Joseph Poitras e Cari WalPontos característicos de _AperfeiçoMuida por um conjunta de peças do sulco.
dem'ar Walter — Pastados Unidos da amentos introduziveis em porcas de
as quais .funcionam entre • si, caraeAmérica.
parafusos revestidos de borracha
tyglacdo pelo • fato de • possuir • una
Pontos 'característicos de: "Aperf ai- Privilegio de inve9.ção
Reivinilicadispositivo montado nos carretéis,
TERMO N9 79.720
Goarnentos em ou Relativos. a Uma ça2.s .
acamando os ficá a ,Àt•ent trançados\
Tampa
_Com
Respiradouro.
Automatia3
.
de
maio
cle.1955
' DDe 2.
em pasição correta, e ' no caso' calos
1.0 — Aperfeiçoamentos introduzico" — Privilégio de Invenção.
diloa fins arrebentarem, haverá um
dos em porras de parafusos revestidos
Caterpilar
Tractor
co.
—
Estados
rfataliaamento instantartea. sem pra•
Palitos Característicos
de borracha, caracterizado por um Mui
Miear a parte lá trancada de corda Unidos da América.
metálico alojado no interior do tubo
19
—.
Aperfeiçoamentoseia
ourein total de 3 ponto)).
Pontos característicos de: Sistema lativos a unia tainpa com respiradou- de borracha usado como, revestimento.
l
'•
de- Lubrificação e Particularmente de ro automático, caracterizados por próximo à extremidade onde fica a
fft
•
.
Meios Para Lubrificar os Mancais e e compreender .um bujão elástico, for-O
•
• TÈRMO N "135.015
Peças Acionados. na Caixa de Trans- mado com uma série de abetturas e porca, Total de ponstos: 3.
missão de -una Trator ,do Tipo "de Es- dispositivos independente de válvu•
De 1 3. ' de dezembro . de 1901
•
tradas no Qual Alguns dos alancais
-Requerente: David Harold Em- Suportam Pesadas' Cargas" Privi- la, sensível h 'pressão negativa, feTERMO N. 86.728
chando normalmente uma das .das
trick. .1-vá de Janeiro, Estado da légio de Invenção. •
(De 21 de maio de 1956)
aberturas. — Total de pontos: 19.
Guanabara. •
19 Meios de lubrificação para o
• -Pontos Características:
"AperfeiPorta-bites
para — Modelo de thiacionamento de um tratar do tida de
çoamentos em queimadores".
lidada'.
TERMO N9 79.829
actradas, caracterizado pelo fato que'
-Privilégio -de Invenção. •
Alfredo Feldberg. — São Paulo.
-1" "Aperfeiçoamentos em 'queima- um -eixo giratório se apoia -em man. De 30 de inalo de -1933
deiras, . compreendendo • um queima- cais adjacentes .à seus extremos' 'in• Reivindicações
Caterpillar Tractor Co — Estado;
dor utilizável . em fogões à gás. lan- ternoa e externas, todos ficando num
1.°.) "Porta-Eitos", constituiria por
ternas incandescentes fixas ou por- alotamento ,cujos meios de partição Unidos da América. - •
Pontos -.característicos de: "Contro- barra metálica fixável a tornos, caractáteis. aquecedores, calda:ma, aparè- formam uma câmara incluindo um
lhos' de soldagem, maçaricos, forma dos ditos mancais para bombear o i le Miolo de Regulador de .Motor
terizado pelo fato de ser dotada a c i
para fins industriais e análogos, est- lubrificante para, a dita câmara' Privilégio de Invenção.
-tadbr epasgminclad,que
19 Um cantrole duplo, caracterizado se inicia ern um de seus 'topos e se
Mcterizada o dito . que lmador pelo fa- imergindo a dito mancai, e• uma aberto de com/piar-se o • mesmo de . três tura disposta na parte superior, dos por comp:eender um membro -dirigi- abre pela face inferior' da peça. sendo
elementos constitutivos,- ou Seja, de meios de divisão para permitir mis do, uma haste doa articulada a uma (Pie a parte superior da referida pasurna peça-base ' ou suporte do dito o lubrificante extravesse dai . para es ' estrutura de apoio*, unta primeira a:aqueimador, de um- cone truncado outros mancais. — Total de piai- i vanca de •contrõle com ligações à has- sagem se apresenta constituída de scate doa. uma segunda haste que
perfurado, Servindo à concentração tos: • 5.
. ; ratanguIara o qual . .ela .cerca da meta—,se esI
.
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, mento metálico de secção "quadrada nu
de parterior de sua extensão, é soli
dário, per solda, aô corpo da barra, estando a extramiclade anterior, solicitada por parafuso de movimentação suverior e etxerna, sendo que a pesagem
mencionada apresenta, tanto infarior
como superiormente. Segue o ponto
dois.
TERMO N. 90.907
(Je 1.° de dezembro de 1956)
Privilégio de invenção.
Requerente; Commander S. A. Indústria de Condutores Elétricos — São
Paulo.
Pontos característicos de: Aperfeiçoamentos no acondicionamento de fios
elétricos e outros.
"Aperfeiçoamento no acondicionamento de fios elétricos e outros",
caracterizado essencialmente pelo fato
de entre o rolo do fio própriamente
dito e o seu envolurro de papel, dis.
por-se em tecla a volta circundando perifericamente o diâmetro externo do
rolo em seu ponto central, um fio,
barbante ou cordel cuja uma das extremidades é amarrada no citado rolo
prendendo-o, e a outra próxima deste
ponto de amarração, jarojetada para
fora do envéducro de _papel, formando
Uma alça externa, própria para ser puxada no momento de se abrir o rolo.
TERMO N. 94.007
(Do 2 de maio de 1957)
Privilégio de invenção.
Um novo tipo do aspirador para pó.
EPEL S. A. Indústria e Comrécio
de Aparelhos Elétricos.
São Paulo — Capital.

Reivindicaçdes
•
1. 0 — Um nevo tipo de aspirador
constituido
pela superposição de duas
. ,
para pó, caracterizado pelo fato de ser
câmaras. separadas por parede intersenta acentuado rebaixo, no qual se
mediâria, a qual, centralmente,' aprealoja motor, cujo eixo, disposto central e verticalmente ao conjunto, propulsiona turbina horizontal, que dotermina sucção, na câmara superior,
através de telas, que isolam tal turbina e motor da referida câmara, sendo que a mencionada parede intermediária se projeto, externamente, na
forma de anel, protegido por guarnição de borracha ou similar. Um total
de quatro pontos.
TERMO 98.199
De 14 de novembro de 1957
Universal Oda Products Company —
Estados Unidos da América.
Privilégio de Invenção — para processo para produzir Hicirocarbonetos
Gasolina.
Pontos característicos
• •
1 9 Um . proc/esso para produzir hicirocarbonatos de gasolina de alto ador
.anti-detonante, em que urna corrente do
hidrocarbonato nova contendo isobotano e urna .<defina normalmente gasosa
é introduzida em uma zona de reação,
o dito isobutano é alcoilado com a -dita
olefina na presença de ácido sulfúricO
como catalisador na dita zona. de reação cm unta pressau, -acima da aamosfériaa cm gim, os resgentes. Itidrocarbánetos são mantidos subStancialinente
fase liquida, a mistura do- retção de
alcoilação é separada em uma fase de
ácido • sufarico c um fase de hidrocar. .
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borato, unta fração de produto alcoilado e uma fração de isobutano são
isoladas da fase de hidrocarborèto .separada, a fração de isobetuno isolada.
é recirculada para a zona de reação,
uma proporção de pelo menos cinco
moles de isobutano para um 'mal da
dita olefina é mantida no material
hidrocarboreto recirculado e laivo total
que está sendo introduzido na zona de'
reação. caracterizado -porque uma corrente de alimentação nova compreendendo o ..olafina, isobutand em uma
concentração molar mehor que a dita
°Mino é suprido ã zona de reação, uma
corrente da fase 'de hidrocarboreto separada é introduzida em estado liquido
na porção dc tôpo de uma • zona de
separação e é ai passada Para baixo, é
separado isobutano junta com uma pequena quantidade cic batano normal da
dita corrente de fase de hidrocarboreto por vaporização na dita zona de
separação, o liquido residual contendo
o hidrocarboretó alcoilado e . uma quantidade de butano normal pelo menos
igual à introduzida na dita corrente da
alimentação nova da zona de reação
é removido continuamente da porção dc
base da dita zona de separação, e substancialmente toada a quantidade do isobotano c butano normal que usem em
estado de vapor da porção de tôpo da
dita zona de separação é recirculada
cm estado condenado o resfriado para a
dita zona de reação. Um total de 6
pontos.

isoparafina e fluoreto de hidrogênio da
dita corrente de vapor mista, cai catado esfriado e condensado, a zona de
reação; de se introduzir urna corrente
de parafina norinal-isoparafina,. mista,
que é suprida como . uma corrente de
para dentro de uma prinieira zona de
fracionamento, sendo a mesma ai submetida a fracioartmento junta co:n ama
corrente de parafina normal, fraca em
isolparafina. obtida numa segunda zona
de fracionaincaoa, separada, pelo fracionamento da dita corrente liquida do
fundo ..da dita zona de , predesliiação
(stripping); de se removerem, separadamente, uma corrente dc isolaparalina,
substancialmente isenta de parafina normal, a urna corrente de parafina normal, substancialmente isenta de isoparafina. da dita primeira zona de fracionamento, sendo dita corrente de parafina
normal substancialmente isenta de isoparafina, retirada do processo. e dita
corrente de' isoparafina. substancialmente isenta de parS"rirra normal, suprida à
zona de reação numa quantidade que
transmite uma • concentração de isoparafina de mais do que 60 mol por ceará)
à carga de hidrocarboncto total, que
entra' na zona de reação, e um á concentração -de isoparafina não reagida
de mais do que 55 moi por cento à 'fase
de hidr. ocarboneto do efluente da zona
de reação. Um total de 5 pontos.

Março de 1962 1157
essencialmente um ngulo reto com
porta-r.gullra encerranda pelo menos
uma primera, 'parte correspondente
do elemento de acoplawatto oposto,
caracterizado pelo fato , elcs priments
partes cies elementos de acoplavato, .umas extremidades estancia ligados entre si e as extremidades opostas cada uma com.uma segundo parte dos elementos de acoplamento deicalizada pelo menos' essencialmente
perpendicular em relação a primeira
parte associada dos elementos de atoplamento, as respectivas partes de
elementos de acoplamen 3 Sendo ide
tal modo conformadar e sendo confecionadas de um tal material mie
se deslocarem-se elas se articularia
entre si. Um total de 8 pontos.
TP,R3n10 N.9 102.859 •
Depealtado em 20 de inalo ele 19/58
Patente de invenção.
•
Titulo: Novo dispositivo reguláalel,
para ligação de cabos elétricos, adajitável em terminais de emergência e
to
chaves elétricas em geral.
n ;3
Requerente: Celeste :Wall' Giusqpa
Caracteristiccs
•

1.* Novo dispositivo regulável, ptn;it
ligação de cabos 'elétricos. adaptá41
em terminais de emergência e chaO:s
elétricas em geral, caracterizado e g
-sencialmtporcmendr'uia
peça regai:Wel que liga o terminal °e
T6eriM0 N. 99.844
o cabo elétrico e constituiria por ilha
cilindro metalico preferência' curve,
De 21 de janeiro de 1958
em forma de cotovelo, cuja eatremiTIRMO N' 98.574
Miguel' G alceran — Argentina.
dada externa possui um furo axial
Pontos' caractcristicos de: Aperfei- .Dara receber o cabo (1,.) motor de arDC 19 de novembro de 1957 çoamento na fabricação de pistolas i'anco. que, fixo por parafuso de przaUniversal Oil Products Company -- automáticas — Privilégio de Invenção são; pelo fato ainda da extremida e
.1. Aperfeiçoamentos na fabricação interna Gesta mesma peça, ser pr Estados Unidos da América.
Privilégio de Invenção para pro- de pistolas autamáticas, caracterisa- vida concentricamente em menor diadas .pelo fato de que, tanto à arma- metro, de uma ponta ou cabeçot e
cesso para a alcoilação de Hidrocarbo- dura
corno a corredeira de 1 mina, igualmente eilindrico, portadorA6
netos Ra finicos.
são construidas de material laminado ima rebaixe circundante ou pCSCOK.P
alqui=
1 9 Processo combinado para a
estampada, sendo integrada a arma- finalmente pelo fato deate cabeçaitje
'fação de hidrocarbonetos parafinicos, dura, por duas peças uniformes en- ser ajustado no corpo cilindrico e CO
em que se introduzem uma isoparafi- tre si, por soldadura . na linha de ca- do próprio terminal de emergência
na, uma parafina normal e uma olefi- plamento das mesmas, em tanto que móvel e regulável em relação a este,
na dentro de uma zona "de reação, em a corredeira, compreende um ment- senda sua fixação feita por meia de
proporções tais que a carga total 'à bro envolvente cuja zona frontal in- uma borboleta, cuja extremidade inzona de 'reação contenha mais do que ferior ostenta duas bordas de . união terna de forma cônica é coincidente
4 mola de isoparafina por uni lua! de reciproca, que são vinculados tam- com o citado rebaixo ou pescoço. Tf_
olefina; em que, se reage isoparafina na bém. mediante soldadura. Total de tal de pontes 2.
zona de reação, em fase liquida com a 4 pontos.
1
olefina, em presença de um catalisador
nt
TERMO
N.9
102:897
dc fluoreto de hidrogénio; em que se se33
TãBMO N.° 100.263
para o efluente da zona de reação,
De 4 de junho de 195t,
r
De 6 de fevereiro de 1958
numa fase de catalisador liquida, comErspositivo carregador de' pilhas aau)
preendendo principalmcnte fluoreto de
Imperial Chemical Industries • Li- Privilégio de Invenção.
hidrogénio, c numa fase de hidrocar- mitect — Inglaterra
Angelo João José Bonotti
São
boneto liquida, contendo isoparafina
Privilégio de invenção para pro- Paulo.
•11
não rangida, fluoreto cie hidrogénio dis- cesso metabólico aperfeiçoado.
•
43 •
solvido, parafina normal e alquilado
Pontos
Caracleristicos
PO71103 Característicos
consistindo de hidrocarlsonetos de ponto
1. Um processo metabólico aperfeide ebulição mais elevado, formados pela
1. Dispositivo carregador de pilhas
reação de alquilação; em que se vapo- çoado para a produção de ácido gi- caracterizado por uma pequena cai.
rizam uma fração rica em isoparafina bberéllico caracterizado por durante a no interior da qual estão adequada
não reagida e fluoreto , de hidrogénio fase de produção de ácido gibboréllico mente dispostos um potenciontetro de
dissolvido, a partir da dita fase de do processo metabólico, a temperatura 10.000 oluns. que recebe regu'ugem
hidrocarboneto c se retornam subsc- de meio ser mantida na faixa do através de um botão de comando proquentemente os mesmos à zona de rea- 97.5-30.59C. — Una total de 12 pontos vido de indicador e disposto externamente junto a parede lateral da dita
. -ção; e em que se submete a porção
caixa; estando ainda previsto no inmais pesada da dita fase de ha:trocarTERMO de Patente n.a 101.736
terior da caixa una retificador de se,
boneto, a um fracionamento para conlendo de 75m. que alimentado por
- De 16 de abril ete 1958.
centrar o alquilado, caracterizado pelo
una clOs pólos de una circuita dr, enfato de se passar a fase de hidrocarbo- Requerente: Michiel de Vriea — trada de 110 . volts, oferecendo' assina
.
neto liquida; quando de sua. separação Holanda. .
. a corrente ratificada ao potenciomeda fase .de catalisador, para dentro da Palvi-zégio d.e Invenção: Elemento tro, através de una condutor interliporção mais elevada de uma zona de reprodutor fonogi ii ico . • .
gado sendo que outro do$ pólcs do
vaporiza dita: fração rica em isolapacircuito de entrada alimenta o ixi;
. Pontós Caracteristie0s rafina não reagiria, junto com dito fluo. • tenciometro e se p aolonga , até um
1. Uni elemento reprodutor fo.xi o- cios bórnes terminais, localisadoe nas
reto de hidrogénio, dissolvido, da dita
fase ele hidrocarboneto, e de..ase reino- gráfico ou pick-up encerrando . ois paredes laterais de um alojamento
transformadores para con- previsto na parte anteviu da caixaç
ver a resultante corrente de vapor mis- elementos
as vibrações mecânicas em vi- sendo que o outro borne terminal n
ta do tõpo da dita zona de predestila.- verterbrações elétricas, os ditos elementos
por um condutor 1)rove4
ção (stripping) enquanto que se re- transformadores sendo cada um liga- alimentaie
silente do potenclometro, de fortail
move dita porção mais pesada da fase do por intermédio de um elemento de o receber entre êles a p'lha a ser cara
de hidrocarboneto, como uma corrente acoplamento colas um porta-agulha regada, com a valtagem adequada, O
líquida, do fundo da dita zona de pra.- comum, portador . de urna agulha. que é possibilitec'o rtrasa,s .do comia
destilação (stripping) retornando-se unia primeira parte de um den, ele- trole do potenciainento pelo atu bosubstancialmente o conteudo inteiro de mentos de acoplamento ligada com a tão de comando. Total de pontos •2.
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Nlarço de -1962

TáRMO N:9 103.166
• TÊRMO N 9 103.785
contáto terminal central compreendendo mesas • aimilares, caracterizado na
unia cabeça metálica , disposta central- adoção de um disco de metal disposto
Da 16 de junho de 1958
De 17 de julho . de 1958
mente em relação às partes salientes da entre a parte superior do pê e a suThomas J. C. Martyn — São Paulo
Mário José Rodrigues Júnior — Es- ;peça de contrito terminal inferior, a perfície de fixação.
,Privilegio de invenção para conta- tado da Guanabara.
dita peça de contato terminal inferior
Um total de 3 pontos.
das' eletromognetico
—Cadeira c Semelhante para Privilé- e a dita peça de contrito terminal cenPontos Caracteristicas
gio de Invenção.
tral sendo " eletricamente isoladas uma
1") Cadeira e semelhante caracteri- da outra, . ai extremidades das ditas
Contadcr eletromagnético, carac.
• TiliRMO N.' 105,939 •
Icrizado por ser constituido por uma zada por ser desprovida de pés. — partes salientes apropriadas para enDe
20 de outubro de 1958 a
pluralidade de, el'ementos contadores; Um total de -10 pontos.
trar em contrito com o terminal bifecada Une formado por um disco, pro'ror da dita bateria se estendendo para • Compagnie potir_la • fabrication des
-Otlo em unta de suas faces de manuo, exterior, ultrapass. ando a parte' da compteurs et materiel d'usines a 'gaia
tenção de zero a nove, ti:sco éste mon• TERMO N" 103,956
peça de contrito terminal central apro- — Estado da Guanabara.
edo. num eixo, de extremidade eóniDe 15 de julho de 195S
priada para entrar em contato com oa , Privilégio de. Invenção . para: Mear
alojadas em mancais de precisão:
•
cY' .sóbre o mesmo eixo sendo _fixado
Leopoldo Kondziolka
Minas dito terminal central da dita bateria, clidor de liquida> proporcional.
em conseqüência do que, quando tuna •
;1j\ta cilmorico metálico, com nucleo Gerais.
Pontos Caracièrísticos
de ferro Interno cllindro éste rodea•
Pontos caracteristicos de: Aperfei- bateria é instalada no dito recipiente, o
çlp por uma séria de massas polares, çoamentos em Fechaduras .L-• Privilé- terminal na extremidade da bateria
Medidor proporcional_ para terminais
'providas de bobinas elétricas. Um
adjacente ao terminal polarizador será ou bocas de irrigação sob baixa 'presa
gio da Invenção.
total do 4 pontas.
somente acoplado eletricamente pela são., caracterizado por compreender tias
Pontos Característicos
peça de contato terminal polarizadOra tubo central, no miai ai egue escoa de
1') Aperfe:çoatnentos em feahadu- apropriada. Um total de 1- 1' pontos. cima para baixo, e tua tribo coaxial
TERMO N" 103,181
exterior, -no qual a ãgua • escoa de
ras, caracterizada por duirs peças tubaixo para cima, sendo ai passagem
De 16 •cle junho de.- 195S
bulares que sé entr5zarn mediante um
TÊRMO N.° 106.779
anelar estrangulada por tua anel :de
II Bruno Vassel c José, Tribacn:k — furo aberto de um lado da parede da.
maneira a ,constituir Jun órgão depripeça
porta-maçaneta,
estando
previsto
de
19 de novembro de 1958 .
São Paulo.
mogêneo nas tomadas, do qual se raPrivilegio de Invenção para proces- no interior desse furo um entalhe anu'Processo de reforçar e soldar reci- mifica em derivação " um pequeno mepara a . Produção de Filanientos lar que recebe dois pinos situados a pientes de configuração toroidal 'ou didor.
.
parede
exter180"
na
extremidade
da
,pacos aos Raios X:
espiralada 7.. Privilégio de invenção.
na da outra peça tubular ou porta- Têrmo n.° 106.779, Dominion Brid1") Um filamento flexivelopace aos trinco.
ge Company Limited, uma corporaTERMO N.° 105.823
rraios X, (Inc compreende "um clastôcão industrial, organizada segundo as
niero de borraCha natural ou sintética
•
•
Depositada
em: 13 de outubro de
leis, do Canadá e tendo seu endereço
c urna • aubstãncia ' opaca aos raios
TERMO N. 5 10-1.795
1958..
•
postal
P.
O.
Box
280,
Montreal,
•
,
fincorpOrada ao mesmo. — Um' total
Quiebee, Canadá.
De 28 de- agõsto de 1958 •
Patente de:
de 7 pontos.
Título:
Descascador para café.
M.R.S. Manufacturing . Company
' Pontos carac.(erísticos
• Requerente: Teixeira
Teixeira Martins 8a Cia.
— Estados Unidos da América. •
TERMO N." 103.203
0 Processo de reforçar e soldar — São Paulo.
1.
Privilégio de Invenção paras AperEm resumo, reivindicam-se corno
De 17 de junho- de 1958
feiçoamentos em ou . relativos a ináqui. recipientes de pressão com eixo geométrico longitudinal curvado, caracte- elementos constitutivos da novidade,
nas
removcdoras
de'
terra.
•
São
Paul'
Luigi Papaiz
rizado pelo fato de apresentar a pa- o conteúdo • dos seguintes pontos Cd.
Pontos Característicos
Trava
rede do mencionado recipiente de racterísticos.
a Modelo ne' Utilidade para
para 13;sco de Telefones.
1) — Descascador para café
1.9 — •maquina retnovedora de pressão '-uma espessura baseada na
.
•
.
dispositivo
de transporte em contrito tensão mínima atuante por unidade euraeterizado por ser constituído da
•
Reinvidicações
•
de
comprimento
no
raio
máximo
(1,3
recipiente disposto horizontalmente ci• .
terra 'compreendendo um chassis; tun•
V). Trava 'para Disco de Telefone, com o solo, sôbre o citado Chassis: um recipiente, e pela ppovisão de uma líndrico, atravessado Por eixo rotativo
asonstituido de corpo cilindrico ou de recipiente destinado a transportar terra chapa de refOrço segura ,à. e cobrindo o qual, no interior do conjunto , sus„outra forma qualquer. portador cle cas: ou outro material. tendo 'ten fundo su- a,' mencionada parede do recipiente tehta cruzetas, às bordas das quais
; Aço acionado por chave. caracrerizadsa portador e sendo aberto ao longo de no seu saio interno menor e • avançan- são ajustadas lâminas de aproximaçáo
bodo fato , ..de que numa das extremida- um de seus lados, dito recipiente trans- do, do, dentro para fora, sObre urna são ajustadas lâminas de aproximação
i àes tal corpo se apresenta com região portador - estando pivotalmente monta- porção da- superfície da parede, ale erra conveniente " de superfície dotaria da
cilindrica de menor diametro, corres. do sabre o mencionado chassis de modo -contra ao raio maior do recipiente. pluralidade de aberturas preferivelTotal cie pontos: 12.
ponclente ira dimensões dos furos de a inclinar o citado lado aberto' a fiz»
• mente determinadas por ação de pun.
disco telefônico, no qual se encontra de descarregar á terra ou similar conj ção, 'sendo a carga do aparelho feita
"aratitacla,,reentrâ ncia circular circunda- tida no recipiente de transporte; c um
através de abertura superior.
TÉRMO N.° 105.172
ia por mola anelar que atua dois Ou dispositivo acionador destinado a pivoSegue-se o ponto 2.
mais pines radiais, os quais atraves- tar o citado recipiente transportador,
de 16 de setembro de 1958
dant o restante da parede do 'corpo ci- caracterizada pelo fato do referido disMialbras S. A. Indústria e Comérlinclrico e alcançam o topo interno do positrao acionador pivotar o mencio•
TÊRmo N.° 105.848
„citado castelo, topo esse ' em forma nado recipiente' de transporte com ve- cio de Materiais Eletrônicos — São
de 14 de outubro de 1953
Paulo.
projeção retangular, triangular ou
locidade crescente e fõrça decrescente.
"era cubo. —• Segue o ponto 2..
Kazuo
Oku — São Paulo.
-Privilegio
de
•
Invenção
para
Um total . de 16 pontos.
ois
NU° terminal para resistências.
Modálo de utilidade paia — Cobertura arrntivel.
Pontos característicos
IERMO N" 103.225
Ia
• TERMO Na' 103.199
Reivindicações: — Reivindicam-se,
Is
Dia-18 de jtieho de • 195'3 .
1. 0 NOvo terminal para resistên- como característicos', do modelo de
De
17
de
junho
de
1958
er
cias, caracterizado por constar de um utilidade descrito, os seguintes ponInelbars -1-nchistria Eletrônica Bras:The Electric Storage 'Battery Com- fio metálico firmemente enrolado s6- tos: .'
a.
. leira Ltd — São Paulo.
pany Estados Unidos da América. bre a extremidade da resistência; re1. 0 "Cobertura .armável", formado
Is. Privilégio de Invenção para aperPriVilegio de Invenção para: . Reci- cebendo um banho de estanho, par- por uma .tela flexivel,• dê- tecido, pa,feiçoamento s em Receptores de Te- piente de bateria c dispositivos pois- cial ou total.
pel, de plásticos ott • materiais análoolevisão.
rizadorea •para o mesmo.
Segue-se o ponto 2.
gos, fixada sare uma ' Irarmaçíáo do
Característicos
Pontos
guarda-chuva,' caracterizada pelo fato
Pontos Característicos
era receptode a dita armação ter i bloco central
1. 9 ) Aperfeiçoame ntos
1.9 — Em 'combinação um recipiente
TÊRMO N,° 105.503
.de sustentação, superior, atravessado
'res .de televisão,' caracteriza do por
por um orifício . longitudinal, ' e por
placa que forma o chassis cio apare- para bateria apropriado para alojar
de 26 de setembro 'de 1958
urna bateria de pilha secos, e tu» ter. .
os braços que distendem radialmenlho ser disposta verticalmente, divi- nalaal polarizador elasticamente mon:Walter
Gerdau
S.
A.
Comercial
e
te as varetas, se articularem em um
dindo o recinto interno da caixa do
segundo bloco central e co-axial, protelevisor em -dois compartitneuto s , dos tado no interior do dito recipiente e Industrial — Rio Grande , clo Sul.
quais, para o posterior, estão voltados apropriado"- para ser acoplado por urna
Privilegio de invenção :para — vido de um prolongamento que se
todos os elementos suportados pelo extremidade., da dita bateria de' pilha Aperfeiçoamentos no processo de fi- ajusta e prende, sob pressão, -no orisaca,' o dito terminal polat4zedor com- xação de pés de madeira desmontá- fício central 'de primeiro bloco, esc' chassis, é no anterior alojam-sé o tubo
•i, do televisor e a placa suporte para os preendendo uma peça de contrito ter- veis em cadeiras, poltronas, sofás, tando \nesse • prolongamento preso um
botões de comando e chave seletora: minal inferior incluindo um elemento mesas e similares.
cabo flexível, que atravessa o dito
e sendo a . fixação do dito chaissis metálico provido 'de partes salientes
orifício e termina em uma argola,
•.•
Reivindicar:5es
em
térno
da
periferia
do
mesmo
apropromovida por travessas superior e
funcionando conto cabo de trarão papriado
para
topejar
ou
entrar
0
.
em
cona
envolvei»
1. Aperfeiçoamento no processo ra unir os dois blocos e esticar a eia,
b inferior. que por braçadeira
itm total de '4 tato com o terminal , inferior 3a dita de fixação de - pés de madeira desmon- bertja.
o citado tubo . •
' -bateria» de pilha seca. e_ urna eçaa da táveis, ,,em
poltropaa, sofás, ;Segue-se, ea ponto 2.
- 5
t
-r 311pontos, •
)1 5
e...»q-)
Ws.it
Ge.
•

O
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Quarta-feira 213
TÈRMO N.° 1.06.836
De 21 de novembro . de 1958
General Electric , Company.
Norte-americana.
Pontos característicos de: Aperfeiçoamento em lâmpada electroluminescente e fabricação da mesPrivilégio de Invençê,o.
ma
O que a requerente reivindica
como novo é:
1. 0 Uni aperfeiNamenta em
uma 1 mpada electrolumineseente
e método de fabricação da mesma
caracterizado por compreender
uma montagem de célula eleetroluminescente laminada e tratada
a vácuo compreendendó unia capa
externa de mapas termoplásticas
das quais pelo menos a .chapa
frente tem uma parte transmisso•
ra, da luz encerrando e, estendendo-se nas sias bordas marginais
uma montagem electricamente
ativa incluindo urna folha condutora revestida com um reforço
electroluminescente dispersado
numa matriz plástica à qual é
aplicada e cimentada urna chapa
de fibras da vidro conduteras penetradas pelo material terinoplás' tico fundido ou derretida até • à
chapa externa da capa tranemissora de luz.
.Um total de 9 pontos..
•TÉRMO N.° 106.780
De 19 de novembro de 1953
Um instrumento eletrônico para
determinação cie longitude e lati-tude, baseado nas propriedades
dos giroscôpios — Privilégio de
Invenção — Aldo Alvim de Rezende Chaves .— Rio de :faneiro.
Pontos Comei cristicos
1. 0 Uni instrumento clet:Unieo
para determinação de longitude
e latitude, baseado nas preprieda'das dos giroscôpios, em que um
giroscópio segundo a experiência
de Foucault é •colocado paralelo
ao eixo da terra, que caracterizase no fato de que, medido o ângulo entre a vertical do lugar e o
eixo giroseôpio,•êsse ângulo determinará 'a distância angular do
Poio e seu complemento determinará a distância angular do Equador, ou seja a latitude.
Total de 6 pontos.
TÉRMO N' 107.041
Depositada era 2-12-1953
Patente de — Modelo de Utilidade.
. Titulo — Novas disposições
canstrutivas em armários pára
cozinha, móveis e similares.. •
Requerente — (regório Ciromatzky — São Paulo.•
.
Reivindicam-se, como elementos
constitutivos de novidade, o conteúdo dos eeguintea pontos característicos:
1. 0 ) Nevas dispasiaõea constru'.ivas em armários para cozinha,
.e.e.':vels e similares, eenreeelonadee
ai madeira. caracterizados pelo
.ato de serem constituídos de ia:ar:ale dotadas nos topas de peças
'1 .ze,..se prestam ao encaixe e fixa'elo por parafusos . 3es planas anuis-altivos do teto e fluido do armária. sendo que intaraarnente, por
eeilas dispostas convanienternente
,ão encaixadas- prateleiras e -fe-
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chada a face posterior vertical
'TERMO N.° 107.495
através de plano vertical fixado
.De
23
de dez:et:nine& de 1953
centra as laterais, teto e fundo,
Sistema descascador adaptável
sendo que, finalmente, as faces
expostas são revestidas de plásti- em máquina de beneficiar cari.
Requerente — .Inbrastitla Ind.
co, cujas bordas são retirados entra os elementomeaniclos por pa- Brasileira de tubo& e laminação
de metais Ltda. — São Paulo.
•
rafwos.
Segue '0 ponto 2.
Reivindicações
Reivindica-se como eiemen tos
constitutivos de novidade, - 03 seTERMO N. 0 108.669
guintes pontos característicos: De 24 de fevereiro de -1959
• 1.° Si:eterna de descascador adaptável em máquinas de beneficiar
Kurt
Polborn
—
Rio
de
janeiro.
•
café que se constitui de doia ou
Pontos caracteriaticoS cie: NU° mais discos de ferro ou oatro mamodélo de opereulos para capsu- terial com as mesmas caracteríslas rosqueadas cama 'elemento de, ticas de solidez, rigidez e resisVedação de frascos — Modélo de tência.
utilidade.
Total de 7 pontos.
1. 0 Nôvo • modêlo de opérculos •
para cápsulas rosqueadas corno
Tfe`RMO "N° 113.160
elemento de vedação de frascos,
Depositada
em 10 de setembro.
caracterizado por consistir em
urna aba circular inclinado, conPatente de invenção.
Titulo: "Processo para a formação
vergindo e .ce ligando a unia catorrões eai mudas de pliunas' .
lota central, cuja altura é igual á deRequerente:
"Sobar" — Sociedade
diferença entre os planos infetior Bandeirante de
Reflorestamento e
e superior alcançado& pela aba in- Máquinas Ltda. — São Paulo.
clinada circundante: Reivindica-se, 'como elementos constitutivos da novidade, o conteúdo dos
Total de 3 pontos.•
seguintes pontos caracteristicos:
1 9) Processo para a formação de
TERMO N9 110.348
Da 14 de nisto de 1959
Cansa Máq. Indústria de Mácjuinas
Para Bebidas Ltda. —• São Paulo.
Privilégio de invenção — para" —
Nova capsula para garrafas.
-1 9 Nova cápsula para garrafas, caracterizada por uma capa originariamente cilíndrica, fechada superiormente, e provida de unia orelha, peia,
dente de seu bordo livre inferior,
capa. esta, que é aplicada livremente,
e já provida de disco interno de vedação, sõbre o gargalo da • garrafa,
tendo éste uma qualquer configuração; e a seguir o conjunto sendo levado a uma máquina, capsuladora, na
qual seja imprimido um movimento
ascencional de pequena amplitude apara a garrafa, durante o qual a referida capa, sob constante pressionamento lateral de blocos giratórios, de
altura fixa, também existentes na referida-máquina, é percorrida em thda
a sua altura pelos mesmos, repuxando-se sõbre o gargalo da garrafa, e
assim configurando-se em exata reprodução deste.. Segue o ponto 2.

torrões em mudas de plantas, caracterizada pelo fato de consistir inicialmente na formação de tarugos ou placas de barro retangulares, dotadas de
reentrâncias paralelas transversais de
seção tritangular, placas essas obtidas em moldes formados por placas
de. madeira ou outro material qualquer conveniente, com sulcos correspondentes • a tais reentrâncias, sendo
que os moldes são introduzidos entre
placas verticais paralelas e cheios com
barro até as bordas destas. Um total de 3 pon,tas.

=MO N9 113.690
De 1 . de oufubro de 1959
Kabushiki Kaisha Tamura Denki
Seisakisho --, Japão.
Privilégio de invenção — para —
Niko medeio de telefone público.
1° Ntivo modélo de telefone público,
caracterizado pelo fato de que • o seu
corpo de forma 'normalmente, paralee
lipipédica• convencional, com tampo e
fundo planos, paralelos e perpendiculares aos. lados, apresenta uma face
dianteira constituida por três superfícies distintas, alma central perpendicular ao tampo e ao fundo e duas
outras •-r- tinia superior e uma infeTÉRAIO N9 113.015
rior que se inclinam para traz, ha
Depositada em. 3 de setembro de direção desse tampo e desse fundo,
1959H
respectivamente. Uni total de 4 ponPatente de: Privilégio de invenção. tos.
- Plantadeira — adubadei)
ra".
Ta:RMO N 9 113.806
Requerente: -Sobar" — Sociedade
De 6 de outubro de 1959)
Bandeirante de Reflorestamento e
Máquinas Ltda. — São Paulo.
Privilégio de invenção — para —
Reivindica-se, como elementos cons- Aperfeiçoamentos na fabricação contitutivos da novidade, o conteúdo dos tinua de vidro polido.
seguintes pontos característicos:
Pontos CarecteristicOs
19) Plantadeira adubadeira, cons• . '
tituída de conjunto tracionado por 1 9 Processo de fabricação continua
trator ou similar, caracterizado pelo de espelho ou vidro polido, em que
fato de que tal conjunto se apresenta a fita ou faixa de vidro se desloca
portador de adubadeira com tubo de sob a• ação de órgãos de tração, esdescarga que se abre no interior de tando, submetido, simultaneamente
sulcador, tal descarga determinada .a em ambas as faces, com atrito dos
intervalos regulares através de excên- instrumentoà- ou operatrizes, caractetrico acionado por . eixo movimentado rizado pela associação dum instrupor corrente ligada a polia associada mento ou de uns grupo de instrumena eixo de rodas sóbre'as quais se des- tos, situados entre dois órgãos de traloca o conjunto, o qual lateralmente ção com uni dêstes órgãos de tração
ao sulcador apresenta assentos baixos e pelo comando automático da fórça,
aos quais se articulam placas proteto- exercida .sôbre a fita de vidro pelo
ras para as pernas, sendo que a se- dito órgão de tração de, modo tal que
guir do sulcado!' se encontram dis- esta larça, compense a-fórça• de fiecos laterais para o fechamento elo nação ou frelagern resultante da ação
sulco, estando, ainda, associada ao do instrumento ou do grupo de insconjunto mencionado, uma , carreta de trumentos as.sociades„ Prrri total de
baikti altura: Uffi'total de' 2 pontos. 14- pontos.
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TERMO N 9 117.731
De 11 de março de 190 •
Requerentes: Dello Menicucei e a-

hann Georg Kurtz — Minas Gerais.

Pontos característicos de: "Aaerfeleoamentas em espelhos para tomadas
elétricas" —. privilégio de invenção.
Pontos CarocteristtcOs

1

Em resumo reivindicam-se acorno

pontos caracteristicos da presepe invenção os seguintes:
19 - Aperf eiçoam ento em eapelhos
para tomadas elétricas, caracterizado

pelo- fato de ser constituído por um
'asco móvel- composto externamente

em sua extremidade de urna nervura
circular e de dois orifícios shnetricaMente dispostos na parte centi'al do
citado disco móvel. Total de q . pon-

tos 6.

TÉRMo N. o 112.'551
De 13 de agOsto de 1959
Máquinas ; de Lavanderias Wallig
S . A . —.Rio Grande do Sul.
Privilégio de invenção para —• Um
.t.ecanisrno para engate e desengate em
máquina industrial de lavar e •àritri(Ligar.
1.° Um mecanismo para engate
e'desengate cm máquina industrial d'a
lavar e centrifugar, caracterizado., pelo
fato de compreender internamente à
citada máquina, de molde a' acionar
mediante correia o tambor da citada
mtieuina urna árvore central cujo eixo
central e comum e um mootr elétrico
cie alta velocidade e velocidade constante, a uma polia pequena, a uma
polia grande. ditas polias passíveis de
serem acopladas mediante alavanca de
comando acionada por um ei;to 'paralelo do aludido eixo central e eirado
mediante volante postado externatnez,
te à face frontal de máquina, dita polia pequena passível de rodar mediante . transmissão por correia a um 'Outro
motor elétrico de velocidade conitante
o velocidade nominal baixa postádo À
base da citada máquina. Um MIO) de
5 pontos;
TÊRMO N.° 102.282
De 9 de maio de 1953
Ritsuo Morishin'e K isala tro Matiya
São Paulo.
Privilégio de invenção para — Nãvo
distribuidor de sabão liquido.
1.0 . NOvo distribuidor de sabão liquido, caracterizado por ser constituído por um corpo &o, provido de abertura superior rosqueada, com tampa
a:arme/leda, sendo a parte inferior do
corpo, provida de uma abertura central com uma ctipola perfurada,'
que
mantem era posição uma esfera reguladora, estando e referida abertura,
em
c omunicação com uma saliencia 'inferica- Cica igualmente perfurada, em n;o1ta da qual é disposta urna esponja.
Um total de 2 pontos.
-

TÉRM0 N.° 102.457
De 19 de maio rli- 1953
Hiroshi Honda — São Paulo,
Privilégio de invenção p
— Aperfe içoamentos em marmitasara
e recipientes herméticos.
1.0. Aper feiçoamaatos em marmitax,
e recipientes herméticos, caracterizados
por um * recipiente aberto ao alto, disposto sãbre uma chapa cuja configu•
ração corresponde à do fundo do mentionado recipiente, sendo dita chapa

•
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provida de placas articuladas, cujas
bordas livres são reviradas para dentro e passam pelo • dorso cias margets
acanaladas do uma tampa 'disposta sébre o recipiente, Um total de 2 pontos.

nico miscível com água, água e ma
sal solúvel na dita mistura solventetigua, o dito eluente sendo também .um
solvente para a dita substáncia orgânica tônica. Um total • de 8 pontos.

TERMO N.° 102.462

TERMO N. 9 102.7-22
D.e 23 de

De 19 de maio de _1957
General Electric Company — Estados Unidos da América. Pontos característicos de "Aperfeiçoamento em revestimento protetor" —
Privilégio de invenção.
O que a requerente reiviridica como
tinNio é:
1. Uma 'composição de recobrimento protetor caracterizada pelo produto
da reação de 10% a 20% cru "peso de
glicerina. 30 fá, a 40% em peso de anidrido phtálico, 18% e 30`,C em peso
de resina e 15% a 25 1/o em peso de
óleo secativo, ao qual dito produto se
adicionou de 120 a 350 gramas de partículas de alumínio finamente dividido
Por litro, as ditas partículas sendo de
tamanho que passem por uma peneirs
de 300 malhas. Um total 4:le 5 pontos.
TERMO N." 102.464
De 19 de maio de 1958
Merck 8s C.°, Inc. — Estados Unidos da América.
Privilégio de invenção pare — Prócesso químico.
Pontos característicos

-

1. 0 Um processo para recuperação de
ácido geberélico de uma solução do
mesmo, o qual e caracterizado por compreender o tratamento de dita ./olução de ácido giberélico coro urna resina perrnutadora de ions, extraindo de
dita resina permutadora de ions o
do giberélico nela adsorvido. Um total
de 6 pontos.
TERMO N.° 102.465

J/lat)

de 1953 .•

Dunlop Rubber Coinpany — Inglaterra.
Privilégio de Invenção para: Anti
Ozonantes para artigos de borracha.
1.° — Um artigo de borracha vulcanizada, natural ou sintética, que , é
estabilizado ou protegido contra o intemperismo c fendilhanicnto por ozà:
nio. por incorporação de um antiozo,
nante. caracterizado pelo fato de conter como anti-ozonante, urna tiouréa
tendo uni ou mais substitnintes de hidrocarbonetos na molécula. Ifin total
de 10 pontos.
TERMO N. 7 . 102 . 791
De 30 de '..maio d¡ 1958
Generale per
Montecatini Socicta.
L'Industria Mineraria e Chimica.
Karl Zicgler — Itália.
Privilégio de Invenção para: Processo para aperfeiçoar a afinidade as
tintas de impressão dos artigos formados à base de polimeros alfa-olefinicos.
1.° — Processo para aperfeiçoar a
afinidade às tintas de impressão, de
um artigo formado por polímeros de
alfa-olefinas, caracterizado por compreender a submissão do dito artigo à
ação de uma descarga elétrica não disruptiva e continua. fim total de 5
pontos.
TERMO N. 5S103 .692
De 11 de julho de 1938
Up-Right Inc.
América:

Estados Unidos. da

Privilégio .dc Invenção para: juntas
de ligação para estruturas tubulares.

Dt 19 • de maio de 1958
Pontos Característicos
Merck tls C.° Inc. — Estados Uni1.° — Um processo para a formação
dos da América.
Processo para a recuperação de com- de urna junta entre_ um elemento tubular metálico e um elemento de junta
postos ativos.
metálica incluindo as' etapas de:. reunir
Pontos cr.racterísticos
o dito elemento tubular- de junta pelo
4.° — Urtt processo para a recupe- :nserir um no interior do outro, de
ração de um composto ativo em novo- preencher-se o . espaço anular entre o
biocina, de mistirfas contendo o mes- dito elemento tubular e o elemento de
mo, caracterizado por compreender a junta com um agente de 'ligação polimerizável, e tratando-se a junta monadsorção do dito composto ativo em
novobiocina sôbre uma resina trocado- tada a uma temperatura suficientemente
elevada e durante um período de tern:.•
ra de ions, em partículas, e eluição, da
po suficiente para polimerizar o dito
dita resina trocadora de ions, do com.
agente de ligação. Um total de 7
posto ativo em novobiocina atisorvido
pontos.
nela. Um total de 12 pontos.

Tfital0 N" 101,692
com um diazo alcano inferior e o aquecimento de 16,17-alquilidenodiazu assim
De ali de agosto de 1958
formado de modo a efetuar dissociação pirolitica para formar uni com- • Badisehe Anilin 3: Soda F.a. bril: Atr,
— A tamanha .
posto de 3,11-diovigenado-16-a1qui1-16Privilégio de invenção para Prepa.
desiciro-20-ceto da série pregnânica. rações PigmentareN uri/tosas para a
Um total de 6 pontos.
obtenção de fios de esteres de celulose tingidos na ficção.
...Ir 1
1" Processo para a obtenção dr:fios
TERMO N. 104.176 de ésteres dc celulose tingidos" liá
fiação, caracterizado pelo fato de se
De 31 . de julho de 1953 misturareN as soluções de: 'esteres de
Patente de inociélo de utilidade pata: celulose cm solventes orgánietis, com
Nova disposição construti ., ,u em tura:- preparações pigmentare-s aquosas'contendo até. 25% de agentes
iensionas extratoras de, suco de frutas.
José Fonseca Fernandes. — Estado r tiv" . e do se fiarem,i iiic Pr"CeSS"
conhecidos e de modo a constittirem
de S. Paulo — Capital.
fios, as soluções- de fiação tingidas
por meio de pigmentos, assim obtiReto:miá-n.0es
das. —
lotai de 13 pontos,
1.°) "Nova disposição construtiva
ein turbinas extratoras de. suco de frutas - , constando o aparelho de ci,rpo
TIaltal0 N o 101,699
óco. que . encerra motor .elétrico, disDe. 26- de agõsto de 1953
posto com eixo voltado para cirna,
Depositante : Consortio os For Elekcaracterizado pelo fato de que ao meudanado eixo se adapta peça interme- I rochem isehe Industrie .(l . .11.11,
Pontos_ Característicos de: "Prodiária ligada á castanha, peça esza
que atravessa chapa circular • fertna cesso para a formação -de -grupamende calota. com ressalto central c em'.- tos carbonila em compostos org../ n leoa".
cavidade voltada para o rtlto. Segue
Pontos Caraeletíslien;
o ponto 2.
1° Processo para a formação itc
grupamentos earbonila em compostos
N" 101,233 01.g:talcos contendo uma ou mais duDe 4 de agosto de 1953
plas ligações e um ou mais beteroàRequereu: e:
Gebruler
l ii ng ha ns tomos natuolécula, catacterizado pelo
Aktiengesellschaft. — Alemanha.
fato de .se coloesrem átes compostos
Pontos- caractdristicos de "Espoleta em contacto íntimo ' coto soluções'
para projetil raiado".
aquosas contendo compostos dos metais platínicos, is temperaturas de
.Pontos ,aracterísticos
inala de O até cerca de 250 . C. —
0
1 Espoleta para projétil rriado, Um total de 30 pontos.
com p ercussão direta e retardada e
com dispositivo de decomposição ' por
mecanismo de relógio, caracterizada
UltMO N" 105.058
pelo fato de que, para comandar a
De
8
de setembro (te 1938
tranqueta de segurança da agulha de
;
percussão, serve unia alavanca eentri• ilequerente: Ilolpebra S.A. Comérfu,ga, na qual existe um contra-apóio cio e indústria, na Capital-do Estado
para a tranqueta, e ainda pelo fato de São Pculo.
de que, prra Comandar a própria alaPontos Característicos "Noso
vanca, serve um órgão, que apoia um modelo de máquina portátil de lavar
brae-a da alavanca na posição travada roupa", (Patente de alodelo de Utilie duraide predeterminado período de (lade).
téavamento e que se 'acha em ligação
. Pont os Ca rad e ris I icos
ativa com o movimento do mecanismo do relógio da , espoleta,
ao
1^ Novo modélo de máquina pe., •
Passo que na base da espokta acha-se tóln de 1avaN roupa, caracterizado
instelacto uso
dispositivo de segu- pelo ;fato de cOmpreender um corpo,
rança para a cápsula
de explosão, substancialmente, tronconieo provido,
sendo que .0 cofiando de retarda- na sua parte superior, de menor diàmento para o registro de travamento metro, de uma alça ou cabo e aberto
da cápsula de explosão é deduzido do na parte Inferior, onde termina por
comando de retardamento da rgulha um anéI metálico de proleção.que ende percussão. — UM total de 7 pon- volve. Cm parte, o elemento atuador
tos.
fiável; e .pelo falo de terminar, na
parte inferior, por uma peça .circular
TíNIMO N" 101.516
solidarizada com a carcassa do motor - e prolongada
por unia
base
De 19 de rgósto
1958
•
circular achatada e de maior diãmeDepositante: United States Borax
tro, apreseutrndo nervuras radiais. na
Chernical -Corporation —
sua face inferior.
Um total de 4
Pontos Caracteristicos
de: "Pro- pontos.
cesso de recuperação em flotação".
Pontos Característicos

TERMO N.° 103.864 •

TERMO N. o 102.546
De •21 de maio de 1958.

.

De 21 -de julho de 1958

International
- Requerente: Schering
•Merak El Co. Inc. — Estados thiiResearch Institute. Blooinfield, Nova
dos da América.
jersey, Estados Unidos da América do
' Privilégio de Invenção para: Pro- Norte.
.
cesso de troca de fon.
• Pontos característicos de: "Processo
1.° — Em uni pracesso para a re- para a fabricação de novos compostos
cuperação de uma substância orgànica esterõicies. (Privilégio .de invenção) .
jónica, de uma solução contendo a
Pontos Característicos
.
mesma, compreendendo a adsorção da
1.° — No processo para a preparadita substância sóbre. uma' resina trocadora de toa e a cluição da dita, ção da 16 heta-nlquil inferior corticóisubstância de dita reina trocadora de Jes, os estágios, caracterizados peld
íon, o aperfeiçoamento caracterizado fato de compreenderem a reação 4por compreender o uso, como eluente. um composto de 3.11.dioxigenado
série pregnânica,
de uma mistura de um solvente orgá- desiciro-20-eeto da

1° Aperfeiçoamento num processo,
para separação de 'diversos componentes de uma mistura particular, -que
compreende o ~Lato da mistura com
uns reagente que consiste nuns sal
alcollamínico .que. • adere, seletivamente, :is superfícies de um componente. e • separação das partículas
do referido componente das paia ieulas
do
minai componeinte, 111101
meio
aquoso, caracteriiado, por colorarem-se - em contato os partículas revestidas .sepa cedas . com uma solução
alcalina aquosa., para desprendev o
amolde das referidas partieulas, e
nos' separarem-se as partículas resuilr ides, substancialmente desproviaas
revestitnento, do reagente despendido. - - 1 1 m total de 10 pontos.,

Tffla10 N° 105.;i95
De. 22 de stlembroadeZ193a
Requerente: Constock alethane Corporation, Estados Unidos da
América do Norte.
Ponto característico: "Meio para
controlar :a pressão fluiu lamine isolado contendo . gás metano liqueicilo"
(Privilégio de invenção).
Pontos Característicos
. 1° Dispositivo para nsanter amo.
máliramente .a preisãO cm . 11111 tanque isolado,' destinado'al •coater um
liquido frio, fácilmente vaporizávei,
caracterizado por: uma lubeira para
deserrga de vapores, cm comunicação
com o interior do tanque "nriina do
nível do líquido; uma- válvula de dt s-
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carga Inlerealada entre a tobeira e o
Ianque; um duelo de ar no qual desarrega a tu Leira tle VPpores; 111d05
rara manter tuna c o rrente de ar no
referido titulo e passando em volta
da mencionada O lh e i ra d e vapores;
Illeios tiara inistUrer O ar com Os vapores emanados da e meios
para desearrelox na atm o sfera a mistura formada no referido dueto., —
Pin (Otal dO II p01110S. •
T2RMO N 9 106.412
De 4 de novembro de 1958
Requerente: J. Dichter, .Berlim —
Schoeneberg, Alemanha.
Ponto caracteristico: "Processo mecânico para aduzir tubos de vidro" —
Privilégio de invenção.
Pontos Característicos

D: .AIRIO OFICIAL (Seção lil)
i ao lado de abrilhantadores conhecidos,

TÈRMO N.° 107.345

fiem-lidas ou isoticamidas, aciclicas ou
cíclicas. Um total de 7 pontos..

de 16 de dezembro de 1958
Union Carbide Corporation.
Estados Unidos da América.
TERMO N9 107.033 .
Título: Processo, para a recupeDe 1 de dezembro de 1958
ração de metais por processos de
Depositante: Siemens Halske Ak- extração seletiva. (Priv. Inv.)

tiengesellschaft — Berlim e Munique,
Alemanha..

Pontos característicos

Pontos característicos de: Instalação de telecomunicação com um bloco de armações, composto de Várias
armações — privilégio de invenção.
Pontos Característicos
19 I„pstalação de telecomunicação
com uni bloco de armações, composto
de várias armações que abrigam quadros corrediços, situados com os seus
lados planos paralelos entre si e destinados à montagem dos órgãos de
manobra da instalação, sendo que, entre as armações estão previstos corredores de serviço e que o bloco de
armações se acha limitado por uma
passagem externa, caracterizada pelo
fato de que as armações se acham
reunidas em bloco de tal maneira que
os corredores de serviço, previstos entre as armações, se estendam na direção daquelas seções da passagem
externa que ficam adjacentes aos
dos longitudinais do bloco de armações. Um total de 17 pontos.

processo para recuperação de metais por processo
de extração seletiva, pelo qual os
teores de, pelo . menos, um metal
escolhido no grupo que consiste
de metais dos Grupos VB e VIB
do Sistema Periódico são passados para um solvente orgânico
substancialmente hidro-imiscivel,
o aperfeiçoamento caracterizado
po r recuperar os citados teores
metálicos, diretamente, do solvente orgânico usado na extração por
passagem de amônia gasosa anhidrica através do solvente orgânico usado na extração, de modo a
precipitar os citados teores metálicos em forma de sais de amônio
dos ácidos correspondentes dos citados metais, e separar os sais
de amônio precipitados do solvente orgânico. Seguem-se os pontos
de nUmeros . 2 a 6.

1 9 Processo mecânico para aduzir
tubos de vidro para os dispositivos
suportes de maquinas para tratar vidro, em que os tubos de vidro —.providos, em uma das suas extremidades.
com uni fundo, uma ponta ou uma
borda lisa — são introduzidos, em • posiçao vertical, nos recipientes de re-,
serva pertencentes a cada .dispositivo
suporte e munidas com receptáculos,
e levados, para fins de adução, em
concordância com as buchas do dispositivo suporte, para que o tubo de
vidro caia dentro dêste, caracterizado
pelo fato de que o tubo de vidro cai,
através dos mordentes abertos, até um
TÉRMO N9 107.137
batente elástico e regulável, existente
De
5
de dezembro de 1958
por baixo dos mordentes no momento da queda e provido com uma adiRequerente: Ciba Société Anonyme
culacilo 'de fricção, sendo, em seguiSuiça.
da, depois do tubo ter sido presopePonto característico: "Processo para
los mordentes, o batente reconduzido,
na devida altura e para' o lado, à a fabricação de hidroxicetonas" —
sua posição inicial. Um total de 9 Privilégio de invenção.
Pont0S.
Pontos Característicos
•
1 9 Processo para a fabricação de
hidroxi-cetonas, caracterizado pelo
TÉRMO N 9 106.601
•
fato de se' fazer reagir um dihaloge,
De 11 de novembro de 1958
neto de uni ácido dicarlitodlieo cíclico,
Depositante: Dr. Manos Friedrich np. presença de um catalisador de
Wilhelm Boger (que também assina Friedel-Crafts, com um composto da
série do benzeno, que contém, pelo
Dr. Marius Boger) • , •
Pontos característicos de: Aparelho 'menos, une grupo hiclroxila, o qual
para a producão de imagens fotográ- pode estar eterificado. Um total de
3 pontos.
ficas — Privilégio de invenção.
Pontos Característicos
Ta:RMO N 9 107.339
1 9 Aparelho para a produção de
hnagens fotográficas pela transferén• De 16 de dezembro de 1958
da de une negativo latente siai:alo
Union Carbicle Corporation — Essbre um porta-peliculas flexível para
une Outro porta-película produzindo o tados Unidos da .Ainérica.
positivo ,no qual os porta-películas são
Titulo: Proeekso de separar valores
conduzidos, separados por elementos de tungsténio e molibdênio de solude guia retos, para dentro do liquido ção aquosa que contém tais valores.
revelador e. em urna trajetória decor- na forma de tungstato de sódity e morente em forma de arco em relação libdato de sódio — Privilégio de inao nível do líquido, para um par de venção.
cilindros • espremedores, caracterizado
pelo fato de ter disposta, à continuaPontos Característicos
ção dos canais de guia retos de entrada que se projetam para dentro do P Une processo para separar teores
liquido revelador, uma superfície de de tungsténio e inolibdénio• de uma
deslizamento eié forma de arco siaquosa contendo estes .teores
tuada dentro do liquido revelador, só- solução
dissolvidos em forma de tungstato de
bre a qual os porta-peliculas reuni- sódio
e molibdato. de sódio, respectidos apôs sairem dos canais de guia vamente, caracterizado por ajustar o
de entrada e ligados um ao outro por contendo de silício solúvel e o conaderéncia ,são conduzidos juntos atra- tendo de fluoreto solúvel da citada sOvés do líquido para o dispositivo trans- lução
de modo que a proporção molar
portador e espremedor. .Uni total de de snicio
solúvel para tungsténio .e
3 pontos.
niolibdênio ma citada- solução, seja,
de, pelo menos, 1:12 e a proporção
molar de fluoreto solúvel para silício
W.:11M0 N 9 106.623.
solúvel na citada solução seja, pelo
menos; de 6:1; acidificar a citada soDe 12 de novembro. de 1953
com um ácido mineral forte
Depositante: Dehydag Deutsche lução
até um pII inferior a cerca de 6; coerk e G an .b .
— Aleira - no grupo que consiste de cetonas alinha.
,
•
tancialmente hidro-huiscivel escolhido
Pontos característicos de: "Banhos tacto com mn sevente orgânico sutispara a obtenção 'de revestimentos gal- locar , a solução acidificada em canvl,nicos de cobre" — Privilégio de in- tungsténio sejam passados da Solução
veiralo.
inferiores -de modo , que. os teores de
fátleas inferiores n esteres :Nlirátieas
Pontos Característicos
aquosa para o solven t e oreAnir,• 0. o
19 Banhos para a obtenção de rc- separar o solvente ol . 2ánien, min seu
vtatimentoa galvânicos de cobre, ca- contendo. cla solue liO RotioF•r Seu:criracterizados pelo fato d emtarem, se os pontos de números 2 a 5.

1.° — Num l

11.

0TÈS.M0 N.9 107.416

'de 19 de dezembro de 1958
Olin Mathicson Chemical Corporation.
Estados Unidos da América.
Título: Composição de matéria.
(Pric. Inv.)
1. 0 — Um processo para preparação de di-sulfeto S-(2-piridi1-1óxido)-S'-tri-cloro-metílico ou o
seu sal de um ácido, caracteriza-

Março de 1962 1161
superfície externa cénica, supor-

tados por dois anéis em setores
com superfícies interna e exter •
nas cónicas (1D sôbre as -quais'
agem as superfícies cônicas dos
referidos anéis com câmaras de
vapor.
TÉRMO N.° 121.875
Paulo Fernandes de Moraes, do

Rio de Janeiro.
"Aperfeiçoamentos introduzidos
em buchetes ou giga"
Privilégio de invenção.
Pontos caractcristicos.

1.0 — Aperfeiçoamentos introduzidos em buchete ou giga do ti- •
no adequado para á acabamento
das viras dc sapatos que compreende uma parte metálica adequado, de formato substancialmente,
trapezoidal sendo a parte de tra-•
balho de formato convencional e.
provida de uma espiga rosqucacra
por meio da qual a ferramenta é
fixada na extremidade de um ma-,
nipulo anatómico, caracterizado
pelo fato de que o corpo metálico ou ferramenta é previsto Com
unia câmara provida de unia tampa desmontável sendo a dita câmara prevista Para receber unia
resistência elétrica adequada cujos
condutores atravessam uma passagem feita na parede do ferro. que
é adjacente ao amnipulo e de um
ferro longitudinal que atravessa
totalmente, no prolongamento da
referida passagem, o dito manipulo, terminando os' ditos condutores
em dois pinos adaptáveis para a
.ligação cio unia tomada de corrente comum, localizados no fundo de um rebaixo previsto na ex-

. do por fazer reagir 1-óxido- de tremidade 'posterior do referido
2-inercapto-pitidina com per-Clô- manipulo.
ro-metil-mercaptan para forinar
o sal cloridrato e, se se quiser,
libertar cloreto . de hidrogênio do
TiIRMO N.° 74.011
citado sal. e recuperar o composde 30 de junho de 1954
to sob a forma de baselivre. SeRequerente: Egidio Baldis, Miguem-se os pontos de números 2
lão, Itália., •
a 3.
Ponto caracteristoco: "aparõlho
para o corte automático de pro:TÉRMO N.0 119.659
dutos de massa, especialmente
Alberto Laudisa,', Param, Via massas alimentícias em porções
Pasubio, 5 — Itália.
• de tamanhos e formatos unifor- "Prensa de centragem auto- mes ,ajustáveis à vontade" — Primática para recauchutagem de vilégio de invenção.
pneus, provida de plataforma de
Pontos característicos
elementos cônicos com câmara de •
ar e câmara de vapor "Cooperan1. 0 — AParõlho para regulação
do • com estampo& e plataformas automática do tamanho emir prointermediárias de superfícies cô- dutos de massa, e em particular
nicas"
de massas alimentícias, careteri.Privilégio de invenção.
zado pelo fato de compreender a
combinação , de dispositivos aliPontos característicos
mentadores e cortadores de pasta,
1.0 — Prensa de centragem au- e meios para variação do volume
tomática para recauchutagem ou das porções de pasta, sendo a pasreconstrução de pneus, caracteri- ta, contida. Uni total de 9 • ponzada por uma plataforma supe- tos.
rior provida de placa distanciada
(3). constitutiva de unia câmara
de circulação de. ar (4) . de um
- ISRMO N. 0 71.645
par de placas interdfstanciadas
de 2 de fevereiro de 1954
(a) constitutivas de uma camara de circulação de ar (9) para • Gutehoffnungshütte Sterkrade
disposição na plataforma inferior, Aktiengesellschaft, Alemanha.
de pares intermediários de plaPontos característicos da invencas distanciadas (12) com câmara ção de "Instalação para a refride circulação d.e ar (13) para dis- geração local de pontos quentes
posição entre um estampo e o au- lia exploração de minas" (Patenla°, de ancis de superfície interna te de invenção) .
cônica -(5) -- (14), cada uni pro1.0 — Instalação para a refrigevido Ge ('árnara de circulação de ração local de pontos quentes na
vapor tOm — :15) e de estampos, exploração de minas mediante ex.
formados per vários elementos de pansão do ar de ventila0,0
•n

.D:ÁRIO OFICIAL (Seção
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mal numa turbina de potência
útil caracterizada pelo fato que
turbina de expansão e uma se0• Unda máquina de fôrça motriz
se destinam ao acionamento de
um compressor comum ou respectivos compressores separados, pe,
lo qual ou pelos , quais, especialmente no caso de ventilação em
retrocesso, o ar de ventilação, tendo sofrido expansão, é novamente levado à pressão prevalecente
à-frente da turbina. Um total de
8 'pontos.
total de 3 pontos.

Ii

•

tos positivos contêm acumulado,
maior quantidade de carga elétrica, medida em_ ampére-hora , do
que os eletrodos negativos e, portanto possuem uma reserva de
descarga, áendo que o acumulador em estado de aberto e completamente cheio de cletrolito, é carregado até o carregamento total
de ambas 'os eletrodos c, depois,
descarregado até descarga total do
eletrodo negativo, despejando-se
então o eletrolito e fechando-se
o acumulador à prova de gás, Um

Março de 1962

111)

dant cm sua superficie lateral, em
níveis diferentes, e terminam em sua
extermidade inferior cónica e provido
ainda de uma- haste com cruzeta de
.comando na extremidade ' livre. —
Una total do 6 pontos.

é
sendo que finalment,e, a moega ti
inferrormente dotada de placa (testizaille que se presta de fecho para a
mesme. — Segue o ponto 2.
TP.1n10 N" 101.:i66 •
De tI de agosto de 1938

TERMO N' 101.695
'Granimar S.. Serraria de Marinares e Granitos — São Paulo.
De 14 de abril de 1958
:11odélo de Utilidade para Maquina
Estados. Uniclus parrpo litnento de marmores e sind.
Plasco Limitecl
da América.
lares.
Capsulas de Nervura Central para
neipiadicaçórr
Prenciendores Separáveis — Privilégio
' 1" "314ipit 'uiva polii»ento de már.
de Invenção,mores e similares'', caracterizada pelo
TCRN10 N q 93.673
Pontos Característicos
fala de compreender, preferivelmente,
4".
De 15 de abril de 1957
2:ERNIO 1\1' 83.340
s• ou bancadas de traba1') Cápsulas de . nervura central quatro mesa
Sociéte D Etudes Chirniques Pour para • prendedores scparáVeis, caracte- lho. entre s quais se encontra disDe 29 de novembro de • 1955
posta, centralmente,. coluna provida
•L'Inclustrie Et L'Agriculture.
rizadas por serem dotadas de lados de de
braço, a que se encontra associado
Requerente: Frederico Reiche Ca França.
topo e de fundo, dispostos sôbre
guincho, o qual _opera sAbre qual— São Paulo.
Titulo: Pro:esso de obter doriva• borda enervurada do talão de um ri- quer mesa. sendo que a cada local
Pontos característicos: Válvula de dos do breou) e produtos industriais dai rante, tendo o lado de topo uma cx- de trabalho, corresponde motor,
resultantes — Privilégio de Invenção. tretuidade de acoplamento que se pro- que aduna com movimento de rotaSogurança Automática.
1') Processo de preparação de bro- jeta além da horda da nervura do ta- ção. sim po ri e de esmeris. éste coloanPontos Carac(eri.sticos
mitos alcalinos ou ilcalino-terrosos, lão e compreendendo porções macho e dado, em translação, por alavanca la1:') Válvula de segurança, de • fun- pela evolução em solução de hipo- fêmea dc acoplamento, fque facilitam teral. — Um total de 2 pontos.
cionamento automático, aplicável a re-. bromito's correspondentes. caracteriza- o engate das cápsulas de tirantes asso•
cii)ientes contendo gás ou fluido sob do por se partir de uma solução dc ciados e retendo-os contra separação
TediN10 N" 101.463
pressão,. caracterizada pelo fato que hipo-brotnito contendo • pelo menos por tração, tendo o lado do funda
apresso interna do recipiente, no 50g por litro' de brown° ativo.. -- uma porção que se projeta para als'in
De 11 de, agosto de 1938
atingir determinado -gráti- inadraiissivel. Seguem-se os pontos
numeros •da nervura da talão; incluindo superde
5.
1
oilélo
de Utilidade para Caneta
fletes cncrvuradas. que se projetam
atua diretamente sobre ela, para abri- 2 a 10.
detetora'de polaridade elétrica Elie
lateralmente, em alinhamento com a Coustantin
- Ia. pondo a sua mola sob tensão adiIlthanassiadis — Estado da•
porção teima com o porção fi:Mea do C, uanabarr .
cional, e pelo fato que, depois de
lado superior da cápsula. . e tendo a
TERMO N° 100.980
voltar a pressão ara valor admissivel,
Reiviudieo como pontos cara (ledaporção macho da cápcula uma supera . referida tensão • adielonal da niola
Comércio e Indústria Harnico Limi- fície inferior 'paralela e bastante afas- ticos da invenção: .
atua sare a válvula no sentido de tada — São Paulo.
•1* Uma Caneta detctora de. Polari•
tada das superfícies enervuradas e pre- dade El-triea eara,eterlzada. Pei o ralo
fechá-la. • — Um total de 6 pontos.
Privilégio de Invenção para aperfei- parada para justapor-se às superficics de ser constituiria por um dispositivo
çoamentos em Volantes. para Re klis- enervuradas das cápsulas do tirante fármrdo pelos seguintes elementos:
tros c Congenres.
TÉRMO N.° 74.637
um botão de Comando (,2) uma lámoposto. — 1.1rn total de 7 pontos.
Pada elétrica (3); uma resistência
de 10 de outubro de 1955
'Pontos Característicos
elétrica (1): nma mula espiral (5) e
um pino escamotcávet (5).. — Segue
Requerente: AccumulatorenfaTERMO N' 101.778
P) Aperfeiçoamentos em volantes
o ponto
brik Aktiengesellschaft. firma ale- • para registros e congêneres, caracteDe
17.
clf abril de 1958
•
mã, industrial em Hagen-West- rizado • Por um volante, feito ena chafalia, Alemanha.'
Requerente:
Ciba
•
Soeiété
Anonyme,.
CN:"titralinente
pa estampada, provido
Ti:2 MC) N .' 101.513
— Suíça. •
.Pontbs característicos: 'Acumu- de furo quadrado contornado cm seus
característicos:
Processo
Ponto
De
3 dé agosto de 1958
lador permanentemente fechado à lados por ' abas dobradas e voltadas
prova de gás líquido, especialmen- para cima, abas estas envolvidas_ por pra tingir Materiais Polibidroxilados
Homero
Ferreira. Pinto — Estada
Privi- da Cuanabarr
te . 'com eletrblito alcalino".
um disco de • refórço, com abertura e respectivas preparações
Privilégio de invenção para Uni
central também quadrada; e sendo o légio de Invenção.
Pontos cizractertsticos
nóvo chuveiro dr jato reguttivel.
furo central d'o • volante atravessado de
Pontos Característicos • •
P Um ativo chliveiro de jato rego1. 0 — Acumulador permanente- baixo para cima por um corpo tronco1°) Processo para 'tingir materais lável, caracterizado 'por um conjunto
mente fechado à prova, de gãs e piramidal quadrangular,- de paredes
líquido, preferivelmente com ele- delgadas, dotado de aba anelar extre- polillidroxilados com corantes de de duas peças conectadas por rostrolito alcalino, que é fixado no ma inferior aplicada sob a st:Peri:- cuba, que contêm,. pelo menos, um queamento e retidas por unia arrueis.
separador e nos poios dos eletro- cie do volante, cuias faces laterais, grupos hidrofilico e, pelo tnenos. um — Um total de 3 pontos.
dos, achando-se partes, a saber, ultrapassadas as abas contornantes do grupo capaz. de ser fixado quimicasuporte e massa, dos eletrodos ne- dito 'furo, são reviradas para fora e mente, caracterizado pelo fato de se
- 'MIMO 10 104.531
gativo e positivo em contato com aplicadas sôbre o disco de reforo 'd.- efetuar, pelo menos, uma fase do proo espaço cheio de gás, assim co- tad(); e sendo previsto ainda uma por- cesso, na presença de um agente
De 91 dea gosto de 1953
mo, com um separador que pos- ca para fixação' do conjunto_ ao eixo redutor. — Un total de 15 pontos.
Mario de Carvalho Fortes. — São
sue poros tão finos que não dei- do registro a comandar, que pode ser
Paulo
xa passar as bolhas de gás de- aproveitada da própria parte central
Privilégio de Invenção para AperN" 104..401
senvolvidas nos eletrodos durante quadrada. recortada, do disco de refeiçoamentos em feret” de soldar. Depositada em: 11 de agosto
o funcionamento, caracterizado forço. — thrt total" de 2 pontos;
Ponlos Caracteristirns '
de 1958..
pelo fato dos eletrodos positivos
.
.
1
.
Aperfeiçoamentos
em ferros de
receberem uma adição de, massa
Patette de: Modèlo de Utilidade.
ativa negativa, por exemplo masTERMO Ni 101.519
Titulo: "Dispositivo Classificador soldar,- earceterizados por um corpo
tubular que recebe, por encaixe, uat
sa de cadmio, sendo a capacidade
de Café".
De 8 de abril de 1933
da massa positiva por si só de ab. Requerente: "Sehr.stiiio Teixeira bloco cilindrico provido ife 'cabeça externa sendo previst envolvendo o
sorver ou fornecer carga elétrica,
Requerente: Dr. Cincinatus Gou- Martins" — . São Paulo.
medida .. em ampére-hora, menor lart Mascaranhas c Vandir Rodrt- Reivindicam-se, . como elementos citado bloco, uma 'capa cilindrica
que . correspondente capacidade do gues Lima —Minas Gerais.
constitutivos dan ovidade, o conteúdo contendo fio de resistência elétrieà.
eletrodo negativo, enquanto a ca- Invençá'ci: Aperfeiçoamentos em Re- dos seguintes pontos característicos:. — Um total . de 3 ponteia. •
pacidade da massa positiva mistu- gistro Misturador de Fluidos Pri- 1 , "Dispositivo Classificador de
Café,", constituldo de corpo eilinctrico
rada com massa negativa, de ab- vilégio de Invenção.
"l'f:it10 is:" 101.592
disposto horizontalmente, caracterisorver ou fornecer carga elétrica,
ReinviclicaNes
zado pelo fato de que superiormente
. é maior que a correspondente ca. De 21 de ngósto de 1938
é dotado de maega luferiormente de
p acidade do eletrodo negativo em
1') Aperfeiçoamentos etu registro- tela a cert,a distância da qual atuam .Telefonaktibolaget 1. M Ericsson
grau tal que na descarga profun- misturacior de fluías caracterizado por laminas horizontais dispostas em ro- Suecia.
da do a cumulador, se desenvolva um corpo óco provido de três proje- lar formado por duas cruzetas (..xtre- Privilégio de Invenção para Estioxigênio no eletrodo negativo, ções laterais, duas das quais com per- mas e internas soe onjunto ,ntraves. cador dc fios pára fios elétrico,.
sendo que o eletrodo misto posi- furações que ligam diretarnent, o ex- sadas 'por eixo que externrmente se
Anatos curaeterist
tivo ainda não descarregou a sua terior. ao interior do corpo c a ter- prolonga por manivela esta,ndo as ciq uantidade total de carga, e ain- ceira com uma canalcta ligando ó ex- tadas lámlnas fixadas por • parafusos , Esticador para fios, esperi2linente
da caracterizado pelo fato que,'a terior ao fundo , do corpo 'oco: êste que atravesSam ras g os alongados .que cahos , independentes, compreendendo
uns corpo provido com varais suporpartir do momento de fechamento sendo percorrido por um embolo provi- permitem a variaçãe da . posição das tes,
Aluis, sendo coloCados em relação
do Ere UmUlarlOY, Os eletrodOs
do de canaletas internas que se int- ~nas cm relaçao à tela referida,

mis-
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reciprocas e a um terceiro suporte
ekistenle entre eles, de tal modo que,
uns fio estirado entre êles fat pressão contra uma parte do fio estirado
em volta do terceiro suporte, um dos
dois suportes sendo modelado com
uma superfino cotivexa de contacto,
de tal comprimento e raio de curvatura, que c direção do fio imediatamente depois do suporte, comparada
com a direção imediatamente 'antes
dosUporte, veria de mais de 180%
caracterizada pelo suporte existente
entre êles sendo modelado uma superneie convexa de contendo, de tal
comprimento e • ralo de curvatura, que
a direção de mina prole do fio repese5:131d0 diretamente contra o suporte
imediatr Mente depois do dito suporte
existente entre eles, comparada cens
a . direção , imedialãmente -antres• do
suporte existentp entre eles, varie 'de
mais de 180.
Tr-RMO N° 10'1.600

•

DIÂRIO OFIC:AL (Seção 111)

em relação ao citado órgão de retenção, a fim de produzir, por intermédio dêste último, as desejadas condições de porta trancado e porta desdo citado conjunto
de
trancada
trinco um conjunto tia colenõides
compreendendo um par de solenóides
de travamento e destravamento, Setetivamente excitáveis, que •'atetam sobre o mencionadO conjunto de trinco,
quando individualmente excitados, de
modo a mover o referido conjunto de
trinco para suas posições de travamento e de destravamento; circuitos
de euergização conectados •conxos
mencionados selemSides; e dispos-itivos Interruptores que controlam os
mencionados circuitos. a fim de produzir a nergização seletiva doe snen.
cionados selem:deles. — Una total de
21 pontos.
URMO N" 101.611
Pontos Caracteristleos de:

•
TÊIIMO N. 106.53-1pimento, ficando completamente ton../
•
bulida tio interior da tampa; send?„
De 11 -de isovembro de 1053 • que tanto dite elemento como o
Antonio Gerson Pinto . e Millon melro, são providos em suas estre-2'•
midades posteriores de paraftssoli!
Raimundo Pereira — São Paulo.
Privilégio de Invenção-para — Ans- dispostos horizontalmente, para,fu'll.
apérto,
ex trem idades desnuda SO
plificatio • de corrente.
aos dates, que prendem pelo seu"
dos fios, do condutor, ente entra poiv
Pontos característic
os
unia aberttera. posterior de cada pesd,
ça gêmea; podendo apresentar eno
1.") Amplificador de corrente, ea- uma das tampas ou afobas
q ue cone- j
racterizado por compreender a assopõe o conjunto, orelhas laterais oro,
tinção de dois transformadores, mn vidas de toros, situadas lado a lado
condensador elleolitieu e dois ratiii. na mesma linhti.
cadores de corrente, dispostos formando dor; ciclos fechados, o 101Uns total de 2 pontos,
meia) partindo do primário do primeiro • transfurniadoe, seguindo egcessivamente pelo priusário do seTilL110 N. 106.603
gundo transformador, condensador
De
12
de novembro de 1953
ele t rol it ieo, primeiro rcli fii doe, e
retornoude 50 ponto de partida; e
"Um Miro receptáculo para
o serrando Ciclo partindo igualmente padas elétricas" — àlottelo de
do primário do primeiro tratisforma- !idade.
•
dor, segu indo sucessivamente pelo
Rádio Claro Flecha Importatiorae.
secundário do segundo transforma- Ltda. — São Paulo,
dor, secundário do primeiro traiusPontos caracleristicos
formador, segundo retificad o r, e retornando ao ponto. ele partida.
1.")
•sióvo„.reeeptáento parisi
h-empadas elétricas, caracterizado pio;
Um total (le 2 pontos.
um bloco de material isolaule
interior está dividido em duas efo:'
modas, dispostas losigitudinatint este,'
Ts1:11:110 Ne 106,586
alongando-se de unia abertura atitej4
De 11 de novembro de 1958'
ou seja: a beca, até a parededi''
Louise Noemie Nlareellet
São de fulldn t sentiu que unia destas
wtaras, ou seja, a StIlled0e, é de Ser-.
Paulo.
ção cilindriea, tendo suas paredesy.,
'Privilégio ele Invenção
par.a — providas . ete rósea, a fim Ele receber
Aperfeiçoamentos cm intereupteres.
a base rosqueado da lánspoda, e seiht
Pontos característicos
elo a segunda eánitira, ou seja, a
1.°) Aperfeiçoamentos ens intersup- ferior, de secção transversal go 1tures, caracterizados por uns ()toe.) drangular, levemente achatada.
isolente, articulados as paredes
Uni total ele. 3 pontos.
tornas de uma caixa também iso1ante, caixa esta • fixada a meta superfície ou lámina suporte, a qual é pro. TRM1() N. 107,122
vida de abertura por onde se sensostt
De 5 de dezembro de P153
ta um prolongamento anterior do
tn
dito bloco; e no contórno elo mesmo,
José Giopálto — São Pauto.
15'1
na- parte geme fica interna à caixa,
2e10(1é10 de utilidade para -- Aquetadoras elo seu movimento, bens conto
cedor elétrico destinado a bidês e
sendo prevista duas esperas Deni- similares.
,cl
dois roteies transversais. uns metálico c outro isolante, ou ambos meiteiv in dica ‘. CR
tálicos, roteies estes promoteres do
"..Xquecedor elétrico ele(linneln
contato entre doas laminas rut,táll-•
cas recurvadas; fixas inlernatnente a bidés e similares", cuitstiltt it10 de
na caixa, e adequadamente ligadas recipiente cilíndrico Aeo filrf encerra pastilha suporte - de resistencian
ao circuito elétrico.
elétrica, cujos extremidades s'e
Uns total de 3 pontos.
galo à poios dispostos no tóiai
citada pastilha e inc coresrmndèneia"
aos quais a distánche e.ineenientel2
TRRNIO N. 106.607
nortnIslinente se encontram os coota-b
• De 12 de novembro de 1953
tos eletrificados, caraeteriz selo petots
fato de que tais CORA atos são destoe;.;
"Uma junção para condutores elétricos, e principalmente fios de an- cactos para baixo atra\ és ele lins•.e()
atravessa centralmente registro,/
tena - de Televisão" — Siodèlo da leti. que
de água associado ao aquee ,.átor tka
lidade.
aplicado a borda de bidê ietl einti-x
Rádio Metro Flecha •Inniorladora lar.
Ltda. — São Paulo,
Uni total de 3 pontos.
o
Pontos clrac(erislicos

Patente de modélo de utilidade.
de • terminal para
"Um novo tipo
cabos de acumuladores elétricos".
São Paulo.
lirelselico Montei
Requerente: Paschoal de Mauro
Invenção para CoPrivilégio de
mando mecânico das diversas opera- Neto: — Estado ele São Paulo.
------ções de máquinr a dc lavar roupas.
1') Um nOco tipo de terminal para
cabos de acumuladores elétricos. cadieaçáes
It
racterizado por ser seu corpo provido
1° Comando mete-mico das diversas de um receptáculo atravessado por
operações d e illágtfillas de lavar FOI, uma passagens destinada a receber o
pai, caracterizado por um dispositivo pólo de acumulndor• e por uma gatonstituido por duas paredes retan- veta que penetra no receptáculo e é
gutfireS, (lb:postas paralelamente, den- provida de passagem, coincidente com
tro das q uai s estão colocadas as en- a (To receptáculo. — UM total de 3
grenagens, tojo tu OVImento é acionado pontos.
por uma: roda —externa conetada
uma polia e elejo prolongamento do
T.P.11M0 Nr, 104.706
riso, atravessando uma das paredes.
nisola-se na mitra, sendo ainda dotado
Dep.' em: 2S de agosto de 1953.
no centro cle,. rosca sem fitn, que por
Patente de Invenção.
sua vez movimenta uma engrenagem
Titulos, Novas disposições em ou
disposta sob o MeSITIO. •••••• VIII total
relativas a colheres térmicas e outros
de 7 pontos,
utensilios sitnilares.
Requerente: Ferelinando Bein.cel. —
São Nulo,
TÈIV.110 N° 101.611
.
De 22 de agsto ele 1953
Característicos
31asioel Corréa e C.mirado Baptista
1" Novas disposições eni 011 rclattCarneiro -- São Paulo,
vett a colheres térmicas e outros utenPrivilégio . de Invençáo para Novo stlins similares", caracterizadas osall-torteeedor.
sei/et:tio/ente pelo fato, cio corpopro
priamente dito' da colher, concha ou
Pon foz Civracierisdros
de outro utensílio similar, metálico,
.1° Nove amortecedor, carreterizado preferencialmente de aluminio, ter
por ser constituído por um corpo tu- embutido uma resisténéia elétrica,
balar fechado i o alto e aberto ide- envolta por unia capa de massa reriarmente, para a' passagens de uma fratária, acompanhando esta resiscaneca móvel, no Interior do (mal é tência e esta capa, a forma e dispo;11511051M 0, prolongamento estabiliza- sição do utensílio onde são aplicadas;
dor de urn pistão, estando o citado pelo fato ainda da resistência e capa
corpo. em] ligação com um reservató- isolante, fazer parte integrante do
rio fIC óleo, provido de manómetro e utensilio, fundido diretamente com o
ele bieo de tom; da ele ar comprimido, seu corpo, ou formando um .conjunto
eetando este reservatório parcialmente removível em relação ao mesmo. —
cheio de óleo, sóbre cuja stmerfície Um total de 3 pontos.
1.°) Cma jun--rs- para condotoies
tintim nula Asteca. — Uso total de 3
elétricos, e p rineipalmeole fios de
te es
Tfi-1MO N. 106.556
antena ,de televisão, constituído por
duas peças gémeas, feitas em imiteDe 16 de outubro de 1958 •
fiai dielélrico, tendo . cada unta de.1. 1In10 . N" 14,613
Patente de modelo de utilidade las o formato quadrangular- ele pequena altura, feitas eira dtlaj meiapara — Churrasqueira Elétrica.
De 22 .de agosto de 1058
Capital des divididas ao melo pelo sou piaJoão Manuel Canavarro
Privilégio, de Invenção pai.a 'Meça- do Estado de São Paulo.
no longitudinal, em forma Je -duas
risme' pata conlróle de portas Liste
tampas, missas entre si por uns paReivindicações
William Men/Amem — Estados Unidos
rafuso dimposto transVersa Intente,
de América.
1, 0 ) "Churrasqueira Elétrica",. efl- apresentando as suas faces listemos,
•
Factertzada pelo fato de compreender rebaixos em foi-mi de alojamento,.
Pcmlf,s (.7aracleristicos
pluralidade de roletes met-Atices (lens, nos quais dispõe-se os elementos de
1^ 'Mecanismo de trinco eletrica- ellepostos paralelamente, em pleito contato, carneteriaadn por serem tais
mente cem! ola pai:a portas de horizontal e a paquenos intervalos, elementos uns "macho" e outra
veículos, earaeleri7a do pelo fato de releres eSSCS (lotados DOS topos, de "fêmea", sendo se prinsenro, ou seja
compreender: um conjuido de trinco rodas dentadas a, que se encontra o elemento "ri-sacho" de secção cilínpite een- drica, sofrendo uma diminuição de
tendo uma posição de porta trancado, acoplado corrente. acionadaeflan
1111)0. extremidade esta que projeta-se
motor, eendo c ine ii
em engajamento com une prendedot; junto
011 roteie corresponde, interna e lon- para feira do corpo das tampas, em
um órgão ele retenção destimdo a gitudinal:nen:e.,
Seirum ele uns pino livre; ao passo
inanler libertavelmenle o mencionado comandada por eco que ei se g undo elemento, -ou seja,
conjunto de trinco contra movimento conjunto com OS demais„ no ;Sorte a "ieïesa", se dispõe paralelamente
de dcstrancamento da porta enquanto frontal da máquina, existindo, ain- ao 1e:tete -hes mantendo nina adequa.
esfA na posição a porta traneada; um da, sob tais io
dist:incia, e é formado por unia
letes, bandeja remoeiórgão ele travansento rosSvel, tara po- te], disposta sõhre base fias.
peça tubular, relativarmnle Alongaals• Õis ité thirársUnto destralrainefilp
do, disposta com justeza em sn alo$cine o ponto n.° 2.
De 21 deagosto de 1958

Março de 1962 1163

if
TP.tiNt()•X. 107.178
De 9 de deeembro de I95S
ee
N. X'. Philips' Glaeilampeofahrie-b
ken — Holanda.
.
Privilégio de Invelição ;sara --ti
.Xperfeireansentos eis] relotis oS st sál-P
Vll lis de insagem para nrt e eetsos de .s
televisão de três cAres
do bobinas de • deflexão.
Pontos car(ic!erístçcvs

- 1.°) AperfeismarneitIns ero ots retativos a uma válvula de imagem páva
uni processo ele televisão de três com-es coilipresulendo bobinas de defle-1
xão e uma • tela subslesseialmente
reto com o eixo da vá le ui l e na 4
qual três feixes eletrônicos . ensamn- s
do ele três pistolas eletréoticas
postas nos vértices de ' uns tia:engulo 1,
colocado ' ens uns plano patlielo
/
1)110510 à referida tela são :hos Lotas
CIO duas diree,ões ettlistanciainieme
PerPendiculares uma h out .a; carneterieulos peip isgto de (pio pAzil.
ctrrevto dê ,desvio gin '35 §araleltx a

e
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DIÁRIO OFICIAL (Seção
III)
_

Março de 196?

.. -..
_
.. _ .
TËRMO N .' 80.590
line plano éneerrundo ori'las das t rés sível à temperatura ,ligação do .dito porada • no cubo da palheta formando : .
pistolas. o pia •IO ifseritleanal de ima- enrelamento ao dito condutor cie teste barbatanas, ou por qualquer outra
De 11 de jullici de 1955
gem coincide einn a tela da válvu- efetuando a excitnço -do dito enrola- maneira conveniente.
la de imagem é pelo fato de .que para mento de acôrdo Com a tertsãa de. tes•' Cantei-odiar, Tractor Co •— Estados .
Um total de 4 pontos.
•
1 U'id
outra direçãJ de desVio o plano te do dito condutor de tes'ea, o dito
a.
no
. s. da AMéric
de,simageln S Vgan t • cl) 1W!
subston- relé Sendo do tipo marginal de modo
Privilégio de Invenção" .. para Coti
que opera com a excetzteda do dito
. cial en e com a seferida tela •
.
trõlc de Combustivel para Máquina'
enrolamento almas quando pela soeTisIZMO N ? 120 .1_157
I)n total de 12 pontos.'
. .
nos urna tensa° - predeterminada ts. .
• Sabrecarregadas..
De 255 de: abril de 1960
• .
tiver presente --na dito condutor de
Reiviridioçõrz
•
teste, meios que respondem à ope.
TieR
--- MO N9.-107.190
Nome: Calielo Nascimento. •—• São
ração da dito relê para completae um Paulo. •
1" ---? Uni motor de combustão in:
.De 9 de dezembro de 1953
circuito de selagem ,para a excitação
terna, compreendendo um . regulador de ,
General Electric . Gerripany — a- do dito enrolamento partindo do dito
Invento: tNaveit tipo de interruptor velocidade. uni membro móvel . .asso.
condutor de teste ceie e_ independente pendente»
tados Unidos da América.
Modelo de 'Utilidade.
dado . 00411 o regulador mal contrler
da dita segunda chave, ,a aleertura da
Norte americana.
•
•
o suprimento de combastivel, uni simPonfos Característicos
Pontos Característicos de: "Aperfei- .dita primeira chave inter:ompendo. O
perailimentaclor acionado a motor • para .
çoamento em Materiais Magnete:is" dito circuito de selagem no caso d3
Ponto único: Nõvo tipo cie interrup- suprimento de. ar de -combustão ao .
dito relé ser operado do niod.0 a efe— Privilégio de Invenção.
tor
pendente_
caracterizado
por
se
fortubo de admissão cl intor. caracterizado •
O que a requerente reivindica como tuar o desarmamento do dito rclé, e
meios governados peio dias relê para mar de duas placas oscilante em - tor- por um mecanismo responsivo à pres.; ',' •
rdvo e:
1.. — Partículas magnéticas fina- eertrolar a. excitação da dita unidade no do uni pino, - que os une em %MJ são-do tubo de . admissão que fica pro..
mente- divididas de material escolhi- de aquecimento. — Um total de 12 da:: extremidades c. tendo, entro elas. videnciado atravessando dito regulado'
do do grupo constituído por. fero e pontos..
duas placas metáliCas que fecham- o e • limitando o moviniento tio dito -liga de ferro-cobalto, dias,.particulas
circuito . elétrico, quando sobrepostas, membro movei em • condições de alta
.
sendo caracterizadas poe terem . um
dosligandó-e. uando amarados, tudn carga e baixa velocidade, sendo ditos
Te:RMO N9 120.480
revestimento compreendendo o proisto pelo simples movimento de vai - e-- meios responsivos ineficientes -quando
duto da reação de , antimônio e dito
De -31 de março de eltej
••
Vent das aludidas placas.
as pressões nó cano de admissão -sãO
matterial. —"Um total de 13, pontos.
Tudo como elecrito no resente me- elevadas com 'carga leve e altas velo' Nome: Manoel José Meleelle3 —
São Paulo.
morial e ilustrado nos do,sonhos era cidades do Motor, e. sendo niostávei '
• Invento:
"Netvo riem ele 'alarme zinexu.
•
• Teilele10 N9 107.191
para. acendre necessidades variantes de
elétrico"
Modelo de Utilidade.
De 9 de dezembro de 1958
combustivd o do motor.
- Classificação: 7-3-8,
Um total de 5 pontos
General Electric Company — Es69.C71;
TERMO
Pontos CaraCteriVicos
. tecleis Unidos- ,da América.
IVI5vo Tipo de Aiarme•Elétrieo,
• De 20 de agõsto de 1953
'Norte-americana.
'TÊR.M0 N e S2.054
Pontos • cateteteristicos . de "Aperfei- caracetrizacio pelo fato do conjunto
Augusto Henhique dos , Santos —
çoamento em Maeriais l\legnée:cos". ter uni par de contatos fixos que
• De 20 de setembro de 1955
coopera no disparo do alavam atraia's Sao Paulo.
— • Privilégio de invenção.
Alesii Brasil Mendes — Estado da:
•
19 Um aperfeiçoamento em uma de pequena Abertura . de p orta -janela
Pris-ilégià (1,i Invenção paro Nova 'Guanabara.
estrutura . magnética, caracterizada e outros. — Segue-se mais um ponto Vãls:ulu de Segurança. •
Privilégio de invenção para —
•
por compreender partículas finamen- característico.
canisme de rolamento e suporte para
te divididas de material . magnético
Pontos CaractrrístiCos
emprego em sistema de talvirmentee
revestido com , um antir.n oneto, uma
. 1 • — Nova válvula 'de segurança, em caso de incêndio.
matriz de um material escolhida do
'• TERMO N 7. 120.721
l e --Mecanismo de rolamento e sucriarcterizacla por ser , coastitnicla ;Sor- porte
grupo consistindo de chumbo A uma
para eraprégo em sistema ,dc
• De 12 de março cie 1960
liga de chumbo — antimônio contenum corpo inferior • providd de :rosca salvamento cen caso de ineendio"..
do até cérea de 2 por cento em peso
lateral e de sai&inferior de descai-ia, caracterizado por uma caixa metáNome: Augusto Gardini
de antimónio.- Um total de 6 pona lateralmente,. um lica, embutida na parede ele um pa-•
Invento: c:New° ti po de .aquecimen- _sendo prevista, aMd
to3,
to de água central elétrico automáti- tubo recurvado para (rima. ciija-.coare. vimcnto • alto de um edifício, 'e runar-:'"
alidade livre recebe um dispositivo .de rada fortemente à respectiva estruco». — Modelo de Utilidade.
de concreto aunado, -possuindri.r'
TERMO Ne 107.350 •
edruissão, de ar. .mantido em p3sição tora'
Classificação: 13-4-6.
dela caixa tune tampa elite se abre
por lune capa dotada de orifício su- para fora, fazendo eixo em dobraDe 17 de- dezembro de 1958
Pontos Característico;
perior. •
diça horizontal inferior, e cujo te- •
General Electric CoMpany
EsSegue o ponto 2,
1° — NcIvo tipo de aquecimento de
ceie-emento é provido pela coincidên tados Unidos da América.
cia de dois orifícios, um praticar:c'
água central elétrico automático, caNorte-americana.
•
em uma aba lateral, e oulTro na na . Pontos' característicos de eApertel- racterizado • por ter uma câmara de
rede' vertical, atravessados ' por um
"T121\40 f‘.7•• S0.535
çoamento em Utensílios de Cozimen- sticçâc- - derivado pela' passagem da
pino. cuja parl,e maior ficá dentro "
to Elétrico" — Privilégio de einven- águcm. peia' boca de um tubo cerrado
7 de julho de .1935
de 1,1111ft caixa recoberta por materim •
ção. .
•
cai moia esquadria de 45 grátis, para
de fácil destruição, como o idrO
1. Uni aparelho de cozinha, carac- formação de um .
'
colo Que gera o vàuo • Titernial Researrh Ei Enginrcring ou materiais.: plástica*, colccadr.
terizado por tuna unidade de aqueciene -a água que se acha • 3.-to seu inte- Corporation — stados Unidos da Ame- ternamente.- em ponto Acessível, per • "" '
mento eletrico, um resistor sensível
,
to do vão de urna „janela." (Um lotai.
temperatura que temii um elevado ceie- rior, quando . se abre a torneiro salda rica.
de O ' peei-toei
ficiente térmico de resistência 'coleca.: do aparelho
P •ilé giodeI m.enção
para Q
ireido de modo a poder trocar calor com
Segue-se mais um ponto caracter:is- entufar para Receber uma Mistura cie
o meio aquecido pela dita unidade de tico.
Cornbustivel e Ar que se movimenta
• . TelrelD Nt ' 85.770.
aquecimento- de modo que o dito re•
com Alta .Velocidade.
nnn••nn
•
n•n
•
sistor sensível à temperatura tem
,De G de abril de 3956
uma tesistência -efetiva que tem relaTÉ1tIU0
N"
63.887
•
'Sérgio
Lislak — Uruguaia,
ReiviWicaci3e3
ção com a •temPeratura do meio, uni
•'Privilégio de invenção para .— Apta :,
codutor. fornecedor' de energia, um Depositado -eni 7 de agasto de 1951 .
1 . — Um -qUelmador para.zweironi relho regulador de presulo para flui- '
condutor ailmentador ligado através
dos, especialmente para encher aro'
Patente de . invençast....„
`
um resistor de carga ao dito conduuma mistura pre-formada de ar-com- pneumáticos de veículos.
Dequerente: • Amo Sóciedade Anó- bustível numa combustão substancialtor fornecedor de energia, um condu1" Aparelho regulador de pus:seta
tor de teste, uma p rimeira chave nor- nima Indústria e Comércio ' — São mente compreendendo dito queimador para • fluídos, especialmente para enmalmente fechada para ligar. o dito Paulo.
numa comunicação sucessiva uma 'se- cher • aros pneumáticos de veiculo:,
condutor de . teste ao dito condutor .Pontoss C.aracteristicos4-.Palhohls.
Caracterizado Pelo fato que comprealimentador, Um relé peerádo de um In:sturadorasí de segurança para bate- ção de alimentação para ri qual a mis- ende em combinação vitiatorp3
tura 'de • cornhustivel -nr é fornecida.
enrolamento, -unia segunda chave nor- deiras Elétricas».
válvula incisado de limai tubulação (1::
uma -câmara de ignição, e ima cama- -admissão,.
malinente Oberta, para ligar o dito retuna tubu1aif:16- ele emn-P) ePalhetas misturadoias d.c segu- ra de 'combustão na qual a combustão. são, uma câmara intermediária que-, •
sistor sensivg .àtemperatura e o dito
enrolamento em paralelo aa dito con- rança para batedeiras elétricas», carac- é substancialmente completada, de , ma- possui um assento de eilettla entre 'f •
dutor de teste, meios'controladores do terizadas pelo • fato que em volta da neira que a mistura - - combustível -ar amima as ditas tubulaetres,
iempe cíclicos para ope rar seletiva- extremidade de unia haste metálica passa da dita 'seção de alimentação 'pa- vicia = encostada - no dito .a-sentomente as' ditas - prime(x, e segyncia de transmissão e engate, moldelam-se • ra a dita câmara de Mação, e mais válvula e que 1105501 um Amaro nniee
chaves em cada , ciclo dos mesmos de as barbatanas de arraste.. feitas em
a !uni diafrigma• encaixado int.::
além para a câmara - de combustão, rebordo
modo qeu a dita primeiar chav é moda dita câmara intermzdiá- enentàneamente aberta e novamente material elástico ou resiliente, como meios na dita câmara de Moção para ria e uma' cabeça . de .acionant2InG
techada e de modo que a dita segan- por exemplo ' borracha natural, borra- Ignificar substancialmente - centralmente -que sobressai do tilo diefrágina,
ila chave é subseqüentemente fechada dia sintética ou outros matei:mis apro- unta coluna da dita mistura dc com- . condutor r1131 is-sento de válvula que
momentaneamente e • , novamenZo aber- priados. sendo que o arraste está trans- bustivel-ar que passa através do quei- desemboca • na dita cbmara
ta, a ligaço do ,dito r'çi c tor sep;fvel mitindo da haste as barbatanas por mador, e meios na 'dita câmara de diária. uma Válvula dispzstu te mitemperatura ao, dito condutor de meio de pinos ou cepilhas enfiados e combustão constituindo um aparte para neira flutuante nurna
cspeea.
teste aplicando energia ao • dito reels- fixados transversalmente na haste é a chama 'para -providenciar a ignifica- alargada -do 'dito eendutor
,
de Rakelltar-: e no . -dito eesento
•tor d carga:- de modo a estabelecer
11010
Incorporados
na
moldagem,
seja
çno
periférica
da
dita..
coluna.'
de
mis-,
e.-e
válvula ,de dito eencinter,
uma tensãO 'de teste no dito .condudita
haste
foi
achatada
ou
tura
combustível-ar.
dita "válvula provida no 'eeti cor-no
tor de teste que, é dependente da re•- fato que a
cilíndrico de uni rebaixo -anular em
Um total de 18 pontos
ststência efetiva do dito resistor seu- retorcida ou dbracia na porção incoris •
e
, te_ • e. :( ..;
•
: t
)•.;
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comunicação com a extremidade da
válvula capaz de encostar no dito
assento por um condutor de derivação, tendo dita válvula na sua extremidade oposta uma perfuração axial
em comunicação com o dito rebata:O
anular, estando disposto, no dito condutor, encostado num rebordo interno
do mesmo, um diafrágma elástico
com urna perfuraçã.'o central enfrentando a dita perfuração axial da dita
válvula flutuante, e estando disposto
na extremidade oposta do dito diafrágnia elástico um ambolo chamada
por uma mola apoiada num topa
ajustável contra o dito diafragma
elástico. e estando dita êmbolo provido por sua vez de uma perfuração
axial enfrentando a dita..perfura4o.
do dito diafrágana, desembocando a
perfuração axial do dito êmbolo num
orifício lateral no qual fica encostada
um dispositivo acústico, e possuindo
dito corpo de válvula um condutor
suplementar que desembeea no dito
condutor que contém a dita . válvula]
flutuante, uma comunicação com u
rebaixo anular de dita válvula flutuante, comunicando a extremidade
oposta de dito condutor com, o ar
livre, atravea'de uma válvula de escapamento apoiada numa mola ajustável cuja outra extremidade está
apoiada num tope tubular ajustável
com orifício respiradouro. (Uni total de " 5 pontos).

TERMO. N o 90.'123
De 22 de novembro de 195(3
Pontos característicos de: Patente
de modelo de utilidade para: "Um
novo modelo de recipiente de mate-.
rial plástico transparente, para ser
utilizado como continente de mostruário ou de mercadorias expostas
à venda".
Requerente: Socipla, — Sociedade
Industrial de Plásticos Lida. — São
Paulo.
1 0 Um nôvo modelo de recipiente
de material plástico transparente,
para ser utilizado corno continent,e
de mostruário ou de mercadorias expostas à venda, caracterizado por ser
ccnstituido de uma folha (1) de material .transparente termoplástico. dobrada em forma paralelopedidar ou
enrolada em forma trônco-cónica ou
cilíndrica, com suas bordas longitudinais unidas por meio de 'fita adesiva transparente; folha (1) essa: que
é ainda •provida nas proximidades de
suas bordas transversais de um canal (2) em cada lado, constituindose em encaixes onde se fixam, num,
o fundo (3) e no outro a tampa (4).
(Um total de 3 . pontos).
TÉRNIO N. 9 91.899 .
De 16 de janeiro dc 1957
Privilégio de Invenção para: Processo

para purificação de acetona obtida de
TERMO N o 89.894
hidro peroxico de cumento. •
De 12 de outubro de 1956 The Distillers Company Limited —
N. V. Philips'Gloeilaniptaifabrieker. Inglaterra.
— Holanda.
Titulo: Intensificador de Imagem
Pontos Caracteristicos
em estado sólido.
1.°)
Processa
para a purificação de
(Priv. de invenção).
•

Pontos caracterislicos

Uni intensificador de intagen.
em estado sólido. compreendendo:
dois eletródicis substancialmente paralelos; unia camada eletro-luminescante intercalada entre asses eletródios ' da maneira a ficar paralelo aos
mesmos: e unia camada rádio-sensitiva, intercalada entre essa camada
e um dos eletródios, -camada última
essa contendo unia substância rádiosentitiva, caracterizado pelo fato de
que, pelo menos, a metade da substância rádio-sensitiva está concen-

trada em, pelo menos, um corpo tendo uma configuração tal que o quociente do -o1unie pela área superficial, membros seja inferior, a
0.1 vezes a espessura da camada rádio-zemitiva. tSeguem-se os pontos
2 a 8).
TERMO N o 90.305
Depositado em: 4-10-1950.
Patente de: Modelo de utilidade.
Título: "Nóvo modélo de açucareiro".

Requerente: Giltia Camargo -4 S.
Paulo.
Em resumo, reivindicam-se como
elementos constitutivos da novidade,
o conteúdo dos ieguintcs pontos característicos: •
1 0 "Nóvo modelo de açucareiro",
2onstituido de corpo oco com formato qualquer desejado, como par cumpio o de unia garrafa, com fundo
lotado de rosca lateral que permite
• seu destaque do restante do conJunto. caracterizado pelo fato de que
aiternamente ao mencionado corpo
ec encontra roscaasern-fim, que acompanha as paredes internas do =no, estando a citada rosca disposta
t(1.1re eixo que atravessa suporte ou
travessa removível adaptada a garras
rolldárms ao corpo principal, atravessando., ainda, o referido eixa on
reli prcaans:anatnto o fundo destacável, cato e prohaicamento essas em

(orna de cario, estando o aliada
anulo dutadu Off concavidade central,
onde -se alta.) aact:io fitado à axtre.r-saciada em :ia.) nu prolonaamento
aeate. (Seaac o acamío 2).

fases diferentes, e o restante dela, é
introduzido em partes aliquótas, lateralmente eia relação a cada eletrodo,
com o que as extremidades inferiores
dos bancos das paredes laterais são
suportadas por pontes da carga, que se
estende entre éles e através das porções da zona de fusão ativa, entre os
eletrodos adjacentes de cones•ao com
fases diferentes, com O resultado de
mais regularidade ,na fusão e proteção
da coberta do fõrno da radiação dos
arcos de aquecimento. Um tetal de 4
pontos.

De 28 de fevereiro de 1957

Pontos Caracleritiaos
1. 0 — Processo de fabricação de Itir- .•
furai, utilizando os inr'os conhecido
e usuais, caractarizatio por empragaaa,
como Matéria-prima a casca de caf&.y,
a9
Uni total de 3 ponz.ss.

N.

9

•
92.881

C

De 8 de março de 1957

"
Raquerente: Adolf Christian Joseph
Opfermann, Bergisch-Glztdbach,
- Alemanha.

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellsr
thaft, Alemanha.
Pontos caracteristitos da invenção dog
'Processo de produzir
4'rd iox i-dife=1v
(Patente de im»
nil-Alcanos Puros"
vanção).

Pontos característicos de: "Processo
para a fabricação de Composto; ematernários de acatais piriclino-tildeIdicos"
1.°) Processo de produzir 4,4'-dioxi- •
(Privilégio de invenção).
difenil-alcanos Puros, paracterizado pelo
fato que os 4,4'-dioxi-difenil-alcanos
• Pontos Característicoa
são dissolvidos a quente em fenol coo'
1.° — Processo .para a fabricação de tendo água, a solução é esfriada, entra
compostos quaternários de accra's piri- adotes cristalisados de 4,4'-dioxi-difenilay'
dino-alceiclicos, caracterizado pelo fato alcanos e fenol são eliminados e dosis
de se quaternizar uni acatai piridino mesmos são isolados os 4,4 * -dioxi-dUealdeidico ou se transformar uni al-Jeido nil-alcanos mediante separação pot{
piridinico, quaternário em um acatai: destilação . ou extração do fenol com.'
•
1.1
Segue o ponto 2.
binado. Um total de 2 pontoa.
•

De 28 de fevereiro de 1957
Nlilprint, Inc. — Estados Unidos da
América.
Titulo: NIaterial preservativo para
envolver alimentos c processo de prepará-lo e aplicá - lo.

TERNIO

92.868

De 7 de março de 1957

Gundier Flillzmuanmi --- Estado da Guanabara.
Privilégio de Invenção para: • Processo do Preparação de derivados de
iodo da tironina.
Pontos Característicos
1.° — Um processo para a preparação de um éster .' alquilico de N-acetil-3,5-diiodo-4-(4'-alcoxi-fenoxi) feni/alaninaa caracterizado pelo fato de
compreender o aquecimento de um sal
4,4'-diaiquiLdifenil-iodénio • com ma
éster alquilico de N-acetil-3.5-diiodotirosion, em presença de unr agente
de condensação básico. Uni total de
11 pontoa.

URMO N.° 92.834
De 8 de março de 1957
Pa rbenf a briken Bayer Ak t len ••N
gesellschaf t — Alemanha.
Pontos característicos de inven- •
ção de Processo de produzir esteres do ácido carbônico (Patente
de invenção) .

Pontos Característicos

1.

1?
111-

De . 11 de fevereiro de 1957

1. 0 — Em um invólucro inibidor de
mofo, destinado à proteção de alimentos, uni material de envolvimento, caracterizado pelo fato de compreender
um material em fõlha; uma cobertura
anrimicotica, adesivarnente ligada ao
referido material eurfõllia,-sõbre o lado
do inesmO que entra em contato com
o alimento, composta de finas partículas cie substancia antimicótica, ditas
partictilas sendo distribuídas sobre a
TERMO N.° 92.320
supergicie da referida folha e afastadas umas das outras de uma distântia
De 6d fevereiro - da 1957
menor do que o alcance fungistático da
Quebec 'roa and Titanium Corpo- referida substancia antimicótica, meio
ration — Canadá.
pelo qual , unia substancial parte. da
Privilégio de Invenção' para: Puzão citada, folha permanece não mascarada
pelas 'citadas partículas. Seguem-se os
de Ihnenita.'
•
pontos 2 a 25.
Pontos CairacteristiCos
/.° Um processo para carregar
uma mistura de minério de titáWo e
forno de arco' elétrico trifásico, ca,racterizado por compreender, primeiro, a
introdução da carga no forno de ma;
'leira tu estabelecer um banco inclinado , de carga, adjacente a , dita parede
lateral do forno, com a extremidade
inferior dos bancos inclinados tennimiando fora dos eletrodos, e depoai, a
manutenção tio aspecto fundai,: da
carga durante a fusão aontnua, intrcduzindo até 20% da carga na porção
periférica do forno, de modo a manter
os ditos bancos inclinados das paredes
taterais e, introduzindo o restante da
carga em tinta porção central do forno
nas vizinhanças dos elearodos. a carga
central sendo distribuída de modo que,
de 50% a 80% dela sio introduzidos
ent partes aliqaataa, nos espaços entre
os eletrodos adjacentes de conexão cern

92.785

•Jorge de Abreu Filho — Estado da
Guanabara.
•.
Privilégio de In y cn;:i . , para: Proj
cesso para ' a produção de Mural.

TER MO

TERMO N. 92.373

TERMO N.I 92. 789

acetona bruta - obtida pela decomposi:
ção d 0 iiidreperóxido de . cumenO caracterizado por compreender a disV:ação fracionada de dita acetona pela
sita introchiçã'o continua em ama coluna de, distilação fracionado ene um
ponto intermediário da dita . coluna,
adicionando continuamente á dita coluna em qualquer ponto até e inclusive
o ponto de alimentação de acetona,
urna solução aquosa* de uni hidróxido
dc metal alcalino escolhido do grupo
que consiste de hidróxido de sódio e
hidróxido de potássio, e remoção de
acetona pura como uma corrente de
tõpo da dita coluna. Um total do 8
pontos.

• TERMO 14. 9

1.°) Processo dc produzir este-4,
res de ácido carbónico pela rea-c4
ção -de oxi compostos com fosgé-or
nio ou esteres de ácido cloco-carbonico de oxi compostos em solução ou suspensão alcalina aguo-1
sa, eventualmente em presença de
solventes -orgânicos indifercntes,:s:i
caracterizado pelo fato que te adicionam â mistura em reação an- •
tes ou nu decurso da reação pequenas quantidades de :minas h
terciárias ou seus sais.
Um total de 4 pontos..
Oti

TÉRMO N.° 98.68(1
Depositado em 22-11-1957

be

Requerente: Claude
Etienne
Garry — São Paulo.,
Pontos característicos de: Originais disposições em regulador de
pressão 'para gás engarrafado.
1. 0 ) Originais disposições em
regulador de pressão para gáz engarrafado, caracterizam-se pelo
fato de o registro e ,respectivo
bico de .tornada, fazerem um corpo único com o corpo principal do
regulador, os quais', juntamente
com o terminal contraposto São
Moldados numa única peça de
zamac -ou outra liga leve, o macho cônico obturador do registro
é uma peça constituída de metal
diferente por exemplo, latão, de t.
dureza diferente; na abertura superior rio corpo do regulador se
monta unia tampa convencional,
lixa por parafuso ou outro melo.
Segue o ponto 2.

•
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TÉRMO N.° 93.193
De 19 de março de 1.9t-J7
Requerente: Loves Kemiske Fabril: Ved A. Kongsted, estabelecido em Copenhague — Dinamarca.
E Pontos característicos: -Precesso
de produzir compostos esteroides.
.
Reivindicaçõcs
.0-

-

Processo de produzir compostos
esteroides tendo urna ligação
estupla entre os átomos de car
,•beno 1 e 2 a partir dos correspons dentes compostos estenides não
fendo tal ligação dupla, caracterizado pelo fato que um fungo de
um dos gêneros Colletotrichum e
Verraieularia é cultivado num
anelo de cultura contendo urna
>ate de carbono. uma fonte de
nitrogénio e os fatores orgãnicos
e inorganicos brdinaáamente requeridos para o desenvolvimento
de fungos; _na presença do composto esteroide no qual se deseja
introduzir • a dita ligação dupla,
isolando-se, então, do meio de
cultura o ' com p osto i-deldro-estetolde
formado.
Segue o . ppnto 2.
TÉRMO N. o 94.901
De 2 de inalo de 1957
„Privilégio de invenção 'para —
Processo para a fabricação de esteres do ácido hiponitroso.
Imperial Chemical Industries
Limited — Inglaterra.
Pontos Característicos .
".
1, 0 Processo 'para a fabricação

de ésteres de. ácido hipOnitroso

caracterizado por compreendpr
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TÉRMO N.° 93.583
.De '2e de novembro de 1957
Aperfeiçoamentos em tampas
para recipientes, principalmente
bisnasgas — Privilégio cio Invenção.
. Sotibras Sociedade Técnica Industrial Braeileira de Imprensa
Ltda. — São Paulo.'
Pontos Característicos

1. 0 Aperfeiçoamentos en . tampas para. recipientes, principalmente bisnagas, eon¡preendendo
um corpo cilindrico COin faces
tereis serrilhadas ou dotadas de
outros 'acidentes superficiais, caracterizado : internamente 'por um
pescoço. avançado em relação aõ
corpo externo, sendo ás • paredes
de' tal p0.3coço relativamente delgadas •e levemente cônicas, formando-se desta maneira entre o
citado pescoço anelar e as paredes
internas do corpo cilíndrico uma
canaleta circundante; e caracterizado mais, por um estRete central
troncônico avançado, estilete este,
destinado a obliterar e • abertura
de saída dos recipientes.
Segue o ponto 2.
TÉRMO -N : 0 93.696
De .22 de • novembro de 1957
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaa — Alemanha.
Pontos caracteristicos da invenção de processo de 'produção de
esteres do ácido tionofosférico dos
Alfa-oxi-tioeteres — Pantente de
Invencão.
Processo- de produção de esteres do ácido tionofosfórico. caracterizado pelo fato de fazer reagir
dialcoilfosfitos com enxofre e alfa-clorometiltioéteres, eventualmente na presença de um solvente
inerte.
•

itSteração de hiponitrito de prata
d r de .outro metal com um- halogeneto R-Hal ou Hal-R-Hal em
que Hal' representa halogénio. R.
representam radiais orgânicos
. T;i1M0 N.° 93707
contendo pelo menos um átomo
De
22 de noVembro de 1957.
rti e oxigênio de ' éter , junto, ao seu
Rhea
Sylvia de Campos Velho —
atonia de carbono alia. •
Estado da Guanabara.
Um total de 13 pontos.
Modelo de utilidade para — Assador portatil.
TÉRMO N. o 98.193
1. 0 Assador portátil. caracteri:
uri& pôr se constituir de um disDe 1 de ' novembro de 1957
positivo consistente numa corôo,
_.Mario Gasco -Rainisa. — São circular, côncava, • de forma geral
,•
semelhante à da forma convenciobôlos a que irá adapNova s' abonet.eira — Para Pri- nal de assar
tar-s.e, mas de dimensões adequavilégio de Invenção.
das para que esta adaptação se
faça de modo que só os bordos exPontos Característicos
ternos das duas peças fiquem em
1. 0 Nova -saboneteira, caracteri- contacto direto, embora o bordo
zada por um corpo em formato de do dispositivo interno exceda em
L invertido, feito de rmaerial iso- altura o da peça externa em cerca
lante adequado, provido, em seu de um centímetro, enquanto os
ramo vertical de orifícios para fi- respectivos bordos internos, que
ação conveniente sôbre parede terminam à mesma altura, ficam
vertical, e dcttado, na face infe- separados. apresentando o bordo
rior de seu ramohorizontal, de um externo do dispositivo - interno
bloco de Jena, permanente, ai cra- uma série de entalhes • ml chanvado e Mantido de maneira ade- fros na aresta superior, distanciaquada, bloco êste capaz de atrair dos regularmente entre si e que
'uma placa' metálica, provida de servem para a ancoragem de pegarras inferiores, e prèviamente quenos espetos. de ápices dobracravada na superfície, do sabonete, dos e cujas pontas vão introduzie' sendo ainda o mesmo blocre iso- das em correspondentes orifíci4os.
lante, provido superimmente de na base da peça, que possui tamSaliências transversais, delimita-. bém outros orifícios para escoadoras de encaixe - para escovas de mento de s'ubstâncias resultantes
do assado, sendo que a peça inter.
dente.
na vai provida na superfície iaUm total de 2 pontos.
J: lr, h

fedor ae sua bane de um aro circular, 'cie preferência disposto perifericamente, o qual determino, a
formação de um desvão entre as
bases das duas peças, sendo o dispositivo completado por uma base
circular, de sustentação e espaçamento de todo o conjunto em relação à fonte de calor direto, com
uma aba circular e larga abertura central.
Um total de 2- pontos.
•

• --TÉENIO N. o 93.733
De 25 de novembro de 1957
Impressora Paranaense S.A. --

Paraná.

Março' de 1962
•
bros móveis, e. inclue um reservam
tório contendo pressão de' fluido,
uma caixa ligada com unidos dl-.
tos membros móveis; em eixo assentado na dita caixa e ligado
operativamente com o outro doa
ditos membros móveis, meios pafá
ligar dita unidade . 'de pressão de
fluído com dita caixa, meios para
ligar uma fonte de fluido de pressão com dita caixa, meios de válvula na dita caixa • acionáveis
para ligar seletivamente dita uni:elade de pressão de -fluido COM
dita fonte de fluido de pressão ou
com a atmosféra, meios ligados
operativamente com 'dito eixo . e
Inveis com o.mesmo .para efetuar
a . atuação de ditos meios de vai--;
Nulas, caracterizados por meios na
dita caixa dependendo de dito
'eixo, 'meios de acoplamento interligando ditos meios dependentes com dito eixo, meios, de excêntrico no dito eixo móveis com
o mesmo em resposta a um movimento relativo entre- ditos membros - móveis-,para variar ditos
meios • de' acoplamento e causar
um' movimento nos ditos meios
dependentes para • efetuar a arnação de ditos meios de válvula, c
meios' de amortecedores e retardamento de ruído associados com
dito reservatório e ligados operativamente com ditos meios dependentes para resistir ao movimento
dos -mesmos e retardar a atuação
de ditos meles de válvula
.'Um total cle 10 pontos..

'Privilégio' de Invenção — Para
Aperfeiçoamentos em dispositivos
de acondicionamento..
- Pontos Característicos
1. 0 Aperfeiçoamentos em dispositivos de acionamento em forma
de caixa paralelipipédica desarmável, feita de cartolina, papelão
ou material semelante, contendo
um -fluo dematerial impremiável, papel parafinado ou material
semelhante, caracterizados pelo
fato de que a • referida caixa, constituída, como de praxe. de um recorte, substancialmente, retangular subdividido em quinze paineis,
também. substancialmente retangulares por meio. de uma primeira
série de quatro linhas de dobradura paralelas e de uma segunda
série de duas outras linhas de dobraduras paralelas, perpendicula-.
res às primeiras, apresenta, ..em
TER1V10 N." 99 .0U
cada extremidade, em dois paineis
••
De
O de janeiro de 1958
extremos, assim. formados separada pelos paineis formadores do
Nome do requerente: Lando
fundo e do tampo da caixa — re- Products Ineorporated
E.U.A.
cortes confrontantes em forma de
Nome da- invenção: AperfeiçoaV,.. que deixam subsistir duea lin- mentos em ou relativos a• disposigüetas extremas.
tivo de remate.
Um total de 4 pontos.
'Reivindicações
•
1. 0 Dispositivo de -remate de ree
TfiRMO N. 0 99.227
bordos, 'especialmente adaptado
para ser usado em conjunto com
De 16 de dezembro de 1950
larninadores . para reduzir mateCuido Morsello — São Paulo. rial emtlra's,e
a ser posicionado
Privilégio de. Invenção para — em algum ponto anterior a uni
Indicador das condições do siste- dos. jéigos de dito laminador, cama de ignição dos motores de ex- racterizado por um par de guplosão.
mes de corte opostos, adaptados
' • Pontos -Caracterist1Cos .
para serem ajuStados para rematar uma * tira de largura predeter1. 0 Indicador das condições do minada
um ou ambos os resistema de ignição dos motores de bordos em
laterais de dita tira • ,
explosão. caracterizado pelo fato
de consistir em uma ampola de
gás, ligada • ao cabo que vai da

Um total clé 3 pontos.

TERMO N., 102.679
fonte de impulsos de alta tensão
às velas de ignição de cada cilinDe - 26 de maio de 1953
dro do 'motor: dita ampola podenPatente de modèlo de utilidade - ••
do ser provida de uni eletrodo, e
os cabos de ligação sendo conve- para — Calço protetor pára terminais,
nientemente blindados; sendo que de. bateriais.
a citada lâmpada é montada no 'Rigesa , S.A: Celulose, Papel e Empainel cle instrumentos do motor. balagens. — \fatiai-1os 4— Estado &São Paulo,Um total de 5 pontos. --Reit>inclicaOcâ

•. TÉRMO N,° 99.456
"Calço' protetor para terininats
.
de baterias" • caracterizado por nr
De 27 'de dezembro de-'1957
Constituido de uma ou duas Rilhas de
.The
COmpany• — Esta- papelão ou- similar, devidaMente cor-

dos Unidos' da Ainérica:.'

tadas

C

vincadas. preferivelmente re-

•Privilégio de Invenção para'— tangulares, unta delas com . ris bordas
Aperfeiçoamentos' de um dispositi- vincadas e dotadas de linguetas, qi.a:
vo de válvula amortecida. •
possibilitam . o 'encaixe desÚls aps cor1. 0 Um dispositivo de válvula tes,_e..nutra • inien:. vincada, para 'seramortecida para . uma: unidade de vir de' calço suplernentar. no -caso
f..uído de pressão que efetua o ruo- bateriais com maior área. Uai total
idmento relativo entre dois mente de 2 pontos.
,
oJi
T•
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MARCA DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação oomeçaiá a
agarrar o prazo de 00 dias paza o defe. rirnento do pedido: Duratte Use Prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
1/acional da Proptledade Industriai aqueles que se fttlgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Urino n.° 526.476, de 1-2-62
João Alberto Ferreira da Costa
Paran I

Termo n.9 526.483, de 1-2-62
Herbig-Haarhaus Aktiengesellschaft
Kâln
Alemanha

Termo n.9 526.488, de 1-2-62
Redistribttidora de Filmes Ltda.
• Paraná

P.Nitiïrcenctriiii(Mm

Ridisfribuidõ0
de fii s

Classe 40
Titulo de Estabelecimento

Classes: 8 e 33
Titulo de Estabelecimento

fetenos as. 526.477 e 526.478, de
1-2-62
roão Alberto Ferreira da Costa
Paraná

Termo n.9 526.489, de 1-2:62
Indústria Neozan S. A. • Aparelhos
Geradores de Ozona
São Paulo

a xiciP„Pieléifi-5?

941

O n.0

Classe 33
Classe 50
Artigos na classe
Termo n." 526.479, de 1-2-62
Margarida Emile Wilbelmane Urbscheit
Guanabara

-

Classe 1
.Artigos da classe
Termo n.9 526.484, de 1-2-62
Carlos Henrique Medeiros
Santa Catarina

BACTER-iviYCIN
~ama, esuáxine.

MODELAR

Classe 3•
Artigos na classe

IND. BRASILEIRA

Termo n.9 526.485, de 1-2-62
Carlos Henrique Medeiros
•Santa Catarina

Classe 28
'Artigos na classe
Termo n. 9 526.480, de 1-2-62
Otto Müller Herstellung Phartnazeutisch-Kosmetischer Erzengnisse
Alemanha
. ermo lhe Pr - t o

FURMAGEN
•
.
•

•

•

Classe :3
Uni medicamento para o estótsago
Termo .n.9 526.486. de .1-2-62
Carlos Henrique Medeiros
Santa Catarina

<nassa 3
Artigos na classe
Terrno n.9 526.481, de 1-2-62
Norddeutsche Seekabelwerke A. G.
Alemanha

Polynet

sêusi7D n uli

Termo n.9 526.490: de 1-2-62
Indústria Ne.ozan S. A. Aparelhos
Geradores de Ozona
São Paulo

BROZOW
r inclustria Brasileira
Cr...lasse 10
Artigos ria classe

J.ERADORES DE OZONA
/

Nome Comercial s

Teimo n.9 526.493, de 1-2-62
Indústria Neozan S. A. Aparelhos
Geradores de Ozona
São Paulo

Ind.ustria Brasileira
Classe 10
Artigos na classe

Termo n. 526.482, de 1-2-62 •
I lerbig-Haarhaus A kt:engesellschaft
KCiln
Alemanha •

Termo n." 526.494, de 1-2-1962
Indústrias Neozan S.A., Aparelhos
Geradores de ()zona •
São Paulo
/fsv
r.

•

r

Classe 42
A g uardente de cana

Classe 5
Artigos na classe
Termo n. 9. 526.497, de 1-2-1962
Francisco Benvevuto
São Paulo

nd.

Classe 16
Térino
526.491, de 1-2-62
21rtiuos na classe
Indústria Neozan S. A. Aparelhos
Geradores de Ozona
Termo n." 526.498. de 1-2-196?;
São Paulo
"ACcoline' — Comércio de Artigof)de
Engenraria Ltda.
n ;.?
São Paulo
'17
Classe 17
:ff4D1STiIIAS NEOZ01n1
Artigos na classe
).,

OTRES

• Classe 28
Artigos na classe

Classe 1 •
Artiaos na classe

ifflaril~1~12~fflefflati

INDOsrillAs 1.1F.OZ0N s.*. , kLiixim4103.1

;

"(1
11

Classe 10
Artigos na classe

rol:311u raAsacoRA

Termo n. 9 526.487, de 1-2-62
Sebast:ão Martins da Silveira Filho
Minas `Gerais

I)

t.)

Indústria Brasileira

BONAROMA
Classe 48
Desodorante

nrmo n.Q 526.496. de 1-2.1962

Estadella Ventura Cl Cia. Ltda.
São Paulo

NEUTROGÃS

Classes: 8 e 10
Titulo de Estabelecimento
Termo a.9 526.492, 'de 1-2-62
Indústria Neozan S. A. Aparelhos
Geradores de Ozona
São Paulo

t.É
taul E:icur°, P rato:: o

Termo n. 9 526.495, de 1-2-190
Indüstrias Neozan S.A. Aparetot
Geradores de Ozona
São Paulo
Classe 8
•.1
, Artigos da :lasse

IDROZON
IndAlstrie Branileira
Classe 10

Termo n.9 526.499, de 1-2-194Z
Serralheria "Favale" Ltda. •
São Paulo

FAYALE

Lnd.. Brasileira

•

Classe 5
Artigos na classe
Termo n.9 526.500, de .1-2-196B
Seibi Kitagawa
São Paulo

SEI131
Ind.. Brasileira
•

.

Classe 50
Artigos na classe

-: •

Termo
526.501, de 1-2-96ZNorvnor Administração e ParticipaWet
Sociedade Anónima

CORDEIRUHO
tnd'
Classe 42
Aguardente de cana
- ---•
Termo n." 526.502, de 1-2-1962''
Norynor Administração e Participaçkki
Sociedade Anónima
São Paulo

CHkRUTINHO

Ind. P,---4.leir•
-Classe 42 •
Aguardente de cana

1
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Termo n.° 526.503, de 1-2-1962
Termo n.° 526.511. de 1-2-62
Nonmor Administração e Participçõe4 M. A. S. S. A. — Mercantil. Adntaistração e Serviços S. A.
Soriedade Anônima
São. Paulo
São Paulo
•
• `N.,'"'
.L.A.S VEGAS
-

Braeallema

Classe 1
Artigos na classe
Termo n.° 526.504, de 1-4-1962
'Clastiastur" Indústria do Objetos
•
.• Plásticos Ltda .
São Paulo

PLASTIAVIra,
ind. Brasileirb.
'Classe 28 •
.

Artigos de matéria plástica

Termo n." 526.505 de 1-2-1962
Edil — Equipe de;,-Conservação
Técnica Industéial Ltda .
São Paulo

Termo n." 526.521, de 1-2-62
Drogasil Lida
São

rogacity
-

illanfINISTRASIZO • E SERVIÇOS

Classe 33
Titulo de Estabelec:tnento

Termo n." 526.506, de 1-2-1962
:ntraco Indústria Técnica de Rádio
Comunicação Ltda .
São Paulo

Edifício. Maria Quiteria"

PRORROGAÇÃO

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

'ARMAS!' Caso CUCU

Termo n.° 526.513, de 1-2-62
Oficina Eletro e Mecânica Poll Ltda .
Guanabara

Classes: 1, 2, 3, 4. 46 e 48
Titulo de Estabelecimento
526.523, de 1-2.62
Carlos Pereira Indústrias Quicnicas S.A.
Guanabara
•
•

Classe 8
Artigos na classe
Termos os. 526.507 'e 526.508, de
1-2-62
Mercantil, Admiil. A. S. S. A.
nistração e Serviços S. A
São Paulo

tv,
S.

1

1221.2.§isd.
Ind.Br4sileira.
Classe 21
.. , Classc 11
Artigos da classe .
Termo n." 526.509, de 1-2-62
Cei Artigos de Boracin Ltda.
SJ ••• Gatilo

KE

Ind . B rasile Ira
Classe 48
Artigos da classe
'Termo ri." 526:510, de 1-2-62
Indústrias San -são S. A.
São Paulo

Ind. Brasileira

Té11110 11."

PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira
Classe 6
Artigos da classe

/FAROL

Termo n.° 526.514, de 1-2-62
'Nestor Gonçalves
Guanabara .

tlITRACO.

Tnd. Brasileira

Classes: 1, 2, 3, 4. 10, -16 e 48
Artigos da classe
Termo o.° 526.522, de. 1-2-62
Drogasil
•
São Paulo
.

Termo n." 526.512, de 1-2-62 •
Imobiliária e Incorporaciora Oito Menberg S A.
Rio de Janeiro

EMIL
Ind. Brasileita
Llasse 50
Artigos na classe

Termo n.9526530, de 1-2-62
S. A. Ivloinlio Santista Industriai
Gerais
São Paulo

I ndustrie( Brasileira
,
Classe 2
Artigos da classe

Mariaria-Goriçak./es.

Classe 22
Fios de lã
Termos ns. 526.531 a 26.535. de
1-2-62
S. A. Nioinlio Santista Indústrias
Gerais
São Paulo

F'ervinc Santista
I NDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 22
Classe 2.5
Classe 24
Classe 36
Classe 37
fecidos em geral
Termo il." 526.536, de 1-2-62
Bozzano.S. A. Comercial, Isdustri:i: e

Importadora

Termo n." 526.526. de 1-2-62
Dr. kis d.:: Almeida
Minas Gerais

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n." 526.517. de 1-2-62
Indústriás de Molas Valente Ltda.
Paraná

As Debutantes do Ano
Classes: 32 e 33
Titulo de Estabelecimento
Termo p." 526. .527, de 1-2-/0
• Dr. Isis de Almeida

Classe 11
Molas de aço para veículos

Minas Gerais

Termo n.?_. 526.518, cie 1-2-62
Depósito Nossa Senhora .1pa n-erida
Ltda.
Paraná

Depósito.,
Nossa Stmhoral
Aparecida,
Classe 16
Artigos da classe
Termo n." 526.519, de 1.2-62
Farmácia Santo Antemio Ltia..
Parasá

Classes: 32 e 33
Titulo de Estabelecimento •

t? Cisne Branco»

Festa das Debutantes

Classe .33
dernos c blocos de pantl
da

Termo n." 526.529, de 1-2-62
Sociedade Algo locira do Nordost.
Brasileiro S. A.
São Paulo

•

Termo n.° 526.539, de 1-2-62
Dias Vasconcelos
Coclércio e In•
dústria de Papel S. A.
Rio de janeiro

Termo n." 526.528, • de 1-2-62
Dr. Isis dc Almeida
Minas Ceraiá

Classes: 32 e 33
Titulo de Estabelecimento

tarmacia
Santo Antonio
Classes: 3 e 48
Artigos na classe .
Termo n." 526.520. do 1-2- 62
Napoleão de Souza Braga
Guanabara
Classe 36
Artigos na classe

Bail jda s Debutantes

São Paulo
Agua de colônia

:YAYA
Indústria Brasileira
Classe 41

_
inciúsria Brasileira

Termo n." 526.510. de 1-2Dias Vasconcelos — Comércio e InDias
dústria de Papel S. A.
.
Ri ° de janeiro

« Bioco Moreninha
INDUSTRIA BRASILEIRA
Clar•se 38
Cadernos e blocos de papei
Termo n.° 526.542. c',e 1-2-62
Neofarin Ltda .
5ão Paulo

#7)t02#1Z
4

• Artigos na classt

Brasileira
Clas.e 41
Artigos da classt

PREÇO DO WINIERO DE HOJE: CR$ 4,00

Artigos na classe

