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sideração do despacho que deferou
o registro da marca Zippo , termo
376.397. — Apresente procuração.
Cantina e 'no:rascaria "GaletExpediente do Diretor Geral
to" Ltda. — requerente do pediIndústria de Meias Gader Ltda. Imaraca "Casa Inox", solicita re- do de reconsideração do despacho
recorre do despacho que inde- consideração do despacho. — O que deferiu o registro da marca
Rio 23 de março de 1962
feriu o pedido de registro da mal--, pedido de reconsideraçao do des- Galeto, tênno 377.051. — PresDiversos
!pacho, a meu ver, não se enqua- te esclarecimentos sôbre o numeca "Pluma", têrmo 355.859.
Feerbwerke Hoecst Aktiengeaells - ;dra no i'irt. 14, da Lel 4.048. Deve ro de procuração que não confere.rernio:
chaft Vormals Meister Loclue 8i,. o depositante, recorrente, eguar-o Pagairento ou Taxa de Recurso
N. o 128.839 -- modelo de utili- Bruning — recorre do despacho dar a. decisão do sr. Ministra( The Sherwin-Williams
Compadade do requerente Sociedade que deferiu o pedido de registro 1 col g o:me • consta do parág ralo 1
de Comércio e Refrigeração Sprin- da marca "Canteine", termo ra o I único, do art. 50, da Lei citada. ny -- depositante e recorrente no
processo Co tênno 334.283, marger Ltda.
I Macieira &, Cia. • Ltda. --,-- em, ca Use Iris. -- Pague taxa de re331.793.
-- Prossiga-se com os desenhos' Frigorifico Wilson do Brasil S. aditamento ao recureo relativo ao • curso.
apresentado, adotando a Seção o' A. e Frigorifico Annour do Era- I termo 245.800 . marca Realeec, oreFortuna -- Werke Spezialniascritério de aceitar os desenhosl sil — recorrem do despacho que roce
1
novas razões. — Junte-se.
chinerilabrlit A litiengesellseila.ft —
quando feitos em papel consisten- indeferiu o pedido da registro da
Cuatedio cie leirtu ida & Cia. -- oferece tréplica à ráplie.a co rete, e ainda quando sejam exe- • marca "Veri-Tc,nder" , termo nal presta eaclarecimento • relativa - curso relativo ao tênno 135.122,
mente ta) termo 271.690. marca marca Fortuna. -- Junte-se ao
radiados por melo de fotostática 365.845.
ou foto-gravura, deede que o fun- 1 Farbwerk.e Hoechst Tktiengells-, Metailie. -- Junte-se.
processe.
do seja. branco e as linhas dos de- ellerft vorm Meister Luclus .:::.-. 1 Custódio de P. Imelda ar- Cia. -- ' Re p rodurldo por ter saído com
-,4 ;nhos sejam pretaa.
BrilnIng — recorre do despacho' preste-, esc.larecimento relativa- locorreCéec
— ,t,.;cçâo
Que deferiu o pedido de registro mente ar têurno 305.542, rourea III, de 12 de março de 1962.
da marca ~adi, termo número• rantodo7.e. -- Junte-se'.
V çiG c do( o
Custódio de Almeida & Cia.
Divisão de Marcas
367.271 .
EXPEDIENTE DO DIRETOR
presta esclarecimento relativaIndústria Sudamericana de Pro-I
DA DIVI'í'ÃO DE PATENTES
duetos Farmacêuticos Sociedad dei mente ao thrwo 305.543, marca
leXPEDIENTE DO DIRETOR
junte-se.
Resporasabilidad Ltda. — recorre! Iperten.
Dia 23 da março de 1962
Rio 23 de março de 1902
do despacho que deferiu o pedi- l•• Curaódio de Almeida & Cia. -NOTIFICAÇÃO
do da marca Psorilin, termo n.°1 preeta, esclarecimento relativaReconsideração clo Despacho
mente ao 'termo 305.546, marca Unicvc. dec..rr ylo o prazo de ia371.508.
Termo:
Junte-se.
Indústrias de Chocolate Laccal Exvermin.
curso previsto nolo artigo 14 da Lei
4.048, do 29.12.61 e mais de:
N.° 91.533 — privilégio de In- S.A. — recorre Co despacho que; —Custõdio de Almeida & Cia.
presta
esclarecimento
relativa. .enção para — Ventoinha extin- deferiu o pedido da marca Lactodias — para eventuais j untadas de •-e..
mente
ao
tênno
a08.323,
marca
'ora de formiga saúva, sem rogo dor, tênno 372.724.
cursoe. o do nusmt; não se tendo 'ali.
NovaIdoze. -- Junte-se.
do nen!~ intere.ssado, ficam notifi.
- requerente -a. Joaquim Timoteo
Diversos •
Custodio de Almeida . & Cia. cedes os recruereotcs abaixo menciona-fe. Amaral Filho. •
Indústrias Elétricas c Musicais' — preeta esclarecimento relativa- dos
a contparocer a ãsto Deparlsmon.
- - Sim reconsidero com base no Fábrica
Odeen S.A. — apresenta mente ao tdrmo 319:519, marca to s:. firo de efetuart co o oag rroentc.da
,,y n.igo 199, do Código da ProprieEucaliptyl.
Junte-se.
em
aditamento
ao
recurso
relatitaxa final concerne .,tes a esnm1ic5o
•.Lcie Industrial e de acerdo com vo ao termo 223.940, marca Orion,
Custódio de & Cia. dos reepactivos cer• tifieados
• ;:e Neer do Sr.
leottt do
razõees e documentos'. — Junte-se -- presta esclark?cimento relativa- pro;:o de sevienta dias — tta forma
ao processo e aguarde, de acerdo mente ao 1;MTno 361.135, marca .prn-t:grafc; (mico do ortiga 134 do do
CAcom o parágrafo único, do artigo Notinatrol. Junte-se. De acOr- do da Propriedade 1“dustrial.
Seção ele Recursos
50 da Lei 4.048.
do com o paragrafo úrico de arIrmãos Coutinho Cerceia S.A. tigo 50, da Lei 4.045, encaminhe- 1: rtna deferidos os eeguintes Ore!'"
••, ruington Remi do Brasil S. -- em editamento ao recurso tedos de patentes •da privilégio ea
•,. — recorre do despacho que in- la.tivo wo termo 223.647, marca re ao ri'. Ministro.
InvencZio
iç/a cia'
:e t'eriu o pedido de registro do ti- Granfino, presta eselareeimente.
•
Lilo de e.stabelecimento "Escola -- Junte-se ao processo.
N.° 90.367 -- Armadilha para reis.
;3hKiffer Pen Co. — re,. eutington Ra.ncl", trino 322.654.
Empresa Metalúrgica Pagani corrente no processo do termo ... dores — de Walter Earl Mckins —
Perfumaria Myrta S.A. — re- Pinheiro
S.A. — em aditamento 302.855, marca Imperial, de Me- em face do /atido técnico -- renubli• eere do despacho (me indeieriu ao recurso
relativo ao têrmo n.o taloplástica Industrial, Importa- cedo.
reclido de registro da marca 242.943, marga
Par,ani„ solicita re- dora e Comerciei S.A. — Prove o N. o 106.900 — Elementos do cor.
a lerta", termo 33.901.
consideração cio despacho. O recorrente sôbre a transferênc:a tormação e medidas d i ferentes consAktieselkabet 13armeister & Wa- Pedido de reconsideração de des- alegada no recurso.
truidos em série, providos de parti,
•,'s Maakin-og Skibabygeri — re- pacho, a meu vcr, não se enquakeirLdicao Tupy S.A. -- recor- culeridades de mo ,,t•igsm e de inch-4
earre do despacho que indeferiu no art. 14, da Lei 4.048 Deve o rente no piecesso do termo n.o de união nora o composição do 1m~
e pedido de registro da marca B depositente recorrente. aguardar 372.629. marca Sacara, de Saeora vei:
de diferentes dimensões —
• W, têrmo 332.974.
; a decisão do sr. Ministro, confor- — indústria e Comércio S.A. —
-. ar, ince do hitt.
Sherwin-Willianis Company mc consta do parágrafo intim. do Esclareça o recorrente quanto ao
t ;tniro
repaWicado.
- recorre do despacho que inde- artigo 50. da mesma Lei.
número da procuração citada que N.° 101.03() — Aperfe':-oementot
riu o pedido fi`e reIsti'o da IraCasa Inoxidável. Artefatos de não confere.
orn
rotrtivn- —
S. T.
de p ro p aganda "Use IrLs", ter- Aço Ltda. — em aditamento ao
Zippo Manufacturing Company F. A. S. Soc. R. L. deem
face ad
teo 334.233.
! re levo relativo ao t:•rroo 244.638, -- requerente cio pedido de recon- laudo 1C-cnico
republiçsdo.
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- As Repartições 'Públicas

'deverão remeter o expediente
Itlestinado à publicação nos
Vornais, diàriamente. até às
:15 horas, exceto aos sábados,
,quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinen•
les à matéria retribuída, nos
'casos de erros ou omissões, deVerão ser 'formuladas por escrito, à Seçãn.de Redação, das
9 às • 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e enzendas:'
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assina.aras poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspenso sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
verifi,7ação do prazo de validade de suas assinaturas, . na
•

-

DIÁRIO OFICIALki . (Seção

Mãrço:de 1962

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DiRETOR-GERAL.

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHállS DA SEÇÃO na nachokeIe

CHEFE 00 SERVIÇO DE PUDLICAÇÕES

MAURO MONTEIRO

1V.URILO FERREIRA PLVES

DIÁRIO OFICIAL
Ç O oIt

do pubI101dado do oxpodIento do Doparto~o
Racionai oo ProprIodadn Inch...trio' do Ministèrlo
Incli:§strla o Cor..6relo

In I o

impresso nas oficinas co Departaranto do haprensa Nacicold

ASSINA URAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

_:Capital e Interior:
Capital e Interior:
•
Semes're . . . Cr$ . 600,00 Semedre . . . Cr$ " 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
'Cr$
Ano
900.00
Exterior:
Exterior.
Cr$. 1.300,00 Ano .
Ano
. . . Cr$ 1.000,00
parte buperirir do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

continuidade no recebimento
dos jornais, devem as assinantes providenciar a respectiva
renovaçãn com antecedência
mínima, de trinta (30) dias. .

- As Repartições PúblicO,
cingir-se-ão às - assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de Cada ano e ád
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usein os interessados preferencialmente cheque ou. vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
• - Os suplementos àã edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ata da assinatura. • •
- O funcionário público federal, pura fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta eondicao 'no alo da assinatura. .
-- O custo de cada eXemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,59, se do mesmo
ano, e de . Cr$ 1,00, por ano
decorrido.

Satisfaça
N.° 96.085 - Ciba Sociote Anel N.° 129.775 - Whitin Is,lachino! de Qualidade S.C.
exigênc
ia.
i Works - cumpris a exigência.
nyme - atenda o s. publicidade.
N.° 129.790 - Norma Luzano - • N.o 396.533 - Domicio José CorN.° 98.275 - Mario Maio Filho
reu. -*Satisfaça exigência.
junte procuração.
N.° 96.193 - NOvn'tipo de máqui- - cumpra a exigência.
NP 396.605 - Distilaria de AlN.. 129.794 - Castilho as Conti
na para abanar café - de Pedro N.° 99.407 - Compagnie de Pont
cool de Cercais S.A. Distac - SaTrautwein - em face do laudo temi- a MeJsson - cumpra a exigtmcia.
- junte procuração.
N.° 99.635 - Ksb do Brasil IndKs- I N.° 129.795 - Hiroshi Takasaki - tisfaça exigência.
co.
junte procuração.
iria de Bombas I-Ldráulicas S.
N.o 396.636 - Buich Diesel MoFoi indeferido o seguinte pedido
N.° 129.796 - joanis Nicolaos tores Ltda. Satisfaça exigênIndústria e Comércio - cumpra a
de privilégio do , invenção
Thanasoulas - cumpra a exigência
cia.
exigência.
N.° 129.797 - josé Maria ManeiN.o -296.661 - Transportes Aé- •
NP 101.585 - Diamond Gardnei
N.° 102.968 - Nôvo brinquedo -era face do Corporation -- atenda o s. publicida- cau Baccarelli - cumpra a exig,:n- reos Bandeirantes S.A. - Satisde yeabichige manabe
faça exigência.
cia.
; de.
laudo técnico - republicado.
N.° 101,58o - Diamond Gardnet
NP 396.662 - T.,olde Aéreo NaEXPEDIENTE DA SECA()
N.° 102.999 - Uni processo de gra- Corporation - atenda o s. publicidacional
S.A. - Satisfaça exigêndo
DE EXAME FORMAL
vação fotográfica sare metais
de.
cia .
técnico - republicado.
N.° 102.566 - Reggiani MeccanoN.o 396.663 396.664 - Loide
Dia 23 de março de 1962
Aérço Nacional S.A. - Satisfaça:
%/Mino Dalina - em face do laudo te x S. P.. - cumpra ••
i N.° 103.152 - Alfredo Johann
exigência.
„ Exigências
Exigências
I Enchi - atenda o a. publicidade.
NP 396.677 - Pastificio Ama-.
N.° 279.545 - Comércio de Ma- rante Ltda. - Satisfaça exigênSemler 8s Cia. Ltda. - opoento N.° 104.066 - Amico Diodatl -teriais
de
Rádios
e
Televisões
Becia.
do termo 94.782 - privilégio do in- cumpra a exigência.
N.o 396.679 - Agncs Schioetzer
I N. 0 105.695 - Francisco Branelli nolux Ltda. Satisfaça exigênvenção -- de Benjamin Clayton.
cia.
- Satisfaça exigência.
Metro Indústria Walita S. A. ---; - ctenda o s. publicidade.
Armando
AmaNP 356.048 Sassaki N.° 396.681
Itu
opoente do te:mo ior 939 - privilé- N . 105.'702 ral - Satisfaça exigência.
gio de invenção - de Amalia Closel atenda o a. publicidade.
Agicola,
Ltda.
-Satisfaça exiN.° 357.708 - Scovino & Cia. gencia.
N." 112.812 - flcrowe A. Cr.
Faria - junte procuração.
Ltda.
Satisfaça
exigência.
NP - 306.685 - 396.686
1rz4,:istria e Comercio de Bicicletas atenda o s. publicidade.
.
NP 366.337 -- Indústria de Cola 596.687
Caloi S. A. -- opoente do termo n.° N.° 123.261 -- Heinz Schwarz -Shell Brasil Limited Colauto
Ltda.
Satisfaça
exi•
106.124 - modelo de utilidade - de mantenho a exigência.
Satisfaça exigência.
N.° 127.098 - Mattel Internatio- gência.
Manfred Faiara - junte procuração, a
NP 396.683 - Martins & Ma391.r
Construto
S.A.
N.o
'nal - mantenho a exigência.
opoente.
e Consrruções - Satis- chado - Satisfaça exigência.
Materiais
Warnet
Cornorg
ery
--!
N.°
127.805
,
N.° 77.664 - Jorge Schv.
NP 396.690 - Cia. - Industrial
faça exigência.
poration - mantenho a exigência.
atenda o s. publicidade.
e Comercial kle Sorvetes Incogel 391.399
Ind.
e
Comércio
N.o
Barbosa
.,
129.200
Ra,d-'1
N.° 83.965 - Comercial lionin, So- N y
Bela Ltda. - Satisfaça exigtn- Satisfaça exigência.
ciedade Anônima - mantenho a exi- de Castro - junte procuração.
N.° 396.691 •- 396.092
eia.
N.° 129.203 - 129.205 - Citas.
•
gência.
N.o 392.775 - A Veloz S.A. Co- 396.693 - 396.694 - 396.695 N.° 87.986 - Pedro Moeu: Re- Pfizer bs Co. Inc. - cumpra a exi- mercial
Industrial e Importadora 396.693 -• 396.700 - 396.702 drigues Barbosa • e Alc¡Jas Teixeira - gencia.
396.705 - 396.706 - Monte CatiSatisfaça
exigência.,
129.721
Johns
Manville
N.°
cumpra a exigência.
ni Societa Generale Per L'indusN.°
395.891
Israel
Alves
de
NP 89.226 -. Seymour Normais Cordoration - cumpra a exigência
! iria Mineraria e Chimica - SatisN.° 129.732 - Chrmigrafica Ra. Castro - Satisfaça exigência.
DinclInan - cumpra a exigência.
N.o 393.961 - Soc. Construto- jaça exigência.
• N.° 91.802 - Udo Alternburg - dium Ltda. - cumpra a exigência.
N.° 390.707 -- American Home
ca'
Ra;
ra
Rodoferroviária: Coral Ltda. N.°
129.733
Chimigraf
cumpra a exigência.
Products Corp Satisfaça exiSatisfaça
exigência.
diam
Ltda.
.=
cumpra
a
exigência.
Pillrbury Mins Cid
NP 93.010
N.o 395.791:- Schenatto & Gob- gência. •
N.° 129.755 - Union r -r 1,: cto Cor
- cumpra a exigenc.s,. ,
bato Ltda. - Satisfaça exigência. N.° 296.708 -- Confeitaria e Pa. N.° 95.257 -- Pittsburgh Plata poration - cumpra a exigência.
N.o 396.181 - 396.182 - IB9Q, nificação Verdmi Ltda. - Satis'dlaase Company -,-- cumpra a exig8n. 1 N.° 129.745 - And rei Kacurin -.
Instituto Brasileiro para Assuntos faça. exigência.
Icumpra a exigência.
•
Foram indeferidos os seguintes
pedidos de modelo de utilidade

;.., .. ..
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. 'NP 396.711 - IndúStria8 Qui- N. 396.913 - Lanches Titular Ltda. N. 397.055 - Nina - Camisaria I N. 397.248 - Louis Max do Bm.
talem BrasIsul Ltda. - Satisfaça - So.restaça exigência.
Nina Ltda. - Satisfaça exigência , d/ fi A. Ind. e Comércio - Satisfaa
N. 39a.915 - uitrazil Industrial e das seções.
4a exigênc:a.
.
indgéncia.
Comercial Ltda. - Satisfaça =gaia- N. _397.056 - panificadora emanto Ns. 397.249 - 37. 250 - 397.251 NP 31)8.717 - Produtos Inter- Ma.
•
Ltda. - Se:Cs/aça exigência.
357.252 - 395.253 - Produtos Indus.
Americanos Importadora e Exportadora Ltda. - Satisfaça exigên- N. 396.916 - Produtos Alimenti- N. 397.057 - Comp. Adminatra- &riais e Lavoura Pil S.A. - Saila.
ceas Funchal Com, e Ind. Ltda. - dors. Comercial e Agncola Coagric - faca exigênc'a.
.
cia.
aeassiaça exigência.
Ns. 397.254 - 397.256 - 397.237 Satisfaça exigência.
NP 398.727 - 396.728 N. 396.91S - Tratores Eictier do Na. 397.058 _ 397 . 059 _ Confeita- atarlMistradora de Bens Jacasandá
396.729 - 298.730 - 396.731 ind. e Com. Ltda. - Satis- ria Piomontese Ltda. - Satisfaça S.A. - Satisfaça exigencia,
396.732 - Cia. Açucareira de Brasil
taça ex.gência.•
exigência,
N. 397.259 - Arthur Monteiro P1Pelaria - Satisfaça exigência.
i4. 396.918 - Panificadora Bresscr N. 397.061 - Bar e Lanches. Essa lho e Ossvaldo da Luz - Satisfaça
N.° 396.741 - Cia. Colonizado- Ltda. - Satisfaça exigencia mu se- Ltda. - Satisfaça exigência.
ex'aência.
.
ra do Nordeste - Satisfaça exi- ções.
N. 397.062 - Soc. de Empreendi- N. 397.30 - Tecnaço Técnica de
N.
396.921
MarqUiatica
Ltda.
gência.
mentos Engenharia e Pavimentaçáo Estruturas Metálicos E ngenharia e
NP 396.745 - Rodolphe Paixão, Satisfaça exigência das seções.
Ltda. - Satisfaça exigência das sc . Comércio Ltda. - Satisfaça exigèn.
N.
396.922
Depósito
de
Doces
Linhares - Satisfaça exigência.
cia.
Sana.
Cruz
Ltda.
Satisfaça
exiçoes.
N. 397.302 - .397.304 -a Indásteas
N. 397.064 - Ouro Mak Ltda.N.o 398.749 - Ciol Comércio e gencia.
.
Reunidas Irmãos Maluf Ltda. - SaImportação de Ótica Ltda..- Sa- la, 396.923 - IVIarquiralea Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 397.069 - Darolex Material de t's'ilea eal"êne'a•
tisfaça exigência.
Satisfaça as exigências.
N. 397.311 - Imobiliár xa ltacoloImpor. e Comércio Ltda.
NP 396.752 - Comercial Im- N. 396.924 - Luiz Moura do Ama- Escritório
ml S.A. - Satisfa0 exiaênc'a.
- Satisfaça exigência.
portadora e Exportadora Brasimo- ral - Satisfaça exasência.
N. 397.316 - Confrecões Jona
N. 396.927 - Drogamditun Ltda.Lida.
N. 397.070
- Elevadores
ne Ltda. - Satisfaça exigência.
- Satisfaça
exigência.Stefan Ltda. - Sat'sfara exigancia,
Satisfaça
exigência.
.
N.o 390.753 - 396.754 - Amaral
Ns. 397.318 - 397.319 - 397 320 N.
397.072
Fivarbo
Artigos
Para
N.
396.928
Laboratórios
NitraMonetta & Cia Ltda. - SatisfaEscritório aada. - Satislaça
Moraes S.A. Ind. e Com. - Satisfarm S.A. - Satisfaça exigência.
_.._ cagên- faças
ça exigência.
eaiaencia. N. 396.929 - Bazar e Papelaria Cia.
N. 397a35 - Therez inha soares
N.° 396.755 - Oscar Navarro N.S. Aparecida Ltda. - Satisfaça N. 397.073 - Jack Tecidos Ltda. Palin
e An +ôn lo de Carvalho - Ea- Satisfaça exigência.
Cano - Satisfaça exigência.
exigência,
•
NP 396.768 - Arck ereto Arte- N. 396.920 - Primo Diez Garcia N. 397.075 - Forjas Jundiai
Ind. tisfaça exigemcia.
e.
DIVERSOS
e Comércio Ltda. -- Satisfaça exifatos de Concreto Ltda. - Satis- - Satisfaça exigência.
faça exigência.
bi. 396.936 - Induplástica, Artefa- gência.
•N. 396.535 -Eletro Metalúrgica
exi- N. 397.079 - Construtora Vinte Duralux Ltda. - eaossiga-se .a as
br.° 396.770. -- Saf01 Ltda, -- tos Plásticos Ltda. - Satisfaça
•. mobiliária S.A. - Satisiaça exigèn- maquinas de lavar roupa C.a.s5C G.
géncia,
Satisfaça as exigências.
.
.
•
N. 396.938 - Telimper Ind. e COM. eia.
N.o 396.773 - Eloch Editores S.
do Televisores Ltda. - satisfaça exi- N. 397.084 - Samobe Comercial Brasileira
A. - Satisfaça a exigência.
6 -Ui. Qll 1 nniC
N. 9 a -prossiga-se
a‘ aclasse
L .‘1 1 "2"J
- gencia.
importadora, e Exportadora Ltda. - onde
S2 inclui o artigo.
NP 398.784 - Opale S.A. Ad- N. 396.939 ,- Pôsto de Serviço Satisfaça exigência.
N. 396.732 • - Pranal Americana
ministradora Agro Comercial
N. 397.085 ' - Ineaetennie S.A. S.A, Comercio e indústria Elite Ltda, - satisfaça exigência.
Satisfaça exigência.
N. 3913940
396.940 - Alfredo Ishizaki a- Indústria e Comércio de • Equipamen- siga-se o pedido também nas classes
tos Térmicos .- Satisfaça e,xi gênc.a.
N.° 396.78b - Reina S.A. Agro - Satisfaça exigência.
, •
25.
N. 397.088 - Soc. Agro Mercantil 1N.
e 396.962 - TV Ext.) Rádio
• Adininistranb.o e Comércio - Sa- Na 396.941 - 396.942 - 396.943 Cia. Britani a de Créditos e Finan- Marques Ferreira Ltda. - Satisfaça G randin Ltda. - Prossiga-se com
tisfaça exigência.
exigência..
•exclusão dos artigos grilados.
N.° 3a6.780 - Ihrasa Institui- cimentos -- Satisfaça exigência,
N. 397.091 - A Timbradora Sã.o
396.943 - Café Colono Ltda
N. 396.932 - Indústria de Tintas
ção Brasileira de Difusão Cultu- - N.Satisfaça
Paulo
Ltda.
Satisfaça
ex'gência.
exigência.
Planeta S.A. - Prossiga-se com exral S.A. - Satisfaça as enigèn- N. 396.94e - F:aÇão ' e
Portugal-ia
Torção
c:
N,
397.094
.
e
.
Distribui- alusão de thinner.
cias.
Sêda Duartina Ltda. - Satisfaça dara Editorial Ltda. - Satisfaça • N. 398.983 - Indústria de Tintas
N.° 396.789 - Boa Vista Audito- exigência. exigência
.
ria e Contabilidade Ltda. - SaN. 396.950 - Indústrias Reunalas Is. 397.095 - 397.096 - Rodovia- Planeta S.A. - Prossiga-Se com extisfaça exigência.
S.A. - Satisfaça exigênr Ia. ria Expresso Leão Ltda. - Satisfaça alusão
de Th'nnea.
N. 396.986
- Comercial ImportaN.o 39t3.791 - Auto Mecânica Carbex
N. 396.961 - Ind. metalúrgica São exigência.
Santa Jun •Ltda. - Satisfaça Caetano S.A. - Satisfaça exigência.
N. 397.097 - Portugalia Distribui-Ltda.
dora e- Prossiga-se
Exportadora com
Imporietrori
exclusão
e.xigencia.
N. 396.994 - Dalgy Dias da Costa dosa Editorial Ltda. - Satisfaça dos arti eos grifados.
N.o 396.793 - 'brasa. Institui- Satisfaça eiagência,
exigência.
N. 397.040 - Comp. Fortaleza 'te
ção Brasileira de Difusão Cultu- N. 397.003 • - • Lavre Lamba-iça° N. 397.200 - Femae Fábrica de lanp. Indústria e Com. - Proasigaral S.A.
fo.i grifado que não é
satisfaça exigência. Volta, vadonda S.A. - Satisfaça cai- Equipamentos Máquinas e Aparêlhos
Científicos Ltda. - Satisfaça ene soeb iesteom eoe nclitiaerea
N.o 390.794 - Forquirnica For- gência.
Ns. 397.004 - 397.005 - 397.006 - gência.`
.= laaddad
necedora de Produtos Quimicos Lavre Laminação Volta .Redonda
N. 397,202 - Loteria A Favorita _N.Prosa'
397.060
Mias
Juta
aa-se- na
classe
36.
Limitaaa - Satisfaça exigência. S.A. - Satisfaça exigência.
de Santos Ltda. - Satisfaça exiN. 397.213 - Chneu Casar da RoNP 390.795 - D inribuiciora Re- N. 397.010 - Zinner & Cia. Ltda. gência.
cha - Pross iga-se na classe .33,
, rtiOn Ltda. - Satisfaça exigên- - Satisfaça exigência.
N. 397.205 - Fábrica de Moveu
da. •
la. 397.011 -aLuiz Marcelino dos Fábio & Cia. Ltda.
- Satafaça coa
ExPEDIENTE DA SEÇÃO DE
,
N.o 396.790 - 390.797 Santos af eitas -a Satisfaça exigência. Orient.
PESQUISAS
N.
397.015
Esmeralda
Artes
3P8.793
N. 397.206 a- Distribuidora de BeDistriouidora Rernon Ltda. - Satisfaça exigência.
Dia 23 de março de 1962 :
f ada. .
bidas Utinga Ltda. - Satisfaça MáSatisfaça exigência.N. 397.018 - Mercantil Rádio PC- gência .
,
N» 396.060 - Fab. de Apare- cas
NOTIFICAÇÃO
S.A.
SatSfaça
exigência.
397.212 - Bramérica Comércio
IliCs e Material Eietrico Fama Li- N. 397.020 - Lima Oliveira & Cia. eN.
Representações
S.A.
Satisfaça
Uma
vez
decorrido o prazo de remitada - Satisfaça exigência.
. exigência, `
Ltda. - Satisfaça cylgênC'a.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
N» 396.890 - Mormerian & N. 397.021 - Model i smo do Su. N. 397.216 .- Koma Sena - ba,- n.° 4.048 de 29-12-51 e mais Dez Dial
f:32tisfa'ça exigência. Modesul Ltda. - Satisfaça eaigèn- tisfaça exigência.
- para eventua s juntadas . sair.
"N" 398.391 - Se rralheria
•
soa, e do mesa .° não se tendo va. J
São eia.'
N. 397.223 - Thomé & aa. - nenhum
N.
•
397.026
Carnagibe
Ia&
e
interessado, ficam notifica.
Her Ltda. - Satisfaaa exiaenSatisfaça
exigência.
ria c p i.o.->::igaao com exclusão
com. de Rrinquedos fada. - Satas- N. 397.224 - Thome & Cia. - sa- dos os requerentes abaixo menciona.
laca exieênc i a. atila° arifado.
dos a comparecer a éste Departairenexigência.
N. 397.027 - Teleael Máquinas e tisfaça
se0.af.7
Ns. 397.225 - 397.226 - Rádio El- to, a fim de efetuarem o pagamento
Panifiraeora
e
conaalladeires
s.A.
Satisfaça
exigentei:ater, lannlia de la nheirea Ltda.
deradO S.A. - Satisfaça exigência. a taxa final concernente a expedicie.
•
ex)L,,;:rcia.
397.227 - Rádio Eldorado S A. ção dos resnactivos certificados dana
- N. 397.029 - ala sa Borba - Satis- - N.Satisfaça
tro do prazo de Sessenta Dias - na
exigênc i a. ,
Sa
011s.
ind.
Brasileira
,
e eai aência.
N.'.ratos la sxivels Ltda. - Satisfaca faa
forma do narágrafn único do artato
N. 3e7.e35 _ TTnião cirs Pntn'atIOS N.. 397.236 - Gráfica Atlas Ltda. 1 35 do Código da Propriedade Inclua.
eaf
- Satisfaça exigência e prossaa-se triaL
xiaencia.
rio Erz-t f i l - Satis9N-1 e
-• Ind. c Com. Arte397,037 - ivr ekg )úr kr ca Z d z Com. com exclusão de guarda roupa para
asp. ire..eas
Je enet.ara Ltaa, - satisiaas ,) TI;
Foram regestrados os seguintes pe.
as
a
.
:
ama . _ S n t's, f aca. cx i gênCa escritório ciasse C.
axiaearac,
saaass,
p a7.0,16 - re .tanho ei Fi l hos N. 397.237 - Gráfica Imperial didos de marcas:
T'.
rea.oci - Marino Giullani & S.a. romércio
e Ind. - Sat'sfaça Ltda. -• Satisfaça. exigência.
359.177 - Tyzack - classe 7 -,
are: -Ia ini
N. 397.337 - Distribu'dora do Pc- deN.
- SaVsfaça
W.A, Tyzack Company Limited.
,
N. 397.048 - Castanho 8.: Filhos tróleo e Derivados do Brasil S.A
N. 375.516 - Zilda - classe 48 -.
ae a.Dal
Aba' Magel .7.• &ins- S.A. Cons. e Ind. - Sat isfaça exi- Dabros • e- s:`isfaça ex igênciaa.
de Nilo Cotias.
tas:a cai:sen.:ia.
N.
397.238
Impressora
°afinar
géacia.
N. 391.118 - Barrinha - classe 44
2cc.res - Sac. Brasileira de RaN. 397.052 - Segismando S. Bar- Ltda. - Satisfaça exigência.
- de Franc'sco Ribei ro de Paula,
sure-Sas eas ar's Ltda.
Satisfaca reto & Cia. Lida, - Satisfaça exi- • N. 397.245 - Gráfica Marisa Ltda.
e - Mayfair - classe 42
N. 381.26
'
,
- Satisfaça exigência.
- le Isacaea an Ma kenzie & Co. Ltd.
- Tingi:afta Vel•x N. ee7.053 -a C ; riim ; Ca randeiran- N. 397.246 - Contibras Imp, e
N. 381.40n - Volanterirs - classe
aa T e s a carência.
Exp. Ltda. -- Satisfaça exigência.
- Satisfera exi aeneia.
41 - de Silva Ribeiro & Fonseca
aeaelt - 393.912 - T. nn7.054 - - ()iate Ora. Bacanal N. 397.247 - Loul. Marx da Dra . ataa.
!
'N
"N''ra,-c*Pmento e e Teciaaoa i a de 'aia, e' Com. Ltda. ali S.A. Ind. e Comércio - SatisN. 3111.‘1 10 - elleo - classe 36 '--,
- Sat sina exigência . - Satisfaça exigência.
faça exigência.
de Luvaria e Galerias Gomes Ltda.
•

•

•

-
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48 -- de Produtos QubMcos Laborlust Ltda-.
classe 6 -N. 381.471 -- Wace
de Industr'a e-Máquina VVane Ltda.
N. 381.493 -- nirgoyl -- classe 47
- de Comercial Auto Motores Rumo
N. 381.533 -- Target -- classe 4
- de Frigorlficn Armour do Brasil
LtdaN. 331.534 -- Target -- classe 17
- de Frigorifico Arnaour do Brasil
S.A.
N. 381.562 -- Wporta -- classe 2
- de CRaell Brasil Limited.•
N. 381.607 -- Lais -- classe 26 -de Lads Indústria de altos Ltda. na
classe 26.
N. 381.617 -- Combate -- classe 31
- de Comercial Importadora Combate S.A.
N. 381.618 -- 'Combate -- classe 39
-- 0- Comercial Importadora Conilarte S.A. excluindo-se breques e niangeies.
N. 381.635 - Pai Morumba -classe 2 -- de T.A. Costa.
X. 381.081 -- Ptinc'pe Milussa -classe 'é4 -- de Píbr'ora de C8garros
Sty'an S.A.
N. 381.682 - Aona Norte -= classe
-43 -- de Distr i buklora de Bebidas
2-kina Norte Ltda.
N. 381.690 -- Ccdnferpal casse
5 -- de Co:nferpal Comercial e Industrial de Ferro Paulista Ltda. -- exeluinCo-se cimento metálico, couraças
• irmel de estanho, considerando-se
pc . adio o que foi reivindicado como
pedido wald102)
N. 381.615 -- Majá -- classe 43 -de Bar Maiá Ltda.
N. 381.768 -- BR -- classe 21 -de Borges & Rdcbter Ltda. -- excluindo-se embreagens silenciosos e
Inc,snas.
N. 381.703'- 1Q1,1 -- classe 1 -- de
Indústri as Químicas Resende S.A
N. 381.985 -- Santa Ri ta -- classe
5 -- de Seralheria e Mecánica Santa
Illta Ltda. - cora exc1 us5o ' cimento ntetá q co e papel de estanho.
N. 381.975 -- Adniamaane Jeremiem
- classe 32 -- de lho Gráfica e E211tdra Ltda.
N. 381.977 -- Alman .que Ilmnoo
Piller - Classe 32 - de Rio Gráfica

e EfV-"a Mda.

N. 381.979 -- Bronco Pirar wiaAazine - classe 32 - de Rio Gráfica
e Editora Ltda.
N. 382.003 -- Tetanobras -- classe
16 de ' Iweerdaaria 'e Comercio Termobras Ltda.
N. 382.018 - AdIriallaO lde Clranedes
do Oes i-- -- classe 32 -- de Iro Gráfica e Editora Ltda.
N. 382.033 -- Trotta -- classe 40
- de IndNtria e Comércio de 5/lenis Esto faA OS TrOtta Ltda.
N. 382.036 -- Joana I)Arc -- classe
40 -- de nbr'ca de Móveis Esmaltados Joana IVAN Ltda. -- excluindose moias.
Beller' -- classe 41
N. 382.056
- de pauio
ciasse 21
N. 382.058 -- Yoryto
- de Yroyto Parti,i oações Investinoentos e nunéreo Ltda.
N. 382.063 -- Pa l naetto -- classe
23 -- de Vicratex Indústria e Comérci o S.A.
N. 389.064 -- Plinetto -- classe 28
-- de Vicratex In dústri a e Conaércio
S.A. - exelu , n'o-se porta blocos e
csi-Firas.
casse 211
Vieratex
N. 382.072
e‘ e Vicraiex indústria e Comércio
S.A.
N. 282.074 -- Sefral -- classe 29 -t Comércio
de V i m'
S.A. -- excluindo-se porta blocos e

N. 382.031 -- Nricratcx -- classe 16
-- de Vicratex Indústria e Comércio
S.A.
N. 382.082 -- Vicratex -- classe 22
-- de Viera tex Indústria e Comércio
S.A. cons,derando-se os fios reivindicados não incluidos ena outras
e'rsses.
N. 382.085 - Vieratex - Classe
28 - De Vieratex Indústria e Comércio S. A., excluindo-se porta blocos
e esteiras.
N. '382.080 - Vieratex - Classe
31 - Da Vicratex Indústria e Co,
mércio S. A.
N. 382.089 - Vieratex - Classe
37 - De Vierfttex Indústria e Comércio S. A.
N. 382.090 -- rntexa
Classe
22 - De Lanificio SuIrlograndense
S. A. - Considerando-se não inclnidos eia outras classes os fios reivindicados.
N. 332.097 - Agenda - C asse
41 - De Cooperativa de Produtores
de Mate Linha Sul Ltda.
N. :332.103 - 55 - Classe 17 De Manufatura de Produtos King
Ltda.
N. 382.104 - 55 - Classe 16 De Manufatura de Produtos King
Ltda.
N. 382./10 - Plaza - Classe 8
- De Plaza Discos Ltda.
• N. 382.121 - Gerou' - Classe 47
- De Godofredo Fiusa.
N. 582.134 - Boletim Sindizalista do Brasil - Classe 32 - De Confederação Internacional de Organizações Sindicais Livres,
N. 382.159 -- Kid Classe 2 De Indústrias Reunidas José Siete'liai S. A.
N. 312.304 - Vieira -- Classe
50 - De Ar:elida Vieira de Viagem e
Despachos Ltda.
N. 382.313 - Arami) - Classe 5
- De Ararnil Indústria e CoWrcio
Ltda.
N. 332.316 - Mimo - C asse 11
- De Rinpo Indústria Comércio Ltda.
N. 382.336 - Teteia - Classe 28
- De Marson
Nicoladi Ltda.
N. 382.340 - S-nititti - Classe
4-1 - De Mercearia Sanlutti Ltda.
N. 382.341 -- Grand Fihnes -Classe - De Grand Filmes Ltda.
N. 352.343 -- Grand Filmes __
classe 32 -- De Grand Filmes Ltda.
N. 382.351 -- Place -- Classe 44
-- De Piacentini S. A. Inddsf ein e
Comércio.
N. 382.429 - Emblemática Classe O - D, Illvere & Filho Ltda.
na Classe C.
N. 382.492 - Mil Milhas - C asse 3(1 - De São Paulo Alpargatas
S. A.

N. 332.734 - Wevenit - Classe G
De Edourd Dubled 8; Cie. Societé
Aim nnyiu e.
N. 332.734 - Margarida - Classe 8 - De Galeria Silvestre, Comércio e Indústria de Material Elétrico
Ltda.
N. 382.799 -- Santa Lúcia - Classe 14 -- De Santa Lúcia Cristais
Ltda.
N. 382.801 - Santa Meia - Ciasse 25 -- 1)e Santa Lúcia Cristais
Ltda.
N. 382.802 - Santa Lúcia -.Cias.
se 28 - De Santa Lúcia Cristais
Ltda. - Com exclusão de esteiras.
N. 552.807 - Mec:analise - Classe 17 - De Mecanalise S. A. Indústria e Comércio.
N. 385.841 - Realce . --- C osse
23 -- De Tecidos Realce. C•onfecçõe-,
Ltda.
--

, classe 98 Pai regiUrado o seguinte pr•lid.)
N. 382.07R
insígnia
de NMerate,r 1rmisstr4 a e flomi;rein
com exclusão de perta, blocos
N. 382.331 - A Voz do 1-Eiano
I
e e‘çi:ei rar. .
classe 4 - Classe- 32,- De Mikabel E. Nabo
Vieratex
N. 389.080
- De acóreto com o art. 111 do có- - de Nr icratex Indústria e OptilérciO digo.

FOI REGISTRADO O SEGUINTE
PEDIDO DE EXPRESSÃO
DE PROPAGANDA

Março de 1962
N. 3811.950 -- Comércio e Indds.•
Iria BrIl Loid Ltda.
Cumpra
exigência.
N..4389.097 - Reboei e Glammin
Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 376.424 - Associação Paulista
do Inventores Aspi - Cumpra a exigência.
N..387.486 -- Tecidos Pluma S.A.
- Cumpra a exigência.

N. 330.496 - Convite da Semana- Classes 1 - 23 - 4 - 5 - 7-8-9-10-11-19 .
-13 5/6
17 - 28
- 19 - 20 - 21 - 22
23 24 - 25 - 20 - 27 - 23 - 20
- 30 - 31 - 32 - 35 - 34 - 36
- 37 - 33 - 38 - 40 - 41 RETIFICAÇÕES
42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47
- 18 - 40 - 50 - De Lojas Topázio Móveis Limitada de aefirdo com
Tèrmo N.° 999.911 - Marca
o art. 121 do códi go, incluindo-se a Elias - Requerente: Elias Abrabão.
classe 33. - Republicado.
Clichê em 23 de fevereiro de 1959 Local - Estado da gnanabara Foram registrados os seguinte4 "e- Classe 36 - Artigos na classe.
didos de nome Comercial
Termo n.° 400.191 - Marca: Beller - Requerente: Dener PalploN. 381.570 - Expresso Vera Cruz na de Abreu - Cliché em 26 de fe•
Ltda. - De Expresso Vera Crua N.-ereiro de 1959 - Local - S. Paulo
Ltda. - De acôrdo com o art. 109 - Classe 43 - Artigos na classe.
a.° 3 do Código.
Têrtno n.o 400.422 - Marca: Bri- N. 382.806 - Mecanálise S. A. lon
- Requerente: British Nylon
Indústria e Comércio - De Meca- Spinners Limited - eiché em 27
nalise S. A. Indústria e Comércio de fevereiro de 1959 - Local - In- De acórdo com o art. n.° 2 do Có- glaterra - Classe 36 - Artigos de
digo. 386.794
Oxigenoterapia e vestuário.
'
Termo n.o 400.426
- Marca: Viola
Remoções Santa Rita de Cássia Lida,
- De Oxigenoterapia e Remoções - Requerente - Montecantini So.
Santa Rita de Cássia Ltda., De ciciá Generale Per L'Industria Mineactsrdo com o art. 109 n.° 3 do Có- raria e Chimica - Cliché em 27 de
fevereiro de 1959 - Local: Italla
digo.
- Classe . 1 - Artigos na Classe.
Foram registrados os seguintes pe- ,Termo n.° 400 432 - Marca P-3 t1jdoz do Títulos
Asento - Itenuerente: llcnLcl & Cie.
N. 381.402 - Agencia de Empre- GMBH. - Cliché em 27 de feverlgos Riograndense - Classe 33 - De ro de 1959 - Local: Alemanha Dalva Brilhante da Brito - De acôr- Classe 46 - -Artigos na classe.
do cem o art. 117 u." 4 do Código.
N. 381.408 - Fábrica de Luvas Picam os clichés abaixo mencionaCleo - Classe 36 - De Luvaria e dos retificadas por terem saída em
Galerias Gomes Ltda. - De acôrdo 28 de fevereiro de 1959 com irearrecom o art. 117 n.° 2 do Código.
v7es
N. 381.572 - Mut de Gado -Classe 33 - De Associação Paulista
Urino n.° 400.456 - Marca: Conde Criadores de Bovinos - De acôr- dor - Requerente: Fábrica do Esa
do com o art. 117 n.' 4 da Código.
nuadrias e Móveis Condor Ltda. .N. 381.573 - Bólsa de Negócios Na classe 40 - Arti gos na classe.
de Gado - Classe 33 - De AssociaTemo n.° 400.460 - Marca: Vioção Paulista de Criadores de Bovi- leta de Antônio Lvdin Moreira nos - De neônio com o art. 117 n.° Para o tocai - Estado de Rio Grande
4 do Código.
do Sul.
N. 331.612 - Campesino - Classe
Térmo n.° 4o0.4R1 Shrea: ao33 -De Antônio Rodrigues
cabi - Renuerenfe: focal)! S. A..
da - De acórdo com o art. 117 0.0 Adnainisiraeão
e. Corretagem de Deus
4 do código.
N. 382.040 - Caulina 605 - Clas- - Na classe 50 - Arti-for na classe.
•Termo a.° 400.464 - Marra Ormab
se 33 -- 41 - 42 - 43 - De A.
Villa Irmãos & Cia. - De acôrdo - Requerente: Ormab S. A. - Organização Mediadora e Administra..
corre o art. 117 na. 1 do Código.
N. 332.045 - Bar e Restaurante dera de Bens. - Cla a -: e 50 - ArtiSido Brasileiro - Classe 33 - 41 - gos na classe.
43 - 42 - De David Spoito & FiTérmo n.* 400.405 - Ma-rca; Dal].
lho - De Wird° corri o art. 117 kUS Requerente: Laminaeão Bau-n.° 1 . do Código.
kus S. A. - Local - S. Paulo -N. 382.098 - Edificio Heros - Classe: 5 - Arti ,ros na classe.
Classe 33 - De Campo Companhia
n.o 400.4.69 -- para sinal
Auxiliar .de Melhoramentoa e 'Iro.- - Termo
Confederação
N?'cional dos Trabadução Ourivio - De neórdo com o lhadores no Comércio
- E. Pluriart. 117 ti.° 4 do Código.
bus Unam. - Benuerente ConfeN. 382.339 - Alteza - Classe deranão
Nacional
dos
Trabaliadoras
40 - 34 - 25 - 33 - De Moyses
Libermain - De acôrdo com o art. no Comércio.
Termo n." 400 488 - Marra: MIL117 0.0 1 do Código.
N. 382.776 - Oficina Meeánica clame - Requerente: Salvador JorBlumenau - Classe 21 - 33 - De ge Migliani - Para a classe 46 Kumschlies & Relbert - De acôrd:a Artigos na Classe.
com o art. 117 a.' 4 do Código.
Termo n.° 400 493 - Marca Supa i'
N. 385.560 - £ine Praia Palace
Requereis e ---- Classe 33 - De Osvaldo a.. Sam- PPai raaI
sti blaidrtialr. i6a0s11 Brasi/eiras de Artipaio - De acôrdo com o art. 117 n.° gos Refratários S. A.
1 do Código.
Termo n.° 400.503 -- Marca Oid
Chap - Requereute - Adega Su'sExigências
S0 Brasileira S. A. - S.
N. 307.677 - Gerimex Indústria Paula) - .Classe 42 -- Artigo.; na
e Comércio S. A. - Cumpra a exi- classe.
gência.
Termo n.4 400.506 - Titulo: PreN. 351.319 - Paucx S. A. Indús- dial
e Construtora Minerva - Retria e Comércio - Cumpra a exi:On- querente:
Predi'al e Coust aulora Mi,:ia.
N. 365.949
Textil Kyrillos S.A. nerva Ltda. - Loc-1 :-- S. Paulo.
400.1107 - Pnrae ramerum.
l'ábrica Santa Edsviges
Compre
Laticiains C
eial
a exigência.
Lalieinios
N. 378.133 Continental Press liconerenle:
,
lauticbl,rio Ltda. - Compra ri exigi, ncip,
' Termo na' 400.51-1 -^ Mm ren • ci taN. 33.1.753 8 (*..r: (Mon - 11cm:crente: Cal-a ”,:;a1 fin.
Ltda. •- Cumpra a exigeneia.
prirnia .)rn e• Exportadora Atas 1tda.

,
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Ficam os élichés acima tn10M.
Noticiário
dos retificados por terem sitido com
dd
23
incorreçóés no Bole tim do dia
S.A. Indústrias Reunidas F. Matamarco do 1959.
reze° oposição ao termo - 123.965 desenho industrial - Nôvo desenho
OPOSIÇÕES
Palhina. See enee......a e Comer- ornamental era cdres aplicado a laia
cio ue esealo.ee ei1 garat o leas.çee .co minados. piásticoe - de Companhia
*
Industrisl de Laminadoe.
termo - eeoee, - S4,0%.“:•0 Inatt.5Fórmica Corpartion oposição ao têra 0-gu1;;,.o
triai - leo,a
- 123.935 - descreio incluetnal
de enediucrp peia geei:elas °a reci- moCompanhia
Quimicx Industrial de
eaue., teameoe
planes ue
kizoctaio Laminado; - de -,Coalpanhia QuiIcei indústr.a ee.
mica Industrial de Laminados .
Vege-Lais sede ies.eilo ao termo
Móveis de Aço F121 S.A. oposição ao
ue Invençao 92.206 traeamcnes de tármo - 125.537 - modá:o industrial.
pare, Cera de Carnaiwa ou ouricuri - - Névo tipo de mesa de fixação cem
p`ataforma escamotelve1 - - Ar/...4). • Cal •
L•4
de Indús- thur Felisberto Monteiro. Lamoret:a Go ieeasil S.A.
NOTIFICAÇ AO
trias Mecânica.; opoe.ç,Zo ao termu
30.203 - proniesey de invenc e
. oÉ convidado Tecelagem Denise InDispositivo de acAonamenw para eia- dústria e Comércio Ltda - a compaturas - de Nau Werke Alcciengeset- recer a éste Departamento a tim de
Ischaft.
efetuar o pagamento da ' taxa final
Francisco Peat & Filhos Limitada. do tármo - 434.437 - marca Indústr.a de Plástico opoeiçeo ao ter- Ludlie Knit.
mo - 811358 - p..•.,vile3,o de inttenE convidado The Deister Concentração Prozeseo ue fabriceçeo de ca..,ompany Dm a comparecer a
belos artificiais de poietileno - de este Departa:nento a fim de efetuar
- Ernesto da Rocha - Lima.
o pagmento da taxa final do termo
Metalúrgica Tecno Feex Ltda. opo- - 359,386 - marca Emblemática.
sição ao termo -e ai.e43 privileg:o
É convidado Rudolf Wieabauer a
de invenção - Máquina para a fa- comparecer a este Departamento a
tte - fim de efetuar o pagamento da tabricaçeo Lie
Jean Theodose Psarroupes.
xa final do termo - 362.362 - marIudústrias Elétricas e aeueicals Fa- ca - Camponez.
.
brica Odeon S.A.- oposiço ao têrJ & P Coats Limited convidado
ino - 95.847 - mod,To de utilidade a' comparecer a este Departamento
- Um album para discos fonogra- a fim de fetuar o pagamento da te-.7
ficos - de - Empresa Gráfica Ou- marca - Coração.
vidor s.A.
É convdado The Deister ConcentraArbame S.A. Iudústrla e Comercio
• convdado J. R. Geigy S.A. - - a
oposiço ao tármo - 95.788 - privi- comparecer a este Departamento a
légio de invenço - Interruptor ou fim de efetuar o pagamento da taxa
comutador elétrico - de - Gloa
final do termo - 285.994 - marca Battista Giudice.
Sella.
C. Fortino Indústria Nacional de
Magnesita S.A. - é convidada a
Aparelhos Elétricos - oposição ao comparecer a êste Departamento a
termo - 95.788 - privilégio de 'rue fim de efetuar - o pagamento da tavenção - Interruptor ou comutador xa final do termo 320 852 - marelétrico de Giavam Battista
ma - Bramag.
Eduardo Miralta Seix opoeiço ao
• convidado Liggett & Myers Tatermo - 102.316 - e privilégio de in- bacco Company a compareeer a Aste
vençeo - Nova chupeta - de - In- Dep artamento a fim de efetuar o paventa Indústria e Comércio Ltda
gamento .da taxa final do termo --trtil S.A. Industrial e Importadora 347.135
marca - Oasis.
de Máquinas oposiço ao termo - Loca
- a comparecer a êste Depar102.815 - privilégio de invençãO - tamento a fim de efetuar o pagaNevo fôrno - de - Henriberto
mento da taxa final do termo • ung.
3e3 523 - marca - Suíça BrasileiAdatcx S.A. Industrial e Comercial ra.
oposição ao termo - 103.285 - priÉ, convidado Reg,le Nationale des
vilégio de invenção - Dis positivo paRenault a comparecer a este
ra a fabricaceo de Vos de borracha eisines
Dep artamento a fim de efetuar o
- de Marcelo Gire Marsal.
nento da taxa fina l do termo
S A. Industrial e Importado- paear
374
e82 - marca - RN.
ra de Máquinas onosição ao termo
Borelli Indústria e
• eonviclido
- 105.714 - modelo de utilidade - romérc
i a _Ltda. a empe nas:1: a flete
Nôvo tipo de fôrno para assar bisa fim de efetuar o
coitos bolachas ou semelhantes - pa reoeuento da taxa final do termo
mo
de - Kikuro Hikage.
- 355 019 - marca - noeeirtarne
e
Zapparolo Serena S.A Iudústria
• eonvidado - Aueu sto Mãrio da
Comércio • oposiceo ao trino - enrim a reee r êsfe fl..
305.985 - nrivilézto de Invenção - riCunha
'rrtn ny ent0 a fim de efetuar o pagaRale térmico - de - La Telemeca- mento
fina l do t8rmo - 375.644 nioue Electrirme.
Cerâmlea São Ce ei-eno S A. ooasi- marca - Pre.ssiomentro.
ção DO tiNrrno - n8103 - priviléaio
RECURSOS
de invenePo Proceseo de obtenção de nrodutos r efrafã rlos tendo um
Iudústria e Comércio de Pianos
teor elAvedo em mulita - de - So- Schubert Ltda. - recorrendo do lesciate des Feectrodee et Pefraetaires pacho que indeferiu o registro do
. Ernesto Ro fhseli ild S.A. Indústria termo - 353.104 - marca -e- KlanSavole.
greldh.
e Comércio onosinlo ao termo Drogueria Franco-Inglêsa Socieda108.825 - nrivIléTto de inverte s ', - de Anônima - recorrendo do desAperfeicoamentos em canas proteto- pacho que Indeferiu o, registro ao
ras tenra I tvro g e re leeos - de - têrmo - 354.212 - marca- - Fronfeia.
Aneen io eea reues
tal.
Fhrmica rnenera tirm rmosiç go ao
Quadri S.A. Iudústria e Comérciu
termo - 123.9e3 - 0"Pnho indu s - recorrendo do despacho que indepara - altiva d erenlaa orna--trial feriu o registro do . termo - 359.914"
trevito*... - marca - Quiriri.
Menta l ro-t eéreQ polt encto
•dos nlêstfenct - rIP - Cornaanhia
American Home Products CorpoQtifmInn TnOtv.4r101
^rni.tvArlog
Produ toc Pe,•storn T.n ri l,e4-,•401 de ra.tion - recorrendo despacho que
registro . do térmo
Pl 6QH "ol C t, P" 0"" , r) +erma - indeferiu omarca
- Fria. •
.
NA..
deeeresee ereneeedet
•123•aan
-'
-, Portella & Cia. Limitada
Vo des enbo neoemen tel gen ctIree a pli,do do despacho . que 'mie- Consoacado a le minseoq 4 istro do termo - 364.187
nhia Química Industrial de Lamina- rée te§,

dos.

Cama Turcatella.

:

Fábrica Gunther Wagenr 'Limitada - recorrendo do de:_macho que indeferiu o registro do termo 364.408 - marca - Satélite.
Manoel da Silva Júnior - reeorrendo do despacho que Indeferiu o
registro do termo - 367.818 - marca - Párolo.
A. Carvalho & Cia. - recórre.ndo
do despacho que indeferiu o regestro do termo - 366.603 - marca -Kamargo,
Revel S.A. Indústria e Comércio
- recorrendo do despacho que indeferiu o registro do termo - 375.720
- marca - Revel.
•
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_
distintas, confeccionadas de ma.
teria' flexível e que se caracteriza por ter a configuração circular
com a parte central côncava e
na posterior um ressalto com furo
lateral onde é prêso um fio de
material plástico ou equivalente.;
Segue o ponto 2.
.
TÉRMO N. o 104.153
de 30 de julho de 1958
Francisco Kosa - Estado da

Guanabara.

Privilégio de invenção - para
dispositivo automático de regtk• Privilégios 'de Jnvenção
lagem elétrica.
1.0 - Dispositivo automático de
Tenel0 N° 103.873
regulagern elétrica, dotado de uni
De 21 de -julho de 1958
ou mais elementos sensitivos, e
"Uma nova máquina de calcular' um ou mais elementos executivos,
assim como de elementos auxilia- Modêlo d Utilidae.
Isidoro Wanderley idartini - Sat. res caracterizado pelo fato, que
Paulo.
o s) elemento (s) sensitivo (s)
atua (m) o (s) elemento (s) exePontos Característicos •
cutivo (s) sdmente depois que
1° Uma nova Máquina de calcular. atingiu a sua posição definitiva
caracterizada por uma . caixa quadrai', correspondente ao nôvo estado de
gular,"apresentando a sua face impe-. contrôle. Um total de 8 pontos.
-

rior inclinada na qual são praticados uma pluralidade dc rasgos atou
gados, dispostos longitudinalmente,
tendo a dita caixa em seu inlertot e
logo de sua tampa, obedecendo á
mesma inclinação. um bióco ovóide,
prèso as paredes laterais da caixa,
provido de eanaletas de g ula em tAda
a volta, correspondendo cada canalete
a uru dos rasgos citados; estando dispostos, pouco acima do dito bléco, e
na niesma linha, uma pluralidade de
discos, uni para cada rasgo citado
apresentando éstes discos em sua periferia, evidades em. número de 10
(dez), colTespondendo cada uma a
um dos algarismos, gravados ao seu
lado, e girando éstes discos sôbre um
eixo comum, também fixado as part.,
das da dita caixa. --.. Um total do O
pontos.
TERMO N.o 103.976

TÉRMO N. o 104210
de 1 de agôsto de 1958
Fábrica de 4cordeons Tupy Limitada - Rio Grande do Sul.
Privilégio de invenção - para
- um aparêlho amplificador o
sonorizador para acordeões.
1.° - Um aparêlho amplifica.
dor e donorizador para acordeões

ca racterizado por uma caixa de
r e2sonância dotada de dois rebaixos l ongitudinais e p aralelos, dotado de janelas a q uidistantes, nos
quais se alojam e p asseiam duas
réguas também dotadas de j anelas e c omandadas por duas peque-

nas alavancas, articuladas entre si
e nos seus pontos de apoio, tendo uma delas uma maç a neta.Uni
total de 2 pontos.

de 28 de julho de 1958
Loulse.Noemie Marcellet - São
TÉRMO N. o 104.374
Paulo.
Privilégio de invenção - para
de 11 de agôsto de 1958
- nôvo suporte para chaves eléMurray
Martin Potter -- São
.
tricas e congêneres.
Paulo.
Pontos característicos
Privilégio de Invenção - para
1.0 - Nôvo suporte para cha- - ndvo secador para roupas.
ves elétricas e congêneres, carac, Pontos Característicos
terizado por uma armação em
1. 0 - Nõvo secador para rouquadro, retangular, quadrado ou
outro qualquer, provido, em todos pas, caracterizado por ser constiou apenas alguns de seus lados, de tuído por uma coluna portadora,
o alto, de uma armação que gira
pequenos trechos centrais de espessura mais delgada, possivels de em rolamentos sendo citada arformada por travessas roo,
serem destacados; e sendo ainda mação formada
o referido quadro dotado de tra- dils que convergem para uma pe.
vessas horizontais extremas, su- ça vertical, reforçada por meio
perior e inferior, atravessados por de tirantes inclinados, sendo ti.
parafusos de fixação do quadro à nalmente, entre as travessas, disparede, e ainda providas de orifi- enclidos fios paralelos, horizon.
eiras centrais rosqueados. Um to- tais. Um total de 3 pontos.
tal de 3 pontos.
TÉRMO N. o 104.064
.
Repositada em 21 de junho de
1958.
Patente de Modêlo de utilidade.
Título: "Prendedor para varal"
Requerente - Alvaro da Cruz
Picanço - São Paulo'.
Pontos característicos
1.0 - "Prendedor para varal",
que se constitue de duas peças

TERMO N9 106.282
• Depositado em 9 de outubro de 1958
Requerente: Felipe Silvestre 011e
veira - São Paulo - Estado cie São
Paulo.
Pontos Característicos de: "Aperfeiçoamentos em interruptores interminitentes automáticos".
19 / "Aperfeiçoametnos em inter- •
ruptores interminitentes automáticos"
caracterizados Pelo =P rego de- urna
resistência de carvão no aquecimen-

to da lâmina bimetálica termastática.
Um total de 2 pontos.
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presos pelos extremos a uma travessa
extrema ;.?e ligação entre os citados tiDe 25 de abril de 1958
rantes e à caçamba, braços estes ainda
Depositante: A. B. Dick Company conjugados a molas amortecedoras e de
— Estados Unidos da América:
retorno. Segue ponto 2.
Pontos característicos: «Mecanismos
para separar cantos para duplicadores) •
•
TERMO N o 103.722
— Privilégio de invenção.
•
Pontos Característicos •\
Em 14 de julho de 195S
P Mecanismo separador de -folhas
Requerente: Walter' Rello de Araújo
para máqu:nas duplicadoras ou' impres- — São Paulo.
soras do tipo tendo: uma mesa para
Pontos característicos de: 4Conjunto
suportar uma piiha de folhas a serem regenerador de ambiente adaptável no
alimentadas à máquina; tri.hos de guia comando de válvulas de descarga dáInlaterais esquerdo c direito, montados gua em aparelho satiitárioss..
seibre a dist mesa para contactar c venção.
guiar os Bancos da pilha; mecanismo
1°) Conjunto regenerador de amalimentador para avançar a folha su- biente, adaptável no comando de válperior da pilha, e -meios de separado- vulas de 'descarga dágua em apare'ho
res d2 cantos, incluindo um separador sanitários, caracteriza-se por ser acioJe 'cantos tendo um membro vertical nado e aproveitar a mesma pressão do
defronte Urn canto dianteiro da pilha, botão convencional (1) impu'sionador
cujo membro vertical tem um beiço que da válvula, sendo que este conjunto é
do mesmo se projeta em direção à embutido e coberto pela capa conveni.etaguarda e se destina ao contacto cional (2) externa: na-ponta do procom um canto dianteiro da. folha supe- longamento axial interno (3) do borior, podendo o referido separador de tão impulsionador. tem incorrorado um
cantos ser movido em uma direção ge encosto rcs'stente (4). movível, em forralmente vertical, e sendo impelido ma de calota, a t uante contra o corpo
para baixo, a Lar de manter seu beiço duma 'bomba pneumática (5), sendo
em contacto com o canto dianteiro da que a outra parede desta lomba se
fOlha superior, caracterizado por um dispõe contra uma chapa fixa de encosmembro frontal ou anterior sishre a to (6) também em fo-ma de calota; na
guia Jatara!, adjacente ao dito - separa- extramit'afie sunerior da bomba pneudor de cantos, e meios de guia, ligan- mática (5), tem adaptado uni tubo condo de forma deslizável o separador de dutor vertical (7) de ar, cuja saída
, cantos ao men('ona-l o membro froatal superior (8) é situada numa abertura
ou anterior, a fim de conservar o ali- praticada na, perifer i a da' cana convennhamento entre o separado» de cantos cional ex`erna (2): na porrão mediana
e a corresponden`e au i a lateal rir todo do tu lso condutor de ar (7). tem coo movim e nto vert i cal do se p arador da nectado um outro tubo (9), comunlcantos. Um total de 27 pontos.
cante e imerso mim deoósito (10) do

urna face superior acentradamente
cônica', rosqueada ao dito trecho inferior da dita peça cilíndrica, formando,
no interior desta, câmara de gaserficrção cumunieente coro os mencionados rasgas diametrais. — Um total de 3 pontos.
•'

T1).1010 N. 104.735.
De 27 de agUsto de 1958
Requerente: Francesco Rebecchl,
que também se assina F. Rebecehi.
Titulo: .Dispositivo elétrico, inter.
ruptor do fluxo de carburante em
eiculos
Auto-motores" — (Patente
s.
d. Invenção) — Estado da Guana.
bara.
Pontos característicos •
1.°) --- Dispositivo -elétrico, interruptor do fluxo" de carburante em
veiculas anto-mistores". equipado no , nterior de um estájo cilíndrico, caracterizado essencialmente
por corser um núcleo prrvisto para
acomodar duas bobinas . eletromagnéticas, dispostas paralelansente e um
corpo cilíndrico absolutamente isolado do núcleo, no interior do qual
tem "curso um émbolo caracterizado
por possuir orificios de passagem e
tuna depressão no seu corpo, depressão es s a conjugada a uma válvula
de 'saída para o • exterior; ainda no
corpo do referido êmbolo, existem
dois oriffs-ias -laterais, terminando
em cone, nos quais se alojam molas
em espiral e esferas (bilhas) previstas para manter o êmbolo na pari.
ção comandada pela chave de ligação em contato com as bobinas eletro-magnéticas, vedando ou dando
Passagem livre ao carburante alimentador rira veiculo, quando desejado pelo operador e mediante acio.
Perfume: éste dends :to situa-se na par- namento da referida chave.
Segue o ponto n.° 2.
te traseira interna do coniunto. sendo
TERMO N o 103.591
que éste depá sqo (10) de peeforne, tem
orifício de' abasNacimento (11), com
TÈRMO N.,105.000
De 7 de ' lulh de 1958
tampa. Uni total de 2 pontos.
De 5 de setembro de 1958
Virgilio Marques Portasio — São
Vicente — Estado de São Paulo.
Privilégio 'de Invenção para
TERMO N 9 1-03.608
Processo para a obtenção de revesUm novo modelo de prego eorn duas
timentos de cloreto de polivinila secabeças — Modelo de utilidade.
De 18 de julho de-1958
guudo o processo de sinterização sob
Pontos Característicos
•
Arlv de Campos Duarte Moreira — turbilhonamento.

ternas nã nperfuraclas montadas' nos
referidos membros espaçadores e. ao
mesmos, presos de . modo a definirem
uma pluralidade eis passagem de ar
justapostas, terminando as referdas
chapas, pelas suas extrem dades inte•
riores, um pouco aqiiém das • extra til-

dados dos referidos membros espaçadores e em arco, de modo a ficarem
as referidas passagens dé ar em ca.
munica.ção scom a atmosfera e 'senda
a área de seção transversal das aterturas formadas, substancialmente., igual
área de seção transversal das reá! À
ridas passagens de ar; e um ventila.
dor ou suspiro continuo estendenás-ksi
long;tudinalmente. ao longo de teal.r
parté superior da edificação; em cotnunicação com as referidas passageas
de 'ar. Seguem-se mais 2 pontos caras.
teristicos."
TKIMO N. 104.3á
,
Plásticos Industriais Pil Ltda.

Can/

São Paula.
Privilégio de Invenção pala •••••
Niivo prendedor / de roupa. „
.
Pontos can:eters' icos
1.°) Návo prendedor ac roupa, ea-

racterlzado por duas peças -alongadas, encostadas por suas faces internas em um fulcro, sendo as citadas Peças, providas 'de ma orifício

atravessado por um aro flexível,
cujas extremidades apoiam-se nas .
faces externas das mencionadas peças, uma das quais é provida, mil •
suas extremidades, de, ganchos que
poderão ser de dimensões e configuração iguais ou diferentes.
Segue o ponto n.° 2.

Tt.I1510 N. 104.863
_ De 3, 0 de agosto de 1953
Rafael Chaparro Sanches
São
Paulo.
Privilégio de Invenção para i-an
Nova Máquina de Somar.
Pontos característico::

• Domingo Mário Cozzi — ArgentiP Um novo modelo de prego com São Paulo.
1.°)` Nova mãquing de somar, ca.
Privi'égio de Invenção para: Novo na.
racterizada por uma caixa em cujo
duas cabacas. caracterizado por, apreinterior são dispostos dois eixos ho2:cit./indicações
sentar a haste delgada que forma o cabresto.
rizontais, portadores de pequenas
corpo do prego, nas acliacências de
1.°) Suporte de baço auxiliar para rodas envoltas por tiras corresponPontos Característicos
sua cabeça, um pouco abaixo desta,
peças combinadas de telefone, carac- dentes verticais. providos de °rins
P Neivo cabresto, caracterizado por terizado por um- pedestal ou plata' um a'argainento de secção. com o mescios em linha, sendo cada roda sumo diâmetro e espessura da cabeça ci- ser formado por uni cabo contínuo, fei- forma, compreendendo um berço e perior, provida de uma roda dentatada. de maneira a formar entre si u.n to ma tecido de corda, ou material uma articulação para ligar o dito da, em um dos lados, provida de dez
es'reito pescoço. com o mesmo diâmetro plástico, ou outro qualquer, cabo este berço ao. pedestal ou plataforma do dentes, e de uma saliência anelar do
telefone.
da haste ci algacia que forma d corpo que é armado com o auxilio de três dito
lado oposto, coas numeração do 0
Um total de O pontos:
nassadores, uma fivela de encaixe, unia
do prego. Segue o ponto 2.
braçadeira com alça de graduação e
Um total de 4 pontos.' •
uma corrente. Um total de 4 pontos.
TERMO N9 104.923. TERMO 9 103.660
TÉRMO N.° 97.988
De 1-9-58
De 10 de julho de 1958
TIIMO N° 104.307
D j 23 de outubro de 1957
Requerente: Wilbui Morton Pine.
José Pellin — São Paulo.
De 7 "de agosto de 1953
'
Titulo: Uma (Nova) Construção
Mannesmann AktiengeselLschaft
Priv - légio de invenção para: Novo
Antonio Cunha Freire e . Luigi Ube- para Edificações.
*— Alemanha.
dispositivo, basculante para caminhões. zio — São Paulo.
- Privilégio de Invenção para
Pontos Característicos
Privilégio de Invenção para ApaPontos Característicos
relho Gazeifleador (rasura adaptável
Armação para empilhamento dti'
Nova
construção
para
edificações
I°
1° Novo dispositivo basculante para as torneiras. .
tambores.
que
compreendam
uma
pluralidade
de
caminhões, caracterizado por compreenReivindicatões
membros
em
arco,
não
perfurados,
ligaReivindicações
der uma caçamba, provida Inferiormente de dois .su portes de base, de linhas 1° Aparelho gazeificador d'agust. dos em justaposição para , formarem
uma
estrutura
auto-sustante,
abrangen1. 0 Armação 'para 'o empilhade contorno formando um trecho reti- adaptável às torneiras, permitindo
líneo anterior e um trecho em arco de obter ;r to sa.va d'agua fortemente do cada um dos referidos em arco urna mento de tambores, caracterizada
circulo noster!or. su p ortes éstes asseri- aorificada, caracterizado por uma peça pluralidade . de painéis alongados sae, pelo fato que dois quadros paralecilíndrica com trecho superior e ta- longitudinalmente, arqueados„ presos los, formados .preferência por
tados. sôbre o «chassis s -do, caminhão é'sie
. diâmetro, externo ligeiramente entre ai por justaposição -temo a topo tubos, são ligd
os, perpendicularou sôbre duas longarinas ,longitudinais. ferior
rosqueados internamente, sendo caracterizada pelo fato de compreender mente a êstes, por traves de ligafixas sabre o referido achassiss. e ainda inferior,
'ó' dotada
a mesma uma pluralidade de membros espaça- ção. constituindo urna unidade
providos de :tirante% laterais' articulados; peçr; à- meia altura ainda;
de saliência ln- dos arqueados e, francameate, termo- utilizada
coma ou apoio inq
E-Obre mesmo •achassiss ;send a previs- teáor, arroçar a de rasgos 'diametralto , um _Voai fixo. , da encosto para .. a mente.a p oatos, imediatamente inferi- condutóres, espaçados uns dos - Muros termediário , , ara cada lote de'
fee mtesio/;, da caçamba , referida. ePs ores à dita saliência, sendo previstos ao long'o do comprimento do edificlo tambores a àerein empilhados hio,
tão naoyi da de 4;sposiy de angate sábre a-dita saliência ,discos perfura- e présos aos lados externos clua refe- rizontahrient
-• •• . e• • . lado a lado ou IVO
ráPi'dea. qualquata. e seadss. ainda .. previi- dos, AnterCamblvels conforme a pres- ridos membrbs em arco, no sentido em cima do Qutro.,
to»inn :conjunto de >aços articulados, são da água,"'e , sendo ainda prevista longittidinar dos' mesmos; chapas tatoar de 4 ponto.
1\1
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TERMO N9 106.129
/ De 27 de outubro de 1958
General Motors Corporation — EStados Unidos da AnáiSca.
', Título: Aparelho Refrigerstdor.
Privilégio de lavenção.
POntOS Característicos
19 Uma •nova composição da matéria, caracterizada por compreender: —
uma espuma rígida de cé.ulas f -cie ias
de poli-uretana, tendo as células da
mesma cheias por retenção de um pra
cluto de substituição Iluor-halogensdo
de um hidrocarbureto saturado .alitático, sendo que o dito produto de substituição consiste e, pr.lo menos. 93%
em volume do conteúdo das células.
-Seguem-se os pontos 2 a 24.

DIÁRIO OFIC1À1.:.. (Sebo
•
1 fundo e apoiados em suportes (4),
ditos canais (6) sendo providos de
! trilhos (3) sôbre os quais deslizam
vagonetas (1), cuja superfície superior é carregada de tijolos (), ca
racterizado também pelo fato de o ar
quente int-rno aos mencionados canas
(6) ser movimentado pelos ventilai('
res (11), de modo a promover redução
na umidade dos mencionados tijolos
(2) possibilitando serem - carregadss
continuame ite nas fornalhas de so
zimento usuais. Um total de 2 pontos.

TERMO N° 114.592
De 9 de novembro de 1959
Vitramon, inc. — Estados Unidos
da América.
Titulo: Processo para instalar condutores terminais em componentes elétricos compostos e produtos resultantes.
Privilégio de inverição.
Pontos Laracteristicos
19 Uma unidade elétrica compreendendo um corpo laminado unitário de
camadas paralelas dotadas de propriedades elétricas especificas, sendo. els
tricam:nte, condutora uma. pelo menos,
das referidas camadas, caracterizada
pelo fato de que cada camada do referido corpo se acha unida a cada uma
das camadas adj icentes ao longo de,
substancialmente, tdclas as suas superReles ,ficando a referida camada, eletricamente, condutora situada. integral.
mente, no interior do referido sorso,
pelo fato de que o referido corpo apresenta uma face superior paralela às
referidas camadas c exibe uma r - en.
tráncia que desce da referida face superior até a referida camada eletricamente condutora pelo tato de que a
referida reentrância apresenta I I/12 jtâmetro que não é superior ao dismetra
da bôca da mesma, havendo, ainda.
um condutor feito de um material eletricamente condutor e que atravessa a
referida reentrancia. entrando em contato elétrico som a referida camada
eletricamente condutora: e pelo fato
de que o referido corpo se acha ei•
trangulado em tõrno do referido condutor, visando a solher e a engastar o
mesmo na referída reentrância. Seguem-se os pontos. 2 a 13.
TERMO N 9 62..871
Depositada em 15-7-1952.
Requerente: Ernesto Peponi — São
Paulo.
Pontos Característicos de: — "Forno
continuo para a secagem de adobes e
outros materiais de terra-cota."
1°) "Forno Comina() para a secagem
de adobes e outros materiais de terracota", constituído d? um túnel CUIli
truido em alvenaria de tijolos e apre•
sentando: — lateralmente. uma torna
lha (7) provida de porta (8) e ventilador (7), frontalmente, uma abertura (5) para a carga, e postertsrmente, uma chaminé (10) e exaustsr.
convencionais, e caracterizado pelo fato
de o mencionado túnel apresentar
-ternamente leigo duplo. quádrupic ou
outro, de canais (6) conformados em
alvenaria de tijolos ou outros inter.
lamente e suspensos em rabiça() ao

TERMO N9 62.915
.
De 17 de Julho de 1952
Paul Dominjon — 'França.
.
Privilégio de invenção para aperfeiçoamentos em máquinas de lavar,
de emulsionar e outras.
'Pontos característicos
19 — Ap erfeiçoamento em máquinas , de lavar, do emulsionar ou outras, caracterizado pelo fato que a
tina da máquina com preende no seu
interior um disco cuja superfície é
oblioua com relação ao seu eixo de
im pu lsão rotativa, assegurandn. assim êste disco à m a ssa liquida em
contato com a qual êle gira, um duplo movimento concomitante de rotan g o e do oscilação. Um total de 3
pontos.
TERMO N O 66.661
- De 23 de março de 1953
Carlos Elvio de Oliva Paz — Argentina..
Privilég io de invenção para dispositivo anerfeleoado p ara anitecim s nto de água utilizando os fogões existentes.
Tendo-se assim de t crito o presente
invento como a forma de executá-lo
prât ir.mente, dec l ara-se nue 'o mie
• reivi nd'ca, como propriedade e dlrei+n exchi civo é:
19 ..._ ntsnasitivo men soueeimento 4 0 Pnia. .remov.ftsel, a plicável à
en .l oh q. de ft 4 S p fill .Vs*OSP.21e, es,reetasisedo nrs- nomosee nser umfl
hibul q r. e11 1 951 T) n lY'NP% termlunie esttio volta stes em sarstian
•
rvitra e enTe.er, rin n yin rn
son.
enssissosss e e.ul,e°Irem rsnr seus
^v t.. 0 11, n q en'tiirnn Tr^fx de 11,1 1 C1 C,110
An, q1fln. tluo eArn nrn so.
rInA empiq

floro

enreertlfn

essistiseesn dp ÓROR
p nfrente ns sasn antína. (meruins, rwin R nossa sasi sss sn-sss•ss,
"^n elr ,, n 'vira fl e q ,,,,,11-n,, g n eis .semq
•,,,o rtn ri. ROA!, 4 g4 ref.../An ssrssnst_
p efnrtrIn p
rr•nvilRn nret
To.f. e 1111",1 ••••
11TYI
h n ek,/ 1
Dm..4 ettin fi na on n du t n r o g
e.ern••
nlie
n n ,e acenta nein nvann. orym Tv,rf-g.
tn4a, Anmn" .arN -T . ridn • n dlennOtivn
mo Q para fechar a (Ra MT 'MAR
cortadas. — Um total de 7
pontos.
TÉR1V10 NO 68.767
De 31 de julho de 1953
poop erente: Gerhardus Oroeninesa
..._ P:5(1 Anulo,
MrylaTe) de util idade para novas disssssisaps nty, i n t.-run tores ou chave
oissrica 0'a tanino.
to
Now,. efen ,, e 1,, nes arn Intertem-on
ilustres nu chave elbtriea.
4.0-4,Prins nor sPr cinta r% (14 diTaA
. Treq (1a) ne et On a t4 tõrn Cõnf.,'rlO
•
rlain de TN NIn (, ort+ nNAln p prni.
. 1 (1r1), util q lArrdna. (IR ennttifn ()41)
dnig n . ,,T rvn ,,,, rRen f ,,p
4,,,4ivo
late' . ,: s 01) 1'1,.n
fo emm As nig CNA sia contatos onnliirnn- Tvl . nfl,crsc
sa-tes
11.1"V't)
n/M-ninn ()N • 1,0 rnnf . et do IN,reeln
"e .% /5"wl fi. n rin uni n ig f an Aen 13)
(110. . Xf 111110 .1 f1 P eXf("lin tis) 6 revi.
ntleo da. (IN) nata. a respwttiva rixagem por meio de porca (5) na base

(1); nesta parte maciça e axialmente se locailza um parafuso-agulha
(6). o qual permiLe regular a entrada
e sada do ar dentro do pistão fico
(13) por meio de um furo (16) :isposto transversalmente no pistão; este pistão é passante em tampa ros(meada de botão de comando '4),
fico internamente (7), sendo .que
extmmidade interna do pistão e dentro da câmara fica (7) tem fixado ao
MO- MO sim êmbulo com 'suarnicão
(11-12); no interior do pistão se aloja uma mola espiral (10), mantida
rxia lmente por meio do pino (8),
provido na sua extremidade de c,;.
na -chateda (g) que se aloja em cavidade anronriada disposta no cabeeo`r, do botão (4). Um total de 2
pontos.

1
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TERMO NO 89.566
De .4 de agfisto de 1956
Plínio de Freitas — São Paulo,
Mode:o de util:dade para nfive tipo de estante rolante.
19 — Estante rolante, caracterizar/a
e reivindicaria pelo fato de ser :onstruicla .essencialmente em seu Conjunto, de vários recipientes penden.
tes por dois ganchos cada um em eixos horizontais, ligados por seus extremos em filas metálicas ou correu..
tes, uma, de cada lado, que giram ger.
ticalmente esticadas por do is pisres
de rodas, um superior que suporta e
outro inferior, ambos para a rotaçáo
cia parte principal; êles se fixam em
dois sup ortes laterais interligados. terminando em pés para o piso. Una total de 3 pontos.

Titl"-iM0 NO 75.222
De 10 de setembro -de 1954
PertriX-Union C. M. B. H. — Alemanha,
Pontos caractersticas da invencão
de ffilha fina eletricamente codutora pr,ra bateria i.s ealvanicas de forma de construção bipolar.
19 — Bateria galvânica de estrutura b!nolar e possuindo empadas eletricamente condu t oras sits:t sadas num
cos lados dos eletrodos de solsisão;
esir teriza da pelo fato de as camad a s efl'n4 tit . r..& sa-e,1 fabricados num
tni,turedor de cilind ros — de urna
rnicsii ra cia materi ais sint4ticos tersnont o sticos e de tinos' de ca-bano
al.4--i enrn ent. - no” A nt orns em forma
d. fAlhas finas de condutibiutia.de
pxtrnmam.nte .l.veda e ;se.'i.
tas de' poros. adieto d'a dissolventes. a a Prf / denote sendas/lente
flxn- ncr• efel f o de ad erêneh nos ale'
de Dor laminas:em a
tenve s-s turas adequadas. Um total de
2 pontos.

TERMO N" 91.453
De 3 de janeiro de '1957
Estanislau Takoliowlez — Argentina.
Modelo de Utilidade pa-a Um novo
Produto de Molda gem P ar illi r00 a
pressão de um material plastico.
1 — Um zuavo produto de moldagem
por injeção a pressão de um material
plást'co, caracterizado porque consta
de uma barrinhe de suporte para uma
agulha de coser, provida de unia cavidade largitudinal para o alojamento
desta agulha e de uma fenda em uma
extremidade de dita cavidade pa-a a
sujeição- de dita agulha, pares de projeções que se estendem de lados opostos de dita harrinha, uma série de machos de colchetes de pressão unidos
com as projecaes de um lado de barrinha e igual série de pertinentes fenices de colchetes de pressão tinidas
com as proteções do lad ooposto de
dia barrinha, apresentando as pro iecães extremidad ss debilitadas de unia()
'ItIRMO N O 80.830
de fecil ráptura com os membros dos
De 20 de julho de 1955
colchetes de pressão, dos quais as reStanila,w g ubee-i e l'f.enato Antõs feridas fSmeas têm um olhal central
tifo éte?..Is — Sg o Pou'o.
como meio de retencao para as made invenean para motor chos. — Una total de 3 pont-m.
'n com um ou ma is êmboPerxlvriluO:so
lo% retati.ro.% Tln el recinrocantes e compressor rotativo de ar acoplado.
TERMO N G 92.315
Pontos característicos
De 6 de fevereiro de 1957
19 — Motor a explosão. com um
/Vides Laboratories Inc. — Estadas
• m e ts 6mbolo, rotativos. nao
nrosantes, e comoress or rotativo de Unidos da América.
Privilégio de Inverção para: ComP,'• (vinte do, cara cterizado --;or ser
sossiassídn n moo'. rua- uma r•PiXn posições destinadas a deteção de Os
em cirro interior é previsto um ul i n- cose.
d.°no Inas move-se MD Disum vnlnnt p , mon ssan no
t: g o lin.q cln
Pontos característicos
gs,...n-m•41-••• f o ndn em iam drys 1 ,,A ne do
1 — Uma composição para a dete^ 114,, A r n
ditas câmeras de exroo.g o nn intnrIn” da g nulle sfl n lis- ção de glicose na urina, caracterizada
r•n"rs pq re ers , r.tIvP.q " vell gt incandes- por compreender glicose oxidese, pecentes, e inteores de combustíveis — roxidase, um com posto sue sofre uma
Um total de 7 pontos.
reação de cdr em presença da áatial
oxigenada e peroxidase, e uma Proteína solúvel. paro -estabilizar a come
TERMO N' 91.155
posição. — Um total de 6 pontos.
De 13 de dezembro de 1956
Les Derives Resiniques et Terpeniques S.A. — França.
Privilégio de invenção para: Piocesso de Preparação do Citronelol.
Operação descritos que não fosern
dados sinão a título de exemplos.
Pontos característicos
1 — Psocesso de preparação de cltronelol caracterizado pelo fato de que
se deshidrata o glicol obtido por hidrogenaçáo do diepoxido do aloodmetia, obtido por hidrogenação do deparido do alcoocimeno, obtido ele
mesmo por pirolise do pinen (alta)
— Um total de 10 pontos.

TERMO N 9 92.924
De 11 de março de 1957
American Sulphur And. Refintri
Company — Estados Unidos da América.
Privilégio de Invenção para: Extras
ção de enxofre com solvente.
Pontos característicos
1 — Um p-ocesso continuo para extrair enalfre de minério, caracterizado
eslas fases de extração de enxófre do
ainério por um solvente quente, separaçã o de mescla quente de solução de
enxiSfre em solvente e contenda finos
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de minérios, dos finos do minério, precipitação do grosso do eoxófre contido
na dita mescla quente por resfriamento de dita mescla, separação do
enxdfra precipitado do dito solvente,
recuperação do solvente das diferentes
fases do dito processo e re-utilização
do servente separado e recuperado nas
fases de extração cem solvente do processo. — Um total de 15 pontos
TERMO NP 94..553
De 24 de maio de 1957
Yoshiharu Sugiyarna — São Pauto.
Privilégio de invenção para: Nova
caixa pa-a bonecas e outros.

o

Pontos característicos.
1 — Nova caixa para bonecas e outros, caracterizado por caixa prismática
retangular formada por cinco . placas
de vidro ou material aqui valente., sendo ,quatro planos, retangulares e iguais
e a última plana e quadrada, sendo as
retangula-es unidas entre si, pelo contato dos lados maiores, e solidárias
duas a duas por cantoneiras constituidas de pequenas placas retangulares,
plásticas, dobradas em ângulo reto, e
dispostas na extrem'ciade superior da
linha de intercessão de duas placas retangulares adjacer2tes, e avançando
para fora das referidas placas d.e uma
distância igual a espessu-a, da placa
quadrada, formando alojamento para.
esta, que apenas se apoiará sôbre as
demais, e sendo ainda as mesmas cantoneiras providas de orifícios concordantes com orificios'existentes nas placas retangulares, por onde se fixam a
'estas por parafusos 'dotados de cabeça
de vidro e porcas de fixação; e sendo
a refedda caixa encaixante em cana,teta periférica de que é provida uma
base quadrada de madeira ou similar.
— Segue o ponto 2.
TERMO N , 94.932
De. 15 de junho de 1957

lYi-RIO OFICIAL (Seção III)
TP.11M0 N° 93.904
he 22ide julho- de 1957
João Baptista Lemos — São Paulo.
Privilégio de Invenção .para Aperfeiçoamentos na montagem de amortecedores em veiculas.
Poetes . Característicos
1 Aperfeiçoamentos na 'montagem
da amortecedores em veiculo, caia eterizados por uma barra metálica rigida, provida em seus extremos de
dois cilindras transversais, cada uni
dotado de alojamento interno tuimlar de paredes inelinadra," revestido
por um conjunto de buehas. ama de
borracha ou similar, e outra mais
inferna, metálica, onde se inst s lio por
trecho Cilíndrico, uma' peça fixadora
formada por dois trechos principais,
um cilíndrico já referido e mota,
tronco-cônico. externo, adjacente entre
si por aba circular saliente. a .provido
o conjunto de trechos terminais raSqueridos, tendo ainda cento acessórios
de fixação, um anel de anteparo 'e
porcas • extremas. — Um 'total de 2
pontos.
~ao,TORMO S°. 96.739
De 29 ded gosto de 1937 ,
Depositante: liristol Labora tarjes
Inc., sociedade anónima norteamericana. — Estados Unidos da América.
Pontos características de : "Processo prra a produção de.tetracielina"
(Privilégio de Invenção).
Pontos Característicos .
1° Processo para a produção de tetrae:tlina, caracterizado pelo fato ele
se pôr a proliferar, sob condiçoes
aeróbias, salamantas : uma cultura de
uma espécie Orodatora de elorotetraalatina de Streptoineees numa solução de carboaratoa contendo nutriente aquoso, nitrogenado, que•contém
uma porção substancial de ion de cloreto, na presença de um. edinposto
terocielico escolhido do grupo, •que
consi s te de 2-mercapto4, 5-elimetiltiazol e 2-benzoxazofetior até ser‘comu'nieada atiVidade antibactericida subsO
tauxiai à • dita solução, dompreendando, pelo menos, 2000 meg-mi de
tetraciclina. — Um total de 13 pontos..

Teresa Mainardl — Itália.
TERMO ,N0 96.833
Privilégio de invenção para: PraDe 3 de setembro de 1957
,cesso para a manufatura de recipientes tubulares feitos de Material piasPrivilégio de invenção "para Ma. tico.
quina para apertar e descpertar para, respectivamente porcas de pa1 — Processo para a manufatura de fusos.
rafusos especialmente para anelos de
recipiente tubulares feitos de matéria fTxação de trilhos da via permanente
artificial mediante a injeção de maté- de estradas de ferro.
ria artificial no interior de uma forma
Reivindicações
externa, parcialmente cheia com u'a
1° Máquina para- apertar e desamatriz interna e em cujo cabeço se
parafusos respectivamente poracha disposto um capuz. estando pre- pertai:
cas de parafusos, especialmente para
vistas, nas zonas dds cabeços das ma- meios de fixação de trilhos na via
trizes, interna e externa, superfícies permanente de estradas de ferro, cacónicas que servem para _a formação racterizada por um -acionamento hide apêndice em gola de tubo, carac- dránlilaa (12) da chave giratória (23)
terizado pela fato de que, na referida a ser colocada na cabeça de parafuso
matriz externa, se acha engastada uma (6), respectivamente na porca do paUm total de tf pontos.
parte tubular que envolve a matriz rafuso.
Interna até o respectivo cabeço e que
forma a parte principal de tubo — de
TERMO N• 93.308
modo a penettrar a respectiva extre.
De
28 de junho de 1957
midade no espaço °realce entre as reite
ridas matrizes interna e externa; e pelo
Estados Unidos da América — Cafato de que o referido capuz se acha nadian General Electric Company Ltd.
Norte-americana.
soldado por sôbre o material artificial
Pontos característicos de "Aperfeiaspergindo sare a parte em cabeça
çoamento em censo:são de medido;
'da fôrma externa, com a 1bn:ilação de Wctt Horas" — privilégio.
.
gola e do apêndice de tubo em conO que a requerente reivindica como
junto com a parte tubular, de modo a novo é: .
poder o referido capuz ser- removido
1. Num medidor de Watt horas do
tipo de disco de indução tendo uma
do tubo. — Um total de 2 pontos.

bobina de potencial, uma bobina de
cemente e uma placa de airazo para
afetar o fluxo da .bobiur de poten
eia), caracterizado . por meios 1):: co
adaptatr o dito medidor para oncração em qualc.ner de duas frequências pré-estabelecidrs, ditos meios
compreendendo uma bobina de atraio
da corrente substancialmente feita
cm um 8 colorida sare o 'fluxo da
dita bobina de corrente: dita bobina
de atraso dr- corrente tendo duas extremidades livres eztando unidas para
adaptar dito' medidor para operação
na mais n'ta das ditas frequêncirs
pré-estabelccidr. s e sendo separadas
para adaptar o dita Medidor para
operação na mais baixa das ditas freUm total de 5 pontos.
quências.
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fato de ou fazer reagir cloretos de
ácido dia la oll-tienofesforico corri álcool pisacalínico na presença de agen.
tes que ligam o ác do eu fazer reagir
cloaetos de ácOica dialcoii-fosfórico, na
presença de agentes de ligação do
ácido, com álcool p:stadelínico, introduzindo posteriormente enxofre nesta
último caso.

• WRI.T.0 N.° 29.412
'De 23 de dezembro de 1937.
Monsanto Cheinical Company
Estados Unidos da América,
Privilégio de invenção:
Fora-Composiée.s de Po_tincros.
. Pontos caracteristzeas
1. 0 Uma. eampcsioão polimera
alta densidade obtida pela polimeriTERMO' N° 93.4.42
zaço de ura .nonaonara iiiclrocarbonado não saturado de forma etilénlea
De 13 ele novembro de 1957
c.arnpasição conter entre eèrea de 0,25
Pontos Característicos de:'
e cerca de G por cento em pês o do sal
Patente-de modèlo de utilidade.
de z*nco de um ácido groko saturado
"['ia novo modelo de farol ;laxa contendo desde 12 a 22 átomos de
veiculeis".
carbono.,
Requerente: Pariri Armada..
Um total de G pontos.
Estado de São, Paulo.
1°) Uni novo modelo de farol para
veículos, caracterizado por ser sua
TERMO N.° 99.542
base constimidia de um estojo ciliaDe 30 de dezein'Nro de 1957. •
drieo dc pequena profundidade, vedada sua boca por uma tampa-diaLes Usines de Melle— França.
fragMa de borracha ou de outro mrPrivilégio de invenção para: Aperterial apropriado. — Um total de 7 feiçoamentos na Separação dos Cons_
pontos.
tituintes do Produto de Hidrólise de
Esteres.
FOiztos daraeterfstieos
TERMO N° 98.413
L° Processo de separação, rion seja
constituintes de tuna raluur., de ácido
• De 13 de novembro de 1957
acético, de metano!, de acetado de
Pontos característicos de: •
media e de -água, proveniente da hiPatente de inodèlo de utilidade.
"em novo modelo de ventiladot drólise de acatara de metia saibre um
elétrico esperialmente para veículos catalizadoa sailido, caracterizado pelo
lata de se destrar a mistura cm uma
e outros".
coluna fundloiaalmente única e cuja
Requerente: Parld Anada.
parte superior eetá organizada o aliEstrdo de São Paulo.
1°) Um novo modelo de vemiladm mentada por água de modo a ser a
sede de urna destilação extrativa, de
elétrico especialmente para veículos
outros.' caracterizado por. ser sua base se retirar, lateralmente, desta coluna,
constituida do um estojo eilindrica de um lado acetato de metila, isento
de pequena profundidade, vedada sua de metanol, de outro lado, uma soluboca por uma tamnpo-dirfrmignia de ção aqueao, de metanol contendo uma
de acetato de metila,' e de se
borracha ou de outro material apro- pouco
retirar - ácido acét'co anidro na parte
priado. — Um total de 7 pontos.
inferior da coluna.
Um total de 9 pontos.
TOMO • N° 98.916
TERMO N.° 99.857 •
De 14 de novembro de 1957
Da 21 de janeiro de 1958.
Requerente: Frederico Carlos Gol&manar.
Harold P. Eurnham -- Estados
-Mulo "Suporia de movimentação" 'Tinidos da • América.
(Patente de Modelo de Utilidade) — • Pririléigio de invenção paro.: Um
São Paulo. •
Cinto. .
ae."
Reivin Oira-se
Reivindicar:ao
1.0 — • Um cinto para toalhas sani1 0 Suporte de movimentação, as rae- tárias, caracterizado por uma faixa de
terizado por se constituir de: — uma cintura capaz de extender-se em torforquilha come cabo furado, argolas no da parte trozeira e os lados da
na extremidade inferior das respecti- cintura de urna pessoa, terminando
vas hastes e uni parafuso de aperto na parte dianteira da mastim, sendo
disposto lo go acima das ri-golas pas- o comprimento- da referida faixa de
santes pelas mesmas hastes; — nina cintura ajustável uma presilha, desliesfera, preferivelmente de madeira, sável ligada ás extremidades da dita
com orifício na parte Inferior. senda faixa de cintura, formando ap5ndice,3
que esta esfera é segura pelas e nas OU faixas dianteiras e traseira, posditas argolas e permanece livre para suindo meios em ,na 5aiaJ iatxas e
movimentar-se em todos . os sentidos. na parte posterior de dito. cinto paiTI,
assina como pode movimentar-se em prender uma toalha. Um .total de 8 oontos.
todos os sentidos a própria forquilha,
'para as mais variadas posições. —
Segue o ponto 2.
TEMO N.° 99.820
D(.....22 de janeiro de 1958.
TERMO N.° 98.964
Abbot Laboratorles — EstaLlus UniDe 4 de dezembro de 1957.
do n dá América.
Pri.ilégio de invenção para: ProFarbenfabrieken Bayer Aktienge.sel- cesso
Para Preparação. de Coma:otos
lshaft — República Federal Alemã.
Piperaxina.
. .
Pontos cazacteristicos da invenção
Pontos
caractcristfccs
.
de "Processo de Produção de Esteres
do Acido Tiofosfórico", .
1. 0 — Um processo para praparad
Processo de produção de esteres de N-(oeta-difenti-beta-hidroxl-etil)
ácido tiofosfórieo, caracterizado pelo N'ametIl-p'perazina, caracterizado por
••n•1
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compreender o refluxamento era um
solvente orgânico, de um excesso de
tun reagente de Orignard e de éster
etilico do ácido N-metil-N'-p:peraziro,
acético, removendo o sólido por filtração, concentrando o fatramento
secura, fracionando o resíduo oleoso
c" :.o e recuperando o N-(beta-difenaheta-hidroxi-etia N'-metil-piperazin a .
Um total de 8 pontos,
Taltal0 N.0 99.945
De 13 de dezembro de 1957.
Patente de Modélo de Utilidade
rara: "Um Novo po de Chuveiro
de Aquecimento Elétrico".
. Requerente: José Lamoglia Netto.
— Estado de_Sao
• Paulo.
'Pontos caracteristirOs

1.9 ) — Um novo tipo de chuveiro
de aquecimento elétrico, caracterizada
por ser sua fonte de calor constitulcia
de (lacas metélicos corrugadas, perfuradas e intercalados entre as capas
superior e inferior do chuveiro e prêso o conjunto por melo de parafusos
ou prisioneiros atravessazaos nos bordos.
•
Um total de 6 pontos.
TÉRIVIO N.° 100.031
De 31 de janeiro de 1958.
Pontos característicos

Patente de modèlo de utilidade.
Um novo modêlo de quadro-negro
ou lousa para o entretenimento' instrutivo de crianças e .adultes.
Requerente: Antônio Zaccaria.
Estado de São Pau7o.
1.0 ) — Um novo modélo de quadronegro ou lousa para- o entretenimento instrutivo de crianças e adultos,
caracterizado por ser unia parte do
aludido quadro-negro constituída de
chap.a, metálica iiiiantado. elétiacarnente. provida de Interruptor - elétrico que
interrompe a corrente produtora da
imante cão. c por capsulas de formato
das asuais tampinhas de refrigerantes. de vari eaadas cérea, e providas,
cada. nua!, de ama letra ou algarismo
-em sua fase externa, para que, uma
vez presa pelas suas bordas ao quadro pel a forca da imantação de une
este é nessuldo, sejam forincalea palavras, frases, números e ou operações
aritiméacas.
Um total de 3 pontos.
a
Tania lea 103.730
De 15 de julho de .195,
"Aperfeiçoamentos em dispositivo
de comando automático para inatitsnas de lavar roupa" — Privilégio de
Invenção.
Sicdried Eikmeier e Willy Albert
Otto Itedlien — São Paulo.
Pontos Característicos

I', Aperfeiçoamentos em comande,
automático para máquinas de levar
roupa, caracterizada por duas placas
dispostas verticalmente, nas quais es,
tão dispostas em linl:e paratelr, uni
eixo central no qual está ligada uma
árvore, ennstituida por uma manga
que gira livre na mesma linha axial.
enroscai:indo a sua -extremidade em
forma de aba cuja periferia apresenta
dentes de engate, estando cluvetada•
nesta manga ama róda dentada
inrior. que apresenta em sua parte
anterior ama manga. provida dc canais cio sua periferia, tendo a dita
róda dentada maior, os seus movimentos eincronisados com urna róda
de comando que girr sare a mesma
manga ini-Aalmente citada, apresentando esta róda de comando, canais
em sua periferia. concordantes com
Os canais apresentr dos pela periferia
da manga da aeala dentada maior et-

toda, sincronisação esta obtida atravéz de urna Móla espiral, alojada em
uma abertura circular da dita roda
de com:fndo, e .présa por suas extremidades atravéz de pinos, um ligado
ao corpo da rótla de comando e outro
róda dentada maior, estando previsto ainda na róda de comando em
sua face correspondente com a róda
dentada maior, um sector rebaixado
circular, onde • se encaixa uni dente
da rócia dentada maior, e serve para
limitar o Curso do movimento de sincronização entre uma e outra; sendo
que a manga citada iniciahnente, tem
em si encbavetada, uma luva, onde é
prevista- uma róda derQade, destinada
a movimentar atravéz de trances, -o
conjunto descrito pelos impulsos que
lhe são pro p orcionados por um ciclo
que sare eia age, com a pressão de
uma nála, e pelos movimentos de
um braço articulado a uma haste
vertical. também articulada, tendo
esta haste em si ligada uma trava,
que tem a sua extremidade encaixada
nos canais da ródas de comando. —
Um total de. 4 pontos.'
U11510 N° 102.052
• 'De. 2 de abril de 1058
,Philips Gloeilampenfabrieken
Holanda.
Privilégio de Invenção para Aperfeiçoamentos em ou relativos a composições 'para combater ácaros e pragas semelhantes-.
Pontos Cort:cicrístirds

1° Uni processo para produzir um
melo de combate para ácaros "red
spider" mais particularmente, as fases de desenvolvimento dos mesmos,
caracterizrdo pela fato de uns composto da fórmula2.4.4. tricloro ditenilsufona ser misturado com um material de veiculo inerte, sólido, ou
dissolvido ou dispersado em uni diItiente inerte, líquido, se desejado com
a adição de substâncias tênsio-ativas,
a gentes de dispersão e-ou adesivos. —
UM total de 6 pontos.
•

N" 100.144

composta 'por um segmento cilindrico1
Oco, com as extremidades •reforçadas,
e a sua veçao termina dos dos dois
lados em meia esquadria, para encaixe..— Uns total de 5 pontos.

1

Timm° N o 103.10
De 1 de julho de- 1058,,
Estado da Guia.
João Scrivand
nanara.
Modido de titilidae para Original
suporte para o porta-fones de telefónes em uso.
1° "Original suporte para o portatones de telefooes em uso",. caracte
rizado pelo fato de ser constituido
Por uni- dispositivo formado por urna
base redonda, cavada -no centro e
chanfrada em vários ponos da borda,
do fundo da qual se eleva um tubo
vertical — ai montado por meios
apropriados — o qual serve, de luva
a haste roliça que na extremidade su
perier é dotada de um elemento formado por unia vareta roliça recurvada, de modo peculiar formando
.uma riça c- um 'gancho para a disposição transitória do portafones de
um telefone. — Um total de 2 pontos.
TERMO N.° 104.383

de 11 de acôsto de 1958
Hajime Makiuchi — São Paulo.
Privilégio de invenção — para
— dispositivo para a alternação
de sentido de rotação eai máquinas de lavar roupa e outras reivindicações.
1.0 — "Dispositivo para a alternação de sentido de rotaçã g em
máquinas de -lavar roupa e outras", caracterizado pelo fato de
compreender a intercalação entre
o 'eixo e o eixo de movimento de
de disco contra o qual poderá
sentido variável, caixa portadora
contatear em face apostas, por
fricções apropriadas, placas, das

acoplada ao segundo eixo, enquanto que a segunda placa,
quando cai contato com' o referi1-1111,M0 N° 103.447
do disco determina a movimentaDepositado em: 30-6-1958. Invenção. ção do conjunto, urna vez que tal

nequerente: João Braz e Moura
Fonseca -- São -Paulo.
'
:dodói° de Utilidade para Original
disposição em silo de emergência ou
silo desarmável, mi.ivel e de capacidade variável:'.
1°) "Original disposição em silo de
emergência ou silo desarmarei, móvel
e de capacidade variável", caracterizado por ser constiluido por uma,
duas ou mais unidrdes de fibro cimento, alumínio, fibras de madeira
OU outros materiais, montadas e encaixáveis uma sare a outra, dando
formação ao eilintiro do silo; cada
urna das unidades Intermediárias é

tentada por um conjunto de roda
eixo; a combinação de sapatas dx

fralo acoplaveis com superfície 4:4
trenagens contrapostas do dito corai
junto, alavancas de freio acionam:G
as ditas sapatas, pinos oscilando ar.
articuladamente- es ditas alavancas
11:111MO N° 103.336
e uma lavanca de acionamento tendo uma ligação operativa om uma
De 24 de junho do 1958
alavanca de freio e tendo um fure
Daniel Chequer
Estrdo da Gua- que recebe o pino da dita primeiramente mencionada alavança de freia
nabara.
Privilégio de Invenção para Novo a dita alavanca de acionamento tendo uts nariz ou extremidade que se
secador p r.ra roupa.
acopla com um buço da outra
Ventos Característicos
vanca de freio. (Um total de 3 pon• 1° Novo secador para roupa, carac- tos).
terizado por ser coustituido por uni
armário formado por paredes duplas
TERMO N.° 104.397
revestidas de material-isolante e ptode 11 de agôsto de 1958
'vidas de 'Uma porta e ma dos lados,
sendo entre estas paredes, p.evistas
Jacques Miche/ Blanchet —
resistências elétricas. — Um, total de França.
3 pontos.

De 3 de fevereiro de 1958
Pontos Característicos de:
"Aperfeiçoamentos introduzidos em
moinhos a medeio para cereais".
Requerente: José Fahri. — Esta-do
de São Paulo.
P) . Aperfeiçoamentos introduzidos
em moinhos a martelo para cereais,
caracterizados por ser a parte moedora constituida de um corpo semicilíndrico anelar, que compreende
três querias partes aproximadamente
do circulo, cujo vão é destinado a
servir como moega para a • entrada
do material a moer, e que é provido. quais, urna delas se coliga com
em sua parede semi-circular inferior. engrenagem cônica a que se ende passagem along , das e de igurl contra ligada uma outra intermeconformação. — Cm total de 6 pon- diária
que aciona unia terceira
(os. •
•
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placa se encontra ligada à caixa
das engrenagens. Um total de 3

pontos.

TERMO l'n19 106.993
De 28 de novembro de 1958
American Steel Poundries — Estados Unidos da Amériaa.
PrivUgio de Invenção — para —
Freio de rotor.
Pontos Característicos
19 "Numa instalação de freio para
um truque de vagão ferroviário sua-

Privilégio de invenção — para
-- calha elétrica e acessórios,
Pontos característicos

1.0 — Uma tomada de corrente
aperfeiçoada, capaz de ser fixa,
da por uma operação muito sínta
pies numa calha elétrica formada ¡ror urna moldura ' isolante, que
a presenta * duas abas, recurvadas
de tal modo que suas extremidades, separada a por unta fenda longitudind, sejam s ensivehnente pa-

ra/elas à base da referida moldura, colocando-se os condutores em
entalhes lon g itudinais feitos no
face interna das citadas extrema-.
dadas, caracterizada por um cor.

1)0 isolante alongado, que tem pra?
aos em cada extremidade, gram..

pos. condutores lisos, orientaods
• ern sentido aposto e no prolonga-mente um do outro, atingindo cada uni, pelo centro . do corpo isolante referido, urna pinça tiibulat

condutora, destinada a receber os
li g amentos da tomada de corren-

te, com o corpo Isolante apresentando, na parte central uma mola capaz de a p
na face externa das abasoiar-se
da calha. Uni total do 5 ponto!.
TÊRMO N 9 99.703
De 19 de janeiro de '1953
"Embalagens transformava' em carrinho" — laloclelo de Utilidade.
Carlos Henrique Schulze — São
Paulo.
Pontos Canz eteristicos

•

19 "Embalagem transforrnável em
carrinho, formada por ureia armação
em forma. de en gradado, revestida de
tela. ea racteriZada por' tal armação
acirra mencionada, ter a sua parte
superior em forma de t
ampa. (Me
ouando aberta se converte
em alça
de um carrinho formado pela armação citada, lenda tal tampa a lua
esta bil izaçã o. perma ida através de
p rewhas. dispostas lateralmente na
p arte s uperior da armação e
nas adai céncias de seus ex tremos. (Um
total de 3 'santos).
TERMO 119 107.104
DE 5 de dezembro de 1958
lasavi/agio de iri vengtO — para —
Aperf eiçoamentos em imas permanentes para i nstrumentos de corrente
Poucault ou Parasitária, • in.strumentos com imas móveis e instrumentos
com imas fixos, com aproveitamento
da relação mais favorável entre perfil e comprimento dos i mas, posição
atara fa vorável da. orientação
. dos
imas e comp ensação da influência da.
temp eratura no caso de instrumentos
de corrente parasitária.
19 " Aperfei çoamentos em imas
p érmanenteS para i nstrumentos
de

▪
•

1 178
•
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de roda vertical posterior; e sendo a
esta última articulado excêntricamente um grande braço, que comanda uma alavanca promotora do levantamento e abaixamento da tampa
móvel da maquina sôbre a mesa fixa da mesma; e sendo ainda solidário à roda posterior citada, um carne, em cujo contôrno são configuradas três reentrâncias suavanente
recurvadas, sendo duas diametralmente opostas, a a terce:ra, menos
pronuncirda que as anteriores e pró'cirna a urna delas, bem como três
recortes retangulares, cada um próximo e correspondentes a uma das
ditas reentrâncias. (Um total de 4
pontos).

,- TERMO N. 0 101.863
a Imagem e o qual estará firmemente ligado à superfície inferior
. De 22 de abril de 1958
litográfica da chapa, enquanto
Plastimat S.A.. — Estado da que o material sensível à luz nas
areas não expostas permaneça em
Guanabara.
Privilégio de invenção para — condições de ser removido para
Um nôvo • modê10 de tampa bate- deixar a superfície litoeTáfica
deira adaptável a qualquer 'vasi- centiva à água, renelente à tinta
e hidrofilica, para fru.= as irra
lhame.
1.0 — Um nôvo modelo de tam- tes não Impressas da chapa. Una
pa-batedeira adaptável a qualquer total de 13 pontos.
vasilhame, caracterizado por uma
cruzeta perfilada em "T", central
TERMO N. o 102.807
e inferior solidária a unia saliência ôca circular, provida interDe 2 de junho de 1958
namente de uma cremalheira em
tôda sua • circunferência, sendo a • Merck & Co. Inc. — Estados
dita saliência circular vasada cen- Unidos da América.
• TÉRMO N. o 101.6542
Privilégio de ,Invenção para —
tralmente por um furo que serve
TÉRMO N9 101.275
De 11.. de abril de 1958
de mancai para um idispositivo Processo de preparação de compostos químicos.
"De 27 de março de 1958
The Hoover Company — Estados rotativo. Um total de 3 pontos.
•
Unidos
da
América.
' N. V. de Bata afsche Petroleum
Pontos coracterísticos
Ho'anda.
MaatschapPij
Privilégio de invenção para —
1 — Um processo caracterizado
TERMO N. o 102.352
Privilégio de Invaneo — para — Esfregador de piso.
por compreender a reação de 16Preparações com dibrometo de atileDe 13 de maio de 1958
Pontos caracteilstCos
Pregneno-3al fa-01-11.20-diona adno e processo para tratar frutas com
elas.
-, Estados Unidos iada na posieão 3. com um reagenLee Ratrier
1 — Esfregador de piso, caracte metilico de Grignard, para proPontos Característicos
terizado pelo fato de compreender da América.
Privilégio de invenção para — duzir 16alfa-metil-pregnano-3alfaum
cabo;
uni
par
de
rodas
para
"Preparações
oleosas
de
dibro19
01-11.20-diona, adiada na posição
meto de etileno, apropriadas para a montagem do referido esfre ga- Composições Insetifugas.
3.
Um total de 5 pontos. dor
visando
a
um
movimento
amserem misturadas com imersões aquoPontos característicos
sas para o tratamento de frutas, par- bulatório com o referido cabo dl1.0 — Uma composicão insetífuticularmente frutas citriras, tendo rigido, inclinadamente, para cima
TËRMO N 9 103.547
em vista a destruição dos ovos r e e p ara trás; uni bocal de sucção ga caracterizada pelo fato de conlarvas das mõscaS das frutas do Me- situado à frente das referi rias ro- ter o éster di-alquílico de um áciDe 4 de junho de 1958
diterrâneo. caracterizadas por conter das; um receptáculo de forneci- do d!carboxilico quer ou não em
de 20 a 80% em piso de dibrometo
Luiz
Candiotto São Paulo.
forma
de
solução
ou
emulsão
aquode etileno, um vefcu'o conatito fdo por mento das olueão eetersentr, men- sa. Um total de 5 pontos.
Modelo de Util'clade para novo tipo
tado
do
lado
de
cima
do
referido
de
netrolao.
de
faixa
de
destilados :
d.e Seringas de Borracha.
destilaçêo de 7R0 a 4 00o C,•bastante cabo. asma do referido bocal de
Reivindicações
Isentos de hidrocarbonatos ¡satura- sucção dispositivos por dentro do
TERMO N.o 102.381
dos e romméticos e. ral o menos, ita. referido receptáculo, para a coleEm resumo reivindica-se como pon.emulsifnador aproori n do pa*a disDe 14 de maio de 1958
to característico da invenção, o se-.
persar a prena-ra,.'n oi eosa, bomogè- ta de solucão deter gente suja; um
neamante, nas im-**(i as :mons para separador de ar e de solueão monMerck & co. inc. — Estados pinte:
o tratamen to ce. frr fa s. mona con- tado na parte de cima 00 referi.- Unidos da América.
Novo tipo de seringa de borracha,
centracf'n na eml n flIhvOrtlet0 de eti• do cabo, acima do referido recepPrivilégio det invenção para — caracterizado por ser constituída de
duas mas, bico e corpo, que se
km é efmn (I P; n-wimeir 'ma alta táculo e instalado dera odo a des- processo químico.
poreents o.em de mortes. (Um tottl carregar solucão de detera;ente
adaptam firmemente por rosopeamende 8 pontos).
Pontos característicos
to pelo filete saliente da parte es.terna
suja para dentro dos referidos
dispositivos de coleta de soeoã.
lu
1.0 — Um processo para purifi- o bico, completando-se a vedação por
suja;
dispositivos
formando
l
ficação
e concentração de subs- meio de uma aba externa existente ao
101.467
TÉRMO N9
passarem de succão que se esten- tâncias virosas, usando fluidos redor. do bico comprimindo-o ao corpo
DE 7 de abril de 1939
dr, entre o refer'cle se/virador e o contendo substâncias virosas,. ca- da seringa.
Tudo como substancialmente descriLuiz DeIfino Machado -- São Pau- referido bocal de sucção; e uma racterizado Dor compreender a
unidade de • motor e ventoinha adicão de ácido nucloico ou fluido to neste ene/floria' e ilustrado nos delo.
Privilégio de Invenção — para — montada no referido esfrerrador contendo a substância virosa, a senhos em anexo.
Aquecedor.
com o seu lado de sucção ligado ajustagem do pH entre cêrca de
ao referido separador. Um total 1-4, e a recuperação do precipitaPontos Característicos •
TÉRMO N.° 102.910
de 18 pontos.
do da substância virosa. Um total
1 9 "AauececT or. cran+erizado Dor
De
6 de junho de 1958
•
de 16 pontos.
um corpo. p-crldn de tamna superior fixa ,arn in",.rca'n^ro
TERMO N.o 101.88
Columbian Carbon Company — Esbrana emsti art e Puni aefendida
tados .Unidos da América.
De 18 de abril de 1958
transvers alri anfe 0.14^-.4 1-1 doas cã- TERMO N. 0 101.826
Privilégio de Invenção para — Marena sN,ner'or
Inaras
Sandoz S.A. — Sulca.
De 24 de abril de 1958
frd'arlor
P
nufatura de negro de fumo.
e interna 4
Privilégio
de
invenção
para
—
e intarnq ao no-n",• e Q.n ,lo ta ripmA. B. Dick Company — Estados
Pontos Caractristicos
brama de s--" —e n Tri^r1 1.4 r n prttre processo de produzir corantes de Unidos
da América do Norte.
par- dispersão da série antraquinonica.
duas pl ^r n c
0
1. — Em um processo para a proPontos característico, da inven1,^efe vP.tindo cordr al--,-.0-.
Pontos característicos
ção de "Chapa fotolitostráfica e dução de negro de fumo pela decom4'^rn-sq e S11tieP / ou. 0 4-^^ ,..1
posição de hidrocarburetos, no qual o
1Innn tiloco len.
porta
— Processo de produzir co- processo para fabricar a mesma" hidrocarbunto
oldtr'a ser decomposto é InlantP /1"”ff•A"...n Or.
-rantes de dispersão da série an- (Patente de Invencão) .
cos. ' n"fic a esf-a mar f"' 4 c afastada..cla traoulnonica, caracterizado pelo
1.0 ) Uma tampa de imnressã.o jetado separadamente como um borri
tampa por mola. (Irrn total de 5 fato qu ,ompostos antraquinoni- planagráfica e presensibilizada lamento ,líquido, diretamente dentro de
pontos).
uma corrente de gases quentes de cop.cos, contendo um ou mais grupos tendo corno material de base unia bustão
.,
que passam em alta velocidade
aminicos primários em posição dalgada !cilha de aço, caracteri- com um
percurso helicoidal, através
zado
pelo
fato
de
ser
formada
uma
em
solução
sulalfa,
são
reagidos,
TÉRMO N9 101.352
uma
câmara
de reação alongada, com
futica,
com
ácidos
alcollenocarbosuperfície permanentemente reDe 31 de março de 1958
térmico, e é misturado rãxilicos de baixo pêso molecular, ceptiva à água, repelente à tinta e Isolamento
Masaroni Kodama — S. Paulo.
tendo em posição alfa uma liga- bidrofilica sôbre o aço Pelo trata- pidamente com os mesnios, sendo dePriviléelo de • invene.% — nem — ção dupla, capaz de adirão, ou en- mento da superfície do aço com composto pelo calor absorvido dos 1:aDispositivo motori eado de acionamen- tão derivados funcionais dos mes- uma solução aquosa de um silica- ses quentes, a fim dc formar negro d'
to de máouinas de nas ,ar roupa.
mos, de maneira tal aue pelo me- 1 to do metal alcalino e a formarão fumo em suspensão, sendo a suspenPontos Característicos
nos um grupo aminico primário de uma fina camada de um mate- são retirada pela extremidade ü lu.
em posição alfa chegue a reagir, rial solúvel na á gua e sensível à sante da dita câmara e o negro de fu"Dispositivo
motorizado
de
..19
acionamento de mãouinas de passar e pelo fato que nas resultan- luz sôbre a sunerfície de aco si- mo separado e coletado, os estágios ca.
roupa. earacteri .,ado nor ser formada tes caaboxl-alcoil-amino-antra- i licada, possuindo a Pro priedade de, racterixadas pela weima separada de
por uma g rande rola vertinal ante- quinonas. que podem conter ainda ao ser exporta à luz, ser converti- um combustível fluído e um gás conrior, de contêrno aban feado em bi- outros substitnintes, o grupo ou da nas arcas expostas, num mate- tendo oxigênio, por meio da injeção
sel. A anal é ao1ld4ria exfahnente grupos carboxilicos são esterifica- I rial recpetivo a tinta. repel anta à do combustível de forma substancialuma peau a na roda. rosta esta ara
1 água e hid,rofobico que receberã mente axial dentro de uma ele:remidacomunicação, por correia, com gran- dos. Um total de 15 pontos.
,
corrente Foucault ou Parasitária, instrumentos com imãs móveis e Instrumentos com imã.; fizos, com aproveitamento da relação mais favorável entre perfil e comprimento dos
imãs, posie,:i.o mais favorável da orientação dos imãs e compensaçãO da
Influência da temneratura, no caso de
instrumentos de corrente Parasitária,
caracterizados pe:o fato de serera
providos de areis de irals parmanentes (1) abcrtos ou fechados, com
qualatier forma de perfil imantizado
na circunferência. com vé"los Dolos,
escolhendo a quantfdada de mios de
acôrdo com a relaaraa mais favorável
de perfis para conrimento entre as
poios, pe'o remectivo material. (Um
total de 4 pontos).
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d.: da cãmara cilíndrica de combustão
com comprimento maior que dlâmerto.
fazendo-se dirigir o ar de forma subs.
tancialmente tangencial dentro da dita
extremidade da câmara de combustão,
e portanto misturando o combustível e
o ar. e queimando o óleo de forma -substancialmente completa quando O MCS,
ino passa através a câmara de coinbus.
tão, de modo a produzir uma corrente
de gas quente com alta velocidade, suhstencialmente Isenta de combustivets
não queimados e a descarga da dita
corrente de gases quentes tangencialmente dentro da extremidade a montante da câmara 6; reação — Um ratai
de 10 pontos'.
TERMO N.° 102 . 911
De 6 de junno de 1958
Columbian Carbon- Company — Estados Unidos da América.
Privilégio de Invençao para — Manufatura de aegro de fumo.

Pontos Característicos
I.° — No processo para a predução

de negro de fumo pela decomposição
de hidrocarburetos em que uma mis.
tura combustivel de um fluido ocmbus,
tivel e uni gás contendo oxigénio e injetado longitudinalmente em uma extremidade de uma caniara de reação
alongada com isolainento térmico, sob
a forma de uma multiplicidade de correntes dispostas simetricamente, relativamente à secção transversal 'da câmara, sendo queimada quando penetra
na câmara, de modo a formar uma
corrente substancialmente uniforme de
gases quentes que passam de forma substancial, longitudinalmente através a
câmara em alta velocidade e turbulência, sendo o hidrocarbureto a ser de.
• composto introduzido na extremidade

a montante da cárnara sob a forma de

uma pluralidade de correntes dispostas

simetricamente, havendo em seguida a
sua mistura .can ditos gases quentes e
sua decomposição pelo calor absorvido
dos mesmos, de modo a formar negro
de fumo em suspensão gasosa com a
separação do negro de fumo dos gases
efluentes do forno; o estágio caracterizado pela injeção das correntes de
hidrocarbureto dentro da corrente de
gases quentes. como um liquido ato:
juizado em expansão é dirigido de tal
forma que os eixos de simetria dos respectivos borrifamentos convergem para um ponto atuado ri jusante do eixo
longitudinal da câmara, de Modo a
formar com o mesmo um ângulo na
faixa de 15:-45° e com uma velocidade inicial suficientemente maior que a
da corrente de gases quentes queimados, de forma 'que o borrifado no seja neaterialmante desviado da direção
do seu curso antes que o óleo tenha
sido substancialmente vaporizado. «Um total de 8 pontos.
TERMO N.° 103.189
De 17 de junho de 1958 •
ImPerial Chemical Industries of
teá/la And New Zealand Limited —
Austrália.
Ptivilegio de Invensção para — Um
processo e aparelho para embalar uma
quantidade de material Raivei numa
folha termoplástima.
1.° Um processo para embalar
um :material Nivel numa material ide,
folha terinoplastiça, que, laclul /as passos le aquecer sa nfólha da mataria/ tea-,

IXARIO oFICIAL¡
moplástico para levá-la a uma consistenda de liquido viscoso, mantendo
dito material de fôlha termoplástica numa posição ,substancialmente horizontal
despejando dito material fluís:et em cirna da folha de material termoplástico,
e controlando o grau de distensão da
fõlha sob o pêso do material Nivel
parcialmente incluído na mesma — Um
total de 14 pontos.
TERMO N.° 103.255 .
De 19 de junho de 1958
"Uma nova embalagem para produtos líquidos e outros" — Modelo
de
•
.
•
utilidade.
Nalusko Linguanotto Júnior — São
Caetano do Sul — Estado de Sãa
Paulo.
Pontos Característicos
1.° — Uma nova embalagem para
produtos Líquidos e outros, caracterizada por um recipiente plástico, em for.
ma de saco ou outra forma adequada
qualquer, cuja boca recebe centralmente uma manga, forada por uma tira
(também de plástico), dobrada ao meio
e costurada em sua extremidade lateral e apresentando em seus setor intermediário duas costuras eletrônicas, praticadas em forma de arestas( que unem
seus lados, deixando uma abertura era
sua intercessão, à guisa de funil; sendo
Introduzida tal manga de :orma a ficar
com 1/3 para fora e 2/3 para dentro
do recipiente, que é fechado através de
uma costura eletrônica na sua parte st>
perima prendendo assim a dita manga
de maneira a deixar uma pequena abertura central, logo acima da abertura
deixada entre as duas arestas citadas.
— Segue Q ponto 2.
s'
TERMO N9 104.000
De 29 de julho de 1958
Amaral El Campos Limitada — São
Paulo.
Modelo de Utilidade para novas
disposições Construtivas em Sintonizadores par Rádio e -Televisão.
Reintsidicaç'ões
1 9 ) Novas disposições construtivas
em sintonizadores para rádio e televisão caracterizadas pelo fato de apresentar na forma de tambor giratório,
cujas 'paredes cilíndricas são conforma:
das por -pluralidade de elementos formados por - placas dispostas segundo
as geratrizes do conjunto. Placas essas
Isolantes e ,dotadas pela face interna
de bobina apropriada, à qual. pela
face exposta ccrresponde série de contatbs, aos quais, por sua vez, correspondem contatos fixos associados a
caixa suporta do calunto, estando as
citadas placas retiradas por pressão
através de garras que as prender por
seus topos laterais livres. — Segue
o ponto 2.
TERMO N9 104.777
Depositado em: 28-8-1958
Requerente: Roland Marc Degret -São Paulo.
Pontos. característicos de: -original
disposição em Rolo para Massagem.
1°) Original disposição ,em rola
para, massagem. ,caracteriza-se por ser
constituído pelo fato de ter, encaixado
no cilindrO ,Iongitudinal do. rolo e de
mcs'd'o a ter, livre movimento- rotativo.
uma . pluridacle de unidade de, massacies borracha on,
gen.

(Seç4q AI)

Wihre e$'?9132

1:170

a

outro material similar; cada unidade I primeiro é vincado transversalmented
de massagem é constituída de varies ao nivel mediano de seu comprimento, l
braços rad:ais, em número de três, C ainda dotado de janela recorta, pró.
quatro, cinco, seis ou mais, incorpora- I soma da extermidade livre: o segundà
dos ao núcleo ( I), .qu,e é dotado de é vincado longitudinaJmente, ao nível
uma abertura (2) para ajustar-se no mediano de sua largura, e sendo uma
cilindro longitudinal; alguns dos bra- de suas metades dotada de lingueta
ços são. maciços (3) e apresentam o retangular recortada, com abertura era
feitio quase cilindricos, sendo que as janela interna; o terceiro é igual o pri- •
suas pontas de encosto se-apresentam meiro citado; e o último é provido de
abauladas (4); entre . os braços ma- alongado rasgo central longitudinal. -a1
ciços (3), tara montados, intercalada- Um total de 3 pontos.
mente, outros braços radiais, com formato quase cilindricos (5), cuja ponta
é aberta, e recavada internamente (6),
TERMO N9 105.500
ccmpondo cano que urna ventosa;
De
26 de setembro de 1958
cada uma destas unidades de massa
Um nôvo modelo de Frasco Ampola
gem são mantidas desencostadas das
adjacentes, por meio de uma, duas ou — Modelo Utilidade.
mais arruelas (7); este rolo cie massaFranco Vele:: Indústria c Comércio
gem é dotado de dois cabos (8) para Sociedade Anónima — Rio „de Jaempunhar a peça. — Segue o potito2. neiro,
rItRIVIO N9 104. 785
De 28 de agosto de 1958
Suomen PankKi Finlands 'Bank —
Finlândia.
Privilégio de Invenção para processo para preparação, cópia e correção
de superfícies impressoras por meio de
eletrolise a aparelho para aplicação
.
deste processo.

Pontos Característicos
19 ) Processo para preparação, cápia e correção de superfícies impressoras, mediante eletrólise, por exempla
superfícies de fotogravura, placas e
superfícies para impressão em relevo
e placas para offset, servindo-se da
eletrólise caracterizado pelo fato do
eletrolito correr ou fluir a partir de
um depósito de eletrolito para a superneia impressora- e, graças à tensão superficial, formar urna gata ou
capa entre o eletrodo e a peça de trabalho e, quando a . corrente se fecha
sabre a placa em que toca o eletrolito.
origina uma capa metálica ou de composto metálico, ou dela sai uni me,,tal ou composto metálico, segundo a
direção da corrente continua no circuito. — Um total de 14 pontos.

Pontos Característicos
9 Um ruivo' modelo fraco-ampola
caracterizado por ufa recipiente de vidro nautro, destinado a conter o ve..
culo da substâcna medicamentos, apresentando em sua base um gargalo, de
paredes ligeiramente tna:s espesSas, do
que as paredes cilíndricas do recipiente, sendo esse recipiente obturado por
meio de uma rolha de borracha ciliadrica, externamente apresentando uma
borda circunferencial e, internamente
uma cavidade, também, cllin:rica, em
que, nesta cavidade adapta-se um pequeno recipiente de vidro neutro cilia.
drico, destinado a conter a substâcia
me.liczarantosa, provido de serilhas na
parte superior de sua parede cilindria
ca parcialmente ou cai toda a circunferência. • — Segue o ponto 2.
1 )

'rumo N9 105.589
De 1 de setembro de 1953
Manabit Akashi Luiz Kenwichi Yuld.
saiu e Masatosbi Kitsuta — Estado da
Guanabara. a
PttivIlégio de Invenção para Coajanto Mecânico e Autcanático p ara
Embalagem de Batões.
1 9 ) Conjunto mecânico e automático
para embalagem de botões, caracteriTERMO N9 105.524
zado no seu conjunto pela disposição
De 29 de setembro da 1958
das peças de que se &impõe e pelos
Valter de Sousa Birnfeld — Estado resultados, ttcnicos obtidos na emba'iagem mecânica e automática de bo•
da Guanabara.
Privilégio de Invenção para Mesa (des. — Um totc! de 3 pontos.
Giratória Flutuante para Gravação e
Reprodução Fonogràficas.
TERMO N 9 105.825
1 9) Mesa giratória flutuante para
•
gravação e reprodução fonográficas,
Depositada em 13-10-1958
caracterizada por um tambor giratório
Titulo: Aperfeiçoamentos cru ou
com tampa-suporte para discos fonoa Amortecedores para Veigráficos, formado com unia câmara relativos
ados.
4.
circular Oca e parede lateral espessa
Requerente, Robetro Mariano Pee
que atua como volante. — en total de
re:ra e Cícero Rodrigues de Miranda
2 pontos.
— São Paute..
•
Reivindicam-se,
como
eiernentaS
TERMO NI 105.197
constitutivos
da
novidade,
o
conteúdo
•
dos seguintes pontos características:
De 17 de setembro de 1958
19): Ape rfeiçoamentos em ou relatia
Bruno Feruglio — São Paulo.
vos a amortecedores para veículos, .
Privilégio de Invenção para aperfei- compreendendo corpo c i
lindrico porçoamentos em Embalagens.
fator de fluido, e encerrando em seu
Interior
corpo
que
determina
Pontos Característicos.
• mação de -ditas cáMaraS distintas,a forcorAperfeiçoamentos em embala- po esse solirláxio a unna haste central
gens, do tipo formado por uma caixa e longitudinal,
caracterizados pelo faprismática: :feita em papelão. carto't- to de que fal 'oarpo,
se apresenta na
na ou similar, e rijas faces latera's são Numa de eafira cilíndrica,
creu fundo
providas, de prolongamentos em abas dotado de (plurtdade de orifício
e atrãdobradas, superiores e .linferIores, for- vessaaa pela
ereferi-t a haste, fixa por. •
madoras da tampa , e .do iftuido da cai- porca, sendo.:
'entra os citados
xa, caracterizados pelo • 'fato de dos orific'os apodeas: que
contateurdisco isi•as.,
ditos prolgagamealos ' superiores, o Sidnada • apor. :tnusIa l Interia
béticoida14•
-
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que circunda a harta e premida por incidir, por dobradura dá • alta, com

•

Tfrato N. o 107.439
De 20 de dezembro de 1958
' Novo recipiente para fluido- para
Isqueiros.
1\toclê:o .de utilidade. .
Adolpho Pacheco. Santo André
Estado de São
Paulo.
Pontos Caracteristicos
1 .. —.Novo rce.ripesnte 'para fluido
para isaueiree, constituindo
urna
pela de material plásticon5.o
carac n;erizado ps .. .o fato de comeoztar Quantiaade suficiente para urna
carga de isqueiro, tendo na proximidade da ponta da seu bico um estrang,uarns.nto constituindo um parcoço para a ruptura da ponta e dascarga do contaudo.
Um total de 3 pontas.

um -eixo Virtual transversal estendido
tampa da caixa, tampa cesa
igualmente, de., plarklade de orifícios. entre dolWvérteces opostos da bôca do
invólucro; d limitando ditos vincos.
— Segue o ponto 2. •
duas porções laterais • planas capazes
de estender-se a ambos os lados do
TÉRD.:0 N.° 106.802 •
referido eixo fechando a beica dõ invólucro, e uma porção central 'que preDe 19 de. novembro de 1958
vê pelo ulmos 1.111 vinco que também
Estados Unidos se origina no. mesmo ponto de nasciMack R. Fields
, da América.
mento .dos outros dois vinces citados e
Privilégio de Invenção Para — se estende entre ambos até- o bordo
Aperfeiçoada tampa de atarrachar para livre da alcta. delimitando 'este estranfrascos.
gulamento um j3go. de porrões rebative.is
capazes de tornar reciprocamenPontos Caracterírtict,
te montadas encobertas alternadamen1. 0 — Um veckun:-nto para um vidro te com as dr aleta oposta, para constendo uni gargalotircu'ar e róseas for- tituir ima orelha resist sine que- ressalmadaS no gargalo, sendo dto vedamen- ta normalmente perp-neli^u'ar às porto caracter:zr.do par ter uma primeira cões laterais planas do fAr lso 1--arn
peça adapt“la para se encaixar sôbre do invólucro. — Um total de 8 pontos.
as róseas do galgai° do vidro, dita pe..
TERMO N.° 119.624
•
ça tendo rõsr. s cooprativa.s para manDepoútada
am:
23
de
maio
de
ter- distas priineiras peras no" dito garTERMO N.° 106.991
1920.
vedaoão
de
rela
num,
galo do vidro
De 23 de. novembro de 1958.
•
Privilégio de in.venão
mento com o metano, tendo dito veda.
N. V. Philips Gloeilainperifabriken
mento uma 's s ouncla pesa apropriada
Requerente: Industrias de Papeis
para ter uni movim-rto eneuanto — Holanda.
Canada Ltda.
vc-•
ção
de.
i
a primeira peca cs'á na pos
Estado de São Pau:o.
Privil égio de Invenção para —
cimento no garalo • do recursos Aperfeiçoamentos em ou relativoso a
Pontos característicos de: Aperfeipara, traxar as duas orças de vedamen- regeneradores térmicos. de aplicarão
em caixas, cilindroa,. tuto juntamente, e, t• r2o a d4a sornada particularmente mil aparelho alternador çoamentos
bos, tubete,s e demais rec eentes leipeça uma a'.‘a . ;rd : crio-a de Viola"ãO. a gás quente. •
tos em cartolina ou papelão.frágil e-se projeta-o'o aohlvents, forPrivilégio da Invenção
' nada integralmente com aqu o la. e aproPontos Ceracterístie,cs
priada para se e o ca is nr numa superfi1 -a- Aperfeiçoamentos em caixa!,
•.cle de arri mo forma da ,no dito vid-o. • 1.0 — Ap-rfeiçoamentos em ou re- cilindros, tubos tubetes e demais reabaixo das ditnç rõsras. de modo .gue lativos •a: reoneradores térmicos, de cipie.ntes fitos em cartolina ou paa aba é fsatit-a.da ro o -10 o c l i'n varia. aplicaeft, particularmente em aparelhos pelão, caracterizado por as paredes
formadoras dos recipientes acara
mento é c15:s atarrachado. --.- Um total alternadores a gás ouente. e nue con- constituidas
de duas camadas de carde 5 pontos.
sist'rrn de uma caixa envoltório que tolina ou papel sim ples, ondulaa:o ou
contém um erichimea'o dotado cie uma aanfonado formando duas fólhas e
tendo intercaladas entre si urna casér:e de estreitos duto5 dutinados
TÉRMO N° 107.250
circol a oão do ruído operante, caracte- mada de betume ou pixe servindo
elemento colante e imparmeabilirizados pelo fato de, com o objetivo de
De 12 de Dszembro de 1958
sante.
de prover o -ejintarn-nto do eric;i ineo
Um total .de 2 pontos.
Alfred Eckerftld — Esrn Ruhr,
CQI11 as paredes da-"todrena
Wolfsbachwen 10 a.
caixa do renens• rador. ss ov a is se- es• Privilégio d-• Invenção para — In- tendem na d'reção princioal de circulaTERMO N2° 101.645
• terruptor a membrana, para aquecedo- rão d-o UilidO através do roffnerador.
Dc 11 de abril de 1958
res.
o -preaar-s" um material que comprando unia camada de fu-dp•-áo -e- urna
Pontos Caract.risticos
Mtrabel Produto_ Alimentícios S. A.
série de finos elementos E:lamentares. — São Paulo.
I.° — Comutador de meMorana para sustontados por tal camada e projePrivilég'o de Invenção para — Prono
qual
tétr'co,.
passantes
aquecedores e
cesso
para a confecção de figuras em
tando-5
a
'
peroondicul
annente
a
ela
—
uma mola de -coata'o, dependen te da Um total de 3 pontos.
relevo de Chocolate ou similades.
quc pesa
pressão 01.1 pre55ro
1. 0 Processo para a confecção de fisôbrr a mrmbraoa é acionada através
guras em relevo de chocolate ou sim:lar,
de um membro de transm i ssão que se
TERMO N.° 107.253
caracter:zado pelo fato de ser a ,figura
escora &Sir,. a tn-m'-ra4 nora a ligamoldada
em alto relevo, duas partes
De
12
de
'dezambro
de
1958
ção de uma c"pirrl de aquec'mento, ca.
massiças e separadas e posteriormente
Alfred Ecerfeld.
racterizado ne t o hto da mola de conunidas por papel adequado envolvente,
Alemanha.
tato 13.3. 3") 8-r mant'cla, estando o
nu
qual é estampado ou pintados em
Privilégio
de
invenção.
contato ab-rto . à Risca sob teivão da
cõres 'as d:versas partes do — Total de
Para Aquecedor elétrico.
mola pelo membro de transnessão
2 pontos.
•
1(5,12)' rue se e s cora CO n t'I r. memPontos Caracteristicos
brana (7). — TI,, total de 9 •ontos•
1 — Aquecedor elétrico passante,i
. 111111VI N.0,110.152
no qual as ee.spirais de aquecimento
De 20 de janeiro de 1959
banhadas diretamente nela água se
.TERMO N° 106.874
encontram nos canais de. aquecimenGe
Cristian-o H. Steyer 454 Irmão 11•
to inundados de água, e os canais miRtada. rende
' Dep. em 24-11-58
de resistência de corte transversal
Rio Gcio Sul,
Requerente; Roberto Sa(....ador
menor se ligam no começo e no fim
Modelo de utilidade.
.--. .Buenos Aires (Argentina).
dos canais de aquecimento para a
Um novo modêlo de aparelho coPrivilégio de Invenção — Um nôvo formação de urna resiatência elétritipo de fecho para invólucros, caixas. ca de colunas de água, caracteriza- piador.
bõlsas ou outros recip:entes de mate- do pelo fato dos canais de resistênPontos Característicos
cia ligados no começo e no fim esrial laminar fl.xivel.
tarem dispostos em um corpo funda1 — Um novo aparêlho copiador,
1. 0 — "Um nõvo tipo d! fecho para mental em forma de bloco que man- caracterizado numa armação, na
invólucros, caixas, bõlsas ou outros re- tém os esteios de união, enquanto qual por meio de uma cremalheira
cipientes de tin..terial laminar flexível" que os canais de r armecime.nto com vertical e. um pinhão, de uma haste
caracterizado por duas aletas que se jadas e seus borne.s te ligação se a- com manivela é movimentado um
as espirais de aqueci: alento nêles alo- Suporte - de unia plataforma, que
proletam do bordo da Rica do Invó- lojam
em um corpo de aquecimento constitue o dispositivo de ascenção,
lucro, que abarcrm duas porções com- separável do corpo fundamental, onde são clocadas as folhas a serem
parativamente arnp i as e opcmtas
cujos canais de aquecimento se unem copiadas.
área total do d:to bordo, incluindo ca- de maneira cedada aos canais te re2 — Um novo aparêlho copiador,
da aleta dois vincos que nascem 2111 por ocasião da montagem do , corpos de acôrdo com o ponto 1, caracterifundamental
e
de
aquecimento.
um ;poryte)
zado por ser provido de dois ro'as
4C110 th base da aleta
• Copiadores de papei gelatinoso; tue se projetam .divergentemente para c&. Um total de 10 pontos.

Março de 1952
•;
:
do substancialmente's corno 'agia des.. .
- alto e - representado nos desenhos
anexas.
Um total de ti pontos.
—
TERM N.9 123.185
Da 7 de Abril de 1231
Requerente: Sarco Internacional
Corpozation.
Inalaterra.
Titulo: Aperfeiçoamentos . em ou
relativo; a rilecani-moa para Timaer
um membro de sairia numa velocidade diferente daquela de uni membro
de entrada coaxial
Privilégio de invenção,
•
ReCindicações
1 — Mecanismo para mover um
elemento de salda ao longo de um
anis cem velociaaae diferente daquela de um . elemento de entrada
móvel. ao longo do ine rmo aras, c'à
racterizado pelo fato que o elemento
de ntrada tem um suporte para , dar
a uma alavanca pivotada um mo:imanto pivotante, aparelhado para cooperar cem um elemento arociado
co munia peça de saldada, sendo a
distância -entre o pivot de alavanca,
e o ponto de contato entre o eu:certa e a álavanca e a dtstâncla entre
o pivot da alavanca e o ponto de
cantata entre a alavanca e o dito edito elemento no mínimo em alemmas
c
da, partes. diferentes.
Um total de 10 pontos.
*-TIMM N.° 129.188
De 14 de abril de 1931
Henrique Rivie.ri.
Estado de São Paulo.
Modêlo de Utilidade.
•
Para Uni novo tipo de fixador para globo univelsal de luz.
. . universal de luz, constituido de metal ou
ae oj--.. La.0 material' apropriado, em côres e tamanho dese:mao
caracterizado pelo fato de possuir
Internamente um suporte em forma
de anel, cujo suporte tem ,reentráncias que prsibilitam uma abertura
num raio de 90.° (graus) aproximadamente, o que permite. fixar o glm
bo com estabilidade.
Um ttotal de 3 pontos.
TÊRM N.? 100.010
De 28 de janeiro de 1958
José Dahan.
Estado da Guanabara.
Modêlo de utilidade.
Para: Um novo modelo de cadeira articulada. .
Reivindicações
Em resumo reivindica como pontos
caracteristicos da presente invençâo:
1 — Um novo modêlo de cadeira.
articulada, do ti po de balanço, caracterizado pe.:o fato de consistir de apenas • quatro partes: um aro maior
de forma retangular acantos arredondados; um aro menor, de forma
também retaneu/a.r e cantos-- arredondados: de 'dois braços em forma
de ângulo com os vértica.s arrecion-'.
dados duas partes retilin.eas.
" TËRMO N.° 100.405
De 12 de fevereiro de 1958
Dunlop Rubber Company Limit. .
Inglaterra. Privilégio de invenato.
Preservação de late e: 'de borracha.
Pontos Característicos
1 — Um processo de pre.sservar la.
telt de borracha natural, caracterizado por compreender a adição a ele
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estilete saliente, de unia reentrância
TERMO N.° 105.-283
"pequena redução de diâmetro de dito
De 13 de setembro de 1958
tubo, formando uni vazio, em toda
a volta, entre a extremidade do aluAmelfa
Glosei Faria — São Paulo.
lico de poliamina, que forma um dido tubo e o elemento em que enPrivilégio de invenção para Chave
complexo com os lona magnésio ten- coste.
Elétrica.
do uma constante de estabilidade
Segue o ponto 2.
não menor que 1 x 109, ou um anel
Pontos Característicos
de metal alcalino de tal ácido,
1.° Chave elétrica, caracterizada por
PM tootal de 15 pontos.
TÊRMO 101.162
uma placa de base, feita em material
n••n•nnn•••••
De 24 de março de 1958
isolante, atravessada por uma série de
TERMO Ne) 100.509
The Dow Chernical Company — Es- parafusos de contato, dispostos em círculo, e cujas cabeças são mantidas entados Unidos da América.
De 20 de fevereiro de 1958
caixadas em reba'xos prev.stos na face
N. V. de Bataafsche PetroleuM Privilégio de Invenção para Processo
•anterior da dita placa; e da mesma face
,de gravação ao ácido.
lelaatschappij.
sendo salientes duas protuberâncias para
Holanda.
PontosCaracteristicos
sua fixação, por parafusos comuns, à
Processo para preparar misturas
externa do aparêlho elétrico
gasosas contendo hidrogênio e Óxido
0
1. O processo de gravar ao ácido a superfície
a.. qual a chave se destina. — Um total
de carbono.
superfície de um metal solúvel em áci- de
4 pontos.
do, escolh:do no grupo formado por
Pontos ttracterfsticos
magnésio,
zinco,
ligas
à
base
de
magné- 1 —Processo para preparar mistUTERMO N.° 105.314
ras gasosas contendo hidrogênio e sio e ligas à base de z:nco, dita superlide
tendo
porções
revestidas
com
uma
De
19 de setembro de 1958
carbono
par
combustão
parde
bxido
cial a pressão superior à atmosférica, cobertura resistente a ácidos, caractePrivilégio de invenção para «Novo
de um hidrocarboneto com oxigénio, rizado pelo fato de incluir a operação d ispositivo
eletromagnetico para blosermo admitido vapor, se assim se de: chocar . repetidamente sôbre a sudesejar, em que o hidrocarboneto é perfície do objeto, de modo a entrar em queio.
Dr. Mario Finocchlaao e Dr. Giusepeternizado por uma abertura feita na contato com as partes revestidas e não
parede de uma.. câmara de reação, revestidas da mesma, uma solução aquo- pa Cerino -- São Paulo.
com movimento de 'rotação em tarno sa que contém (1) de 1 a 25% de
Pontos Caractectstidus
do eixo, de modo que o hidrocarneto se mistura rapidamente com os HNO3s. (2) um liquido orgânico imisI.°
Novo
dispositivo eletro-magnétigazes, com o resultado da reação se civel com água, substancialmente não co para bloqueio, caracter uri° por
realizar muito rapidamente, em que restivo com a solução aquosa de ácido compreender um corpo tubular, desrsano oxigénio e algum vapor que se em- nítrico; e (3) entre 0,4 e 2,0% de um te livremente ao longo de um tubo guia
pregue é introduzido numa câmara componente que inclui um agente de fixo, , disposto horizontalmente, corpo
de redemoinho siteada à frente da superfície ativa solúvel em água, an •ônicâmara de reação, provindo aquele co, contendo radical sulfato, contendo êste em cuja superfície lateral, e voltacaiei-mio e o vapor de um espaço que pelo menos uns grupo hidrófobo de 10 da para cima, é fixada uma placa plana,
rodelaa-a câmara de redemoinho, por a 26 átomos de carbono na cadeia prin- de suporte para uni bloco eletro-magnéuma série de fendas tangenciais, ca- cipal, dito agente contendo pelo menos tico, dev'damente alimentado por corracterizado por se fazer passar o o- 8% de sulfatação. — Um total de 11 rente elétrica das maneiras usuais; e
xige'alo e algum vapor empregado
superfície lateral do mesmo corpo tubu
pelas fendas com urna velocidade tal pontos.
lar sendo fixada, de uma Maneira ade•
que a maior diferença de pressão no
quada qualquer, a peça ou o conjunto
interior do espaço que envolve a câa ser bloqueado. — Um total de 3
TERMO N.° 101.894
Alame da redemoinho é pequena compontos.
parada com a perda de pressão nas
De 31 de março de 1962
,
lendas.
Uni total de 3pontos,
Requerente; Ricarido Muzio
São
TERMO N 9 105.389
Paulo,
De 22 de setembro de 1958
Priv. Invenção: Aperfeiçoamento cm
TERMO N ° 100.540
câmara de ar salva-vidas parav eiculo
Patente de Invenção.
a motor.
De 24 de fevereiro de 1933
Titulo: Aperfeiçoamentos introduzi1.° «Aperfeiçoamento cm câmara de dos em aquece_ores elétricos AutomáRequerente: Constatntino Manuel
ar. «salva-vidas» para veículos niov*dos ticos para bides e s. 'az:lares.
Vasquez.
a motora, que se caracteriza pelo Jato
Requerente: Alvaro Coelho da Silva
São Paulo.
Máquina para impeessão de etique- de ser formada de câmaras de ar suces- — São Paulo, Capital.
tas engomadas grampeadas, costura- sivas, numa única peça, separadas, consPontos Característicos
tituídas de borracha ou com revestimendas e outras.
to
e
interposição
de
material
de
refôrço
9
1
)
Aperfeiçoanzentos
introduzidos
— Máquinas para impressão de
etiquetas engomadas, grampeadas, e pelo fato de que entre ditas câmaras cm aquecedores elétricos automáticos,
costuradas e outras, em que o conjun- de ar é esta.belemda a useial válvula para bides e similares, constituídos por
to para imprimir etiquetas caracteri- principal comum da qual ingressa o ar duas partes tronco-cilindicas, contraza-se por ser constituido por um ex- sob pressão que através de outras vál- postas e tinidas por flanges anelares
centricamente solidário a um eixo vulas secundárias preenche todos os e caracterizados essencialmente por
provido de uni volante, sendo -este compartimentos. — Um total de 5 citas flanges fixarem um diaframa de
excêntrico vinculado a uma biela pontos.
borracha c:rcular, o qual têm incorpoque me movimento ascendente imrado inferiormente o suporte asolante
pulsa uma plataforma provida uma
da resistência - elétrica e superiormenalmofadinha de boracha, de 011111elTERMO N.° 105.150
te, uns disco metálico, com dois conr que esta almofadinha põe em contáctos cilindricos laterais .e um tubo
tacto a etiqueta com a fita impresDa. 15 de setembro de 1958
axial guia dèstes mesmos contactos;
sora, pressionando ambas contra um
Mialbras S. A. Indstria e Comércio pelo fato ainda da parte tronco-cilintipo de imprensa situado em uma
base montada em urna peça fixa Só- de Materiais Eletronicos — S. Paulo. drica superior, possuir em sua abertubre a caixa ou movei da maquina.
Privilégio de invenção para Terminal ra, ocupando todo o seu diâmetro. tini
Um total de 6 pontos.
para resistênciaselétricas.
disco isolante sare o qual têm fixo
lateralmente, dois suportes espaçados
Pontos Característicos
paralelamente, entre os quais é cenTERMO N. 100.e83
1.° Terminal para res istências elétri- trado pelo eixo do botão de comando,
De 23 de fevereiro de 1958
cas, caracterizado por ser constituído um elemento semi-cilíndrico, provido
Industrias Braenciras de Lapis Jo- por uma cápsula cuja borda livre é leve. em sua parte básica de um; pluridade
mente revirada para fora, com.a parede de facêtas, e na parte superior cenhansenS.A .
•
Estado de São Paulo.
de 'fundo apresentando um orifício for- tral des unia placa vertical; fato ainda
Modelo de utilidade.
mado pôr punção e atravessado pela co sob o referido elemento facetado,
Para Nova. disposição construtiva extremidade de um f'o metálico, encai- dispor-se apoiada sobre ó disco unia
•e pontas de canetas providas de es- xada até uma saliência cônica, sendo lâmina tensorá que 'faz pressão numa
. em. seguida a rtfer'da excem•dade re- das facêtas; laterahnente 20 referido
tilete.
Reivindicações,
bat'da, formando-se tiru'rebite de fina: elemento, tem 'fixadas "sólare o disco,
e ndo, finalmente, a cápsula mon- duas chapas vericais, 'que recebem e
1 Nova di.podção construtiva ção
em . pontas 'de canetas 'providas de tada 'na 'esát:einidade da 'resistência por .fazein contado" com . a -placa, abrindo
estiletes caracterizada por prover a. encaixe 'sob pressão. — Segue o ponto ou fechando o circuito elétrico. —
!otal de 3 pontos.
extremidade do tubo, que envolve o I 2.

•
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TERMO N° 105.461 ,7
De 53 de setembro de 1958
Tatsuo • Urakawa — S. Pau/o.
Mo.êlo Utilidade para Oanduto
Flexível para Vapor destinado a Máquinas de Pasar Roupa.
1') C,ontduto flexivel 'para vapor
destinado de pasar roupa, caracter:za•
do pelo fato de compreender entre a
parte superior móvel da máquina e
conduto rígido de vapor, canalização
flexível metálica, conformada por tubo
asa:atilado, e dotado, em suas extremidades, de luvas apropriadas para sua
conexão. a- Segue o ponto 2.
TERMO N° 105.479
De 26 de setembro de 1958Paul Zimmennann — Santa 'Catarisa .
Privilégio de invenção para retentor para máquinas de lavar roupa e
outros.

Pontos Característicos
1 9 ) Retentor para máquina de lavar
roupa e outros, caracterizado por uma
pequena peça tilindrica, rosqueada interna e externamente, provida de flange externa, com orifício central de
passagem folgada para o eixo do rotor da máquina ou outro - peça esta
mantida apoiada pela (tange, e com
Intercalação de arruela de vedação de
encontro :a face interna da parede da
máquina. e sendo fixada por porca,
rossaeada sare ela, e apertada de
encontro à face externa da mana parede. — Uns total de 3 pontos.
TERMO N° 105. 74!
De. 8 de outubro de 1958
N. V. de Bataafsche Petroleurn
Maatschappi) — Holanda.
Privilégio de invenção para processo pradução de misturas gasosas ricas em • metana.

Pontos Característicos
1°) Ntu processo para a produção
de mistura gasosas ricas ecn rnetana.
substancialmente sem formação de
produtos de alcatrão e formadores de
goma, caracterizado pelo fato de com.
preender as etapas de formar u'a caistora consistindo principalcaente ou inteiramente de hidrogênio e monóxido
de carbono; fazer reagir esta mistura,
a uma temaeratura -da orlam de 650 a
1.110' C., com uma fração hidrocarboncto tendo um teor de aromáticos
policicliccs inferior a 5% ern pêsos
e evitar a queda da pressão parcial
ae hidrogeuio abaixo de 4 atm, durante, a mencionada reação. — Uns total
d.': 7 postos.
•
TERMO N° 105.853
De- 15 de outubro de 1958
Eiti Kamizaki — Paraná.
Privilégio de itreençãa • para acendedor atirem:ir:c° para fogões.

Po-dos Caracteri.sticoè
1 , ) Acendedor automático para ^ fogões. aplicável ao conjunto de chave
t omando; registro, cacWmbo e mieitnador de pzi.s para uma bôca do fogão.
taracaerizado por uma, chave elétrica
formada pn r' uma caixa isolante, provida 'cie aba, Pela qual se monta ao •
terminal rosnézido •do dito registro.
caixa esta dotada de lingueta 'articulada, com ponta saliente, possível de

1
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e,er ,ationaea • pelo :próprio pino /imitador ele . gire') da chave e eixos de
comando da abertura do gás.
toal de 3 . pontos.
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ção contínua e regular de substancia, dice • aseociad.o no raencionar;o poli-i m'ia e tendo nceple.raenio da rreeaãO
mr.rianto os datais a aglomerar são teiro, sendo que sob a -ealiência cir-. com as extremidades dos seus -raios.

*mantidos dom pesibilidade de contac- cular se encontram nervuras . verti- (Um total de _5 ponlos).
d
.,
ta ou a uma proximidade suficiente cais paralelas (Um total de 2 pon• .
, .
durante um tempo conveniente. be- tos).
gue o ponto 21
TÉ'R
Ne 106.698
ee 14 de novembro de 1958 TERMO' N . 106.521
TERMO Ne 105.997
. =MO N° 1,59.641 .
. De 10 de novembro de 1952
De 22 de outubro de 1962
Helio - Tequea
de 13 de novembro de 1i58
Eli A. Zackheim — Estanca Uni- Paulo.
Ericsson do Brasil Cernércio e lia
'dos da America •
PrIvilégio de inveneão rara: APerdastria S.A. — São Paulo.
Claudio .de Sá e Silva — .55o
Dis- felçcarcentes em braço fono-reproPeevilégio -de -Imune o 'para
Priviiégio de invenção para afere Privilégio de Invenção para — Aperautor. distribuidor.
•
feiçoenientos cm instalações de cabos feiçoamentos em cone :ou diafragma positivos'-19. — Um- dispositivo que casino: um
. Pontos carceis.,!icou
para auto-falantes.
telefônicos e semelhantes.
atomizador e um contagotas; comPontos Caructerísticos
preendendo a combinação de um dor19 Aperfeiecemenic>s em braços ..
Poo(os Característicos
•
na° comprimível, tendo em uma das -fono-reprodutor, -caracterizado pel0
Aperfeiçoamentos
em
cone
—
1
9
19 ) Aperfeiçoamentos em instalações
aberturas uni pulverizador, -conjuga- lato de que a cabeça •nde se aloja a
diafrágnia para alto-falantes, do do
de fios telefônicos e outros, caeacte- ou
a uma tampa removível e, na ou- cápsula -porta-agulhas é dotada 'de
tipo
de
bobina
móvel
ou
de
outro
tirezados por tina fita metálica, um pas- po qualquer , que empregue cone ou tra , abertura, .um eonta-gote,s combi- um recorte contornedo per um alojasador, um suporte e - uma peça inter= diatábma, caracterizado pelo fato de nado também a urna tampa removí- mento rebaixado; sendo que a sépstia
tnediária especial, sendo que o pasea- une; sôbre uma ou ambas- as superfí- vel, compreendcado o referido . pulve- la porta-agulhas . é ciciada, em sua
dor-é constituldo por - uma caixa ame cies, é aplicada uma camada-do ma- rizador um alimentetdog para o líqui- entremiela.de anterior, de uma disco
com duas saliências diametralmente
tálica _de. pequena altura, aberta ' nas terial flexível c esponjoso, como bor- do. Um total de 4 pontos.
opostas,. e de uns elao que passa' por'
duas extremidedes, a provida,. e Urna racha esponjosa plástica,: ou outro
uma dotada- de flange; fins-a
das extrerni - mfes, de cen prolongamen- material adequado -cuja função é auda a uma lâmina dobrada cai "II";
108.065
TERMO
Ne
mentar
massa
dinâmica
do'
cone
to de três das suas' paredes; . sendo'
sendo que, ainda, -dita flange apreDe 13 de novembro des 1958
que, ainda, nesse prolongamento, são em frequências beixas, permitindo ensenta duas reentrem:ias datmetra'que
a
massa
dinélmica
do
tretanto'
oratieadas duas orelhas paralela-e
Pateiste cie: Modelo 'de utilidade. mente' opostas • e um limitador cie
medida
que
•a
.
it
cone
seja
reduzida
'Um casal
Título: "Novas •disposições cons- giro, e o eixo recebe urna mola helif' aces menores da caixa.
freqüência a ser reproduzida estilam-. tutivas
em mecanismo do mudan- coidal e uma cabeça de acionamento.
•
de 4. pontos.
ta.
Um
total
de
3
pontos.'
.
ça de Loisa de onda_ aplicado . a rã (Um total de 5 pontos) .
•
dios".
— Requerente: "Indústria e Comercie
TERMO, le9 106.270
TERMO Iq9 106.550' de Rádios "IRA" Ltda.- — S. Paulo.
• TÉR-MO N9 106.995
de 3 de novembro de. 1958
Reivindicam-se,
como
elementos
•
De'
fie
13
de
outabro
de
1958
28 efe -novembro de 1958
-. 'e
censtitutívoe da novidade, o conteúdo
Produtos Métricos Walikason S. A.
Privilégio de invenção para:
cies seguintes pontos: característicos:
Charles Castelli---, Estado .ala Gua— São Pano.
-•
`de copos.
19 "Novas • disposições 'construtivas nabara.
•
Modêlo de Utilidade para Novas Lavador
Abir .Magid — São Paulo.
em
mecanismo
de
mudança
•
de
faixa
dLsposióm corsea.utivas • em circuites
Privilégio
. de invenção pára:
sde
onda
aplicado
a
rádios",
carneRelvindicações
, eletrônicas.- preamentades. . • •n•
pelo -fato de que o eixo Construção de bobina.
•
terizedas'
19) --- ."Novae dispeei:6es construti1 9 "Lavador de copas", caracteri- correspondente ao' sintonizador, iate
19
..
Uma
bobina
que
compreende
vas em circuitos &etrônices pré-mon- neles pelo fato de se apresentar cons- é .,ac:enados do condensador variáVel,
um tambor tubular essencialmente
tados", compreendendo placa isolan- tituído de recipiente fixo, preferi- se
apreeenta junto ao seu teiPpo incom uma abertura através
te de p.e.stico, ceie-mm, baquelite ou velmente cilíndrico, com Falda e en- terno com pino passante, cujas ex- cilíndrico,
da qual uni material . sôbre éle -en:amilar, caracterizadas - pelo 'fato de trada de líquido pormseu fundo, esta tremidades podem se aproximar e se rolado'
ser exteneliclo - radialr
que a uma das facas da citada placa constituída de peça que superiormen- encaixar em - recertes existentes - no mente poderá
para dentro, por detrás da
são provadas sulcos, per pantógrafo te se liga a uma outra por rosques- tôPpo
en- sua superfície
peça tubul ar, à .qual
interna, para prender
ou matrizes , apropriadas, sulcos êsses mente, sendo que internamente entre caixa' extremidade livre do Men- um fuso e freiasa rotação da bonos quais ao engastados cceidutores ambas é confoemada amara em que tem:mio eixo, peça . tubular' essa so- bina isôbre o mesmo.
(Um lotei de
elétricos. Um total de 2 pontos.
se aloja mola que atua contra flan- lidarla a uma lâmina que' se, articula 20 pontos) . .
•
ge colidário a peça tubular que atra- com duas outras hastes que acionam
vessa a peça superiormente rosqueas o dispositivo seletor de onda, estando
da, estando tal flange dotado supe- a primeira . das hastes lar ada a uma
TERMO N9-106.279
TERMO Na 107.002
riormente de anel de vedação, sendo lâmina que por gancho deelcca eixo
..
De 3 de novembro de 1958
que a Peça tubular, a certa efisiência movimentador de índice que se desDe 28 de novembro de 1958
.se -apresenta com orific'oe la- loca no dial elo aparelho. (Um total
R. Basoti depresbiteris — São Paulo dêste
sendo que, ao tôPpo da refe- de 2 pontos) .
1VIceiêlo de Utilidade — para Caixa terais,
Automatic TeIeplione (9 , Electric
peça tubular Ee encontra disacústica para aparelhos sonoros de rida
-•
posto cubo dotado de perfuração verÇonipany Limited — Inglaterra.
alta fidelidade. tical e encimado por capuz . provido
TERMO N 9 106.'707
Privilégio de Invenção para - a Aparde pluralidade de orifícios, enquanto
ReinindicaMs .•
'
De
1
de novembro de 1053'
feiçoamentos em aranjos de linha multa,
que à canais laterais do cubo se eno
1 9) "Cama acústica para aparelhos contra ligados condutos voltados para
Dele Products Inc. — Estados pia para instalações automáticas de coda de recipiente portador de um ou o- alto e conectados a um outro con- Unidos
mutação telefônica.
da América.
sonoros de alta fidelidade", constitui- duto, êste circular e horizontal, pro- Privilégio
mais alio-falantes, caracterizada pele vido de orifícios pela face interna e sincronos de invenção para: Motor
Pontos Característicos
fato de que ta: caixa se 'apresenta com inferior ,estando, ainda. comnreendiUm induzido ou estator para
inação de ceunma que se comunica da entre, o cubo e o capuz, peça cir- um1 9 motor elétrico do tipo de .Insterd1 — Aperfeiçoamentos em' arranjos
parede ineerna que determina a .for- cular dotada de aberturas radiais. se, caracterizado por encerrar uma
com a região dotada, do alto-falante (Segue o ponto. 2) .
cruzeta provida de uma multiplici- de linha mnitipla para instala;1,t, autoatravés de pusagenn posterior formadade de lamenações de Material ma g máticas de comutação ' telelóaica aoran- .
da por ser a referida parede ineoma
-nético,adlminçãoapresntdo gendo linhas multiplas para assinantes. Neta. , Um total de 2 pontos;
TERMO N9 106.663
.
partes de raios radialinente dfr.pos- e providos de dispositivos por meio dos
Las de largura uniforme ligadas pe- quais,-"per , ocasião . de uma °os:laça°
Do 13 'de novembro de 1958
las suas extremidades internas per preliminar - da'
chave . de disco,— que
I2edido de: Patente modelo indus- uma nervura continua solidária com
Tanmo N9 106.590
sempre é a mesma para todos os maltrial.
as
Mesmas,
a
nervura
determinando
De 11 de novembro de 1958
ar am
Titulo: "NôPvo modélo de 'painel unia cavidade . cilindrica para receber nantesdeumatn iemsmpuls
t? t eeitt0
—
ca rat
,ic,
•
o rotos do dito motor, a dita cruzeta um padrão de
Société D'Mectrochisne, D'electro- para rádios".
e
Comércio
Requerente:
Indústria
multi
o'
tanibém
encerrando
uma
let- identificador da estação de• assinantes
inetallurgie et des Acieries Electride Rádios "IRA" Ltda. — S. Paulo. dade de laminaç5es de raio indivis
linn.a mi,
. -lota que Omina, '-ansiaiques D'Ugine — Pranea.
Reivindicam-se,
como
elementos
duais
de
formato
retangular
hiterc-aPrivilégio de Invenefio para — Protido,
automaticamente,ao longo dos
da novidade, o conteúao ladas entre partes de -ralo .das lamt cesso para Aglomeração de Criatals. constitutivos
Condutores da linha multipla, 9re o equidos
seguintes
„pontos
característicos:
nações
pieraeiramente
mencionadas
e
Pontos CarncLerísticos •
19 "NôPvo modelo de painel parti de' largura uniforme , com as ine.smaa, pamento _da estação, caracteeizados pe.rádios", caracterizado -pelo fato de as ditas laminações de raio indivi• ' lo fato de que o pachão de immilso
1 9 — Um proce:?so geral de foi-ma- se apresentar COM saliência trianguduais,extendendo da cavidade dp -racteristico tem ação ' sobre dispositivos
ça° contínua de agiomerados de di- lar, com vértices arredondados, tendo rotor
para as extremidades das ou- -registrad ores incorporados ao referido
mensões determinadas e escolhidas. que. aos , inferiores correspondem bo- tras laminações
de raio, dêsse modo
a pastir de cristais finos de substân- tões de comando, enquanto que ao as partes de raio da cruzeta serão equipamento da estação e lue abran- _
cias orgânicas ou minerais, caracteri- vértice superior, com raio de cur- massicamente formadas de laminia•' gem uma pluralidade de reles de código: '
zado pelo fato de consistir em soldar vatura maior, corresponde saliência eões contínuas e Serão de seceete e pelo fato de que cada padrão oe
cristais Imite-aos destas substâneins circular que conforma dial primrist- transversal uniforme essencialmente pulso P ararteristicii resulta na operação
disponde-os sob a forma de leito flme- mente dito, percorrido por ponteiro retangular ele um extremo a • outro de . nin par diferente de códigos de •rclé,
do no seio de uma solina° supsrsatu- na metade superior de sua área. •do seu :comprimento, e as partes1 visando
ao i. staheleciinznto 'da id-litida.
rade da mesma aubetância, em movi- sendo o restante coberto, estando esta de nervura da cruzeta • serão forma.
mento centfnuo. bem como peio fato parte dotada de semi-círculos colo- dtiÀ com intervalos entre as lamina- de da estaçãw e assinante de tinha muias_ •. tipla que. está hamando.
liai total
do • estado de supereaturação da so- ridos que correspondem a diferentes odes, e a re ^ o el '7 ^ em
.
lução ser mantido mediante uma adi- faixas de onda, percorridos por in- tico laminado
cru-1de
8 pontos. ,
cercando
a
dita
,
•

e

:
Quinta-feira 29
TERMO N° 107.119 ee ,
De 5 de dezembro de 1958
f deneral Electric Company — Estados Unidos da América.
Aperfeiçoamento em construção de
lâmpada electroluminescente Privilégio de Invençâo.

.
•

DIÁRIO OFICIAL .

)

(Seçáos III)'

do serem ligadas entre si por um lo' ção de um sal altamente Ionizava!: e
plástico flexivel e longo, que torna 'tue a adição de uma solução tampão para
do num -conjunto único e Indivisível: proporcionar um pH substancialmente
4 e 8. Uni total de 18 pontos.
Um total de 2 pontos.
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.

,'

••

"
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"

Mar- ço 'de 1962 1183,

!Ostro simétrico, em paralelo è que coai'
1 preenae um tap ou ponto de tomada
central, que rica ligado à base do
transistor através de unia combinação
paralela de resistor-capacitor que passa
as freqiiencias moduladas. Um total
de 2 pontos.

TERMO N 9 107.569
TERMO 1n1° \107 . 483
De 29 de dedembro çk 1958
De 23 de dezembro de 1958
TERMO N9 107.78(
Pontos Característicos
N. V. Philips' Gioeilampenlabriken
General Electric Company -- Esta—
Holanda.
De 3 de janeiro de 1958
1 Um aperfeiçoamento em uma dos Unidos da América.
Privilégio de Invenção — para —
Aperfeiçoamento em método e aparetelt& electrolumInescente comprcenden.
Hiroshi
Mori Yoshlo Kuno — São
do unia montagem laminada e com va- lho para enrolar bobinas de material Aperfeiçoamentos em • .nt rela f reos a Paulo.
recipientes ao vacu°, em particular,
cu° incluindo chapas le capa externas lamelar — Privilégio de Invenção. ,
porém não exclusivamente a cubos de fel:. adicional para aparelhos recepto.
de material termoplástieo da qual pela
res 'ae 'televisão.
Pontos
Característicos
raios catódicos.
menos a chapa da frente (em uma parReivindicaçties
1 — O método de confeccionar bobite transmissora da luz e ama montagem
Pontos Camara. stic-es
eletricamente ativa incluindo uma falha nas apertadas e livre de rugas caracte19
(Tela
adicional
para aparelhos
de metal revestida com tua fósforo ele- rizado por: enrolar uma bobina de ma- 1° Aperfeiçoamentos em ou relativos receptores 'da televisão". caracterizada
a
recipientes
a
vacile,
especean.eete.
trolummescente .e unia chapa de fibras' terial membranas° derivado de um ropelo tato de ser conatituida de moldura
de vidro condutores faceando o dito re- lo de suprimento do dito material. em porém não exclusivamente, tubos de metálica, plástica ou de outro matenai
raios
catódicos,
comprzenl
udo
pe.o
contato
com
ela,
de
modo
que
o
matevestimento, e um par de Velhas de conqualquer conveniente, com a forma
tato estendendo-se externamence da' rial em folha é transferido diretamente menos duas aredes eicas le cuja su. aproximadamente retangular. com :aia.
montagem da capa laminada ao longo', do rolo de suprimento para a bobina na erticie int:rna elo menos unia parte é tos arredondados, moldura essa suporte
de pelo menos partes de sua margem e região de contato, enquanto presnonan- conuutora e que são interliga las com de pluralidade de tinos fios, de tecido.
Isolada uma da outra, uma das ditas fa- do dito rolo de euprimentá contra a pe. o auxilio de material voreo, caracter!. plástico, metal ou , similar, cespostoe
lhas estendendo-se internamente em cosa- rifaria da bobina e enquanto inantendo zados pelo fato das partes condutwas openad no sentido. vertical. Segue o
tato condutivo com a dita fielha de me- tensão sobre o material lamelar zontor- aa superfície interna das paredes serem palito 2.
tal revestido e a outra das ditas ôlhas me ele esta sendo enrolado soare .a bo- eletricamente interligadas por melo de
peças metalicas resilientes, mie são lide coutato eátenuendo-se Internamente bina. — Um total de 12 pontos.
TERMO N° 107,822
gadas às referidas superticies c presas
em contato condutivo com a dita chapa
a uma peça metálica que or sua vez,
de vidro condutor. — Um retal de 6
De 7 de janeiro de 1959
Uca presa á parede interna de. uma
TERMO N° 107.484
pontos.
Inventa) A. G. — Suíça.
das paredes. Um total de 5 poetas.
De 23 de dezembro de 1958
Privilégio de Invenção — para —
General Electric Company — EstaTERMO N 9 107.371
Disposita o para movimentar un, órgão
TERMO N° 107.570
dos Unidos da América do Norte.
de coniaudo entre uma posaac de deiDe 18 de dezeMbro de 1958
Aperfeiçoamento em unidade de coacanso
uina posiçaa de atuação.
De 29 de dezembro de ,1958
dicionainento de ar para aparfeiçoamenRomeu elvolela — São Paulo.
Reivindicações
N.
V.
Philips
Gloeilampenfabriken
- Nova disposição em chave de onda e to mu unidade de condicionamenta
— Holanda.
eixo de sintonia de aparelhos de rádio ar.
1 9 Dispositivo para innvinientar um
Privilégio de Invenção — para — órgão de comando entre uma posição
receptor.
. Pontos Característicos
Apaleiçoamentos em ou relat ivos a de descánso e uma posição de atuação.
Pontos Característicos
1 — Uma unidade de condIcionainen- dispositivos de vaivuia de descarga
para puxar para trás
— Nova disposição de chave de to do ar para aquecer e resfriar um um- eietaca compreendendo as referidas . especialmente
da c irva ' de:orava/nanai do fèclio
onda e eixo de sintonia de aparelhos de biente caracterizada por uma caixa que válvulas.
em cabines de elevadores. aaraeteriza.
rádio receptor, caracteriza-se pelo eixo tem uma barreira que a Miar. em um
do peio tato que fica disposto na rXe
Pontos CaractertsPcos
de sintonia (1) o qual tem movimento' compartimento do evaporador e uni
trem:dada do eixo de um motor de co19 Aperteiçoamentoa em ou relativos
axial de avaaço e recuo, guiado num' compartimento do condensador, cada um
mando um disco de curva em forma
segniciato tubular (2). no qual se ros- dos ditos compartimentos sendo dividi- a da-posa:vos de válvula de descarga de espiral, no qual roda uni ralo de
elétrica,
destinadas
a
ampettcar
osce
cam duas porcas (3) para fixar o con- do em secções e entrada e salda aor
sustençáo guiado numa alavanca de
junto rie chassis do aparelho receptor porções 8 parede que incluem um ven- !Mas elétricas, cuict conjunto eletra, aula, cuja alavanca de guia se encontra
e - euia amplitude dessas deslocações é tilador e um diafragma cada uma das uico compreende um catodo urna gra- numa ligação de atuacão com o órgão
delimitada por dois anais (4) encaixa', ditas secções tendo um par de abertu- ue, uma ,laca e •una bietroao nuxieal d ? comando, sendo que nisto o disco
dos; a extremidade (5) do eixo de sin.: ras, ama abertura sendo do lado de fora caracterizados pelo fato da placa con- de curva apresentassem ambas as ao.
tonia, oposta quela eia que se rosca o e outra no lado intelaio da caixa e meios sistir ca duas metades, cada qual pos- sições finais nar:res de batente ccr.
"knob" (6), é dotada duma fenda (7):1 de fechamento para cada uma .ias aber- mundo •ma parte reentrante controla respondendo com o rõlo, tudo de ma.
o eixo (8) do comutador de ondas (9)1 turas que podem operar Indeperdente. muno cora o catado e que tem apto neira tal caie no ligui do motor de
é tico na sua extremidade, e, nesta re- mente para uma pluralidade de peesi- ximaciamente a mesma largura que a comanda o órgão de comando è aciogião é passante diametralmente um J1110 ções começando com a primeNa posição du ratado, partes reentrantes essas que nado contra a fõrça de puxar pari
(10); o engate opcional entre as duas! onde os meios de fechamento abrem constituem a superfíc i e anódica ativa, trás ex ocda pelo erglio ne comando
peças (íamo de sintonia) e eixo (8)
uma abertura e fecham comrletamente enquanto que. cie ambos as lados. en até o bater do Mo nariz de teacomutador ase realiza através do avanço, a outra abertura até uma posição final lTe as partes anódicas e a rde. faz- tente externo, enquanto que no des.
da extremidade fendida (7) do referido' onde os meios de 4echamento fecham se provisao .de celas, cuias bordas h ligar a Raça ie puxar para trás do
eixo e consequente encaixe no pino dia.; completamente a dita primeira aberta.- vres se estendem até junta das partes &geai ee comando vira para trás o
=atrai (10) do ixo de comutador; ainda' ra e abre a dita segunda abertura de ativas de anodo. de tal maneira que disco de curva com o ratar do motor
a capacidade da placa para grade é ate o batente interno. Um total de 4
na parede do eixo de sintonia (1), há modo que quantidades de ar
uma cavidade (1) gue comanda, através nadas podem
podem circular atrav4s caa ursa ceterminacta exclusivamente pelas par- pantos.
de um Ro (P) envolvido, a roldana' das secções quer aio, ezterior quer do tes ativas da grade e d placa. Um
(12) do condensador variavel (13) e interior do ambiente. — Um total de , total de 3 pontos.
TERMO N9 108.450
a faixa de ondas;./..envolveudo a extra 7 pontos.
midade do terminal fendido (7) o eixo
De 12 de fevereiro de 1959
TERMO Nb 107.597
de sintonia (1), há urna mola (14)
Aktiebolaget Electrolux — Stiecia.
TERMO N9 107.563
•
proporciona o afastamento pernanérite
De 30 de dezembro de 1953
Privilégio de Invenção — para —
do êixo, em relação ao similar do co:
De 29 de d'zembro de 1958
N. V. Philips' Gloellampenfabriken Máquira de lavar pratos.
mutador de onda. — Segue o ponta 2.
Nathan H. Pejada=Estados
—
— Holanda.
Pontos Característicos
Privilégio de !avença° — pa-a —
Unidos da América.
19
Máquina
para Imprim ir, caraete.
Privilégio de Invenção — para a Aperfeiçoamentos em ou relativas a
TERMO N' 107.466
-CompusiçõeEltrcanComus. circuitos limitadores de oscilações de rizada por compreender uma base hoe
De 22 de dezembro de 1958
nzontal, revestida superiormente .por
sinais elétricos.
Pontos Característicos
almofada de borracha ou similar, sabre
Mo:altera S. A., Indústria c ComérPontos
Característicos
19 O processo para preparar uma
a qual pode estar dispo to, "com ragu.
cio. — São Paulo.
P Aperfeiçoamentos em ou relativos lagem de posição, um dispositivo pretUm :veva modelo de Agulhas Tri- composição eletr'camente condutora,
para uso na tomada de elerracardiogra a circuitos limitadores de oseilaçoes de deaor de ael, base cata da qual se
cot" — Modelo de Utilidade.
mas e similares. caract ricaria pot com- sinais elétricos, caracterizados pelo faro eleva lateralmente urna coluna unir.,
Pontos Caracteristicos
preender a provisão de uma eolueão das oscilações terem sepridas a um vaca, forrnadarn em seu extremo, de
1 a-- Um nõvo modêlo • de agulhas aquo:a de um material emaislicado de circuito ressonante paralelo,. zem o qud dois mancais cilindricos ortogonais era.
para tricot, caracterizada pela fato das um tido ardeinico, o contèõk cfa coa é ligado o aminha emissor-coletor ria tre si, uma horizontal e outro vertical.
duas agulhas de material pliástico rigi-1 dutividade elétrica da mesen pela adi- um transistor, cie preferencia um tran-11.1m total de 4 pontos.
e

1184 Quinta-feira 2§.
, • TÉ,,nmo N. 109.612 Depositado em 8 de ,abril de 199
Requerente: Luigi• Zuni •e:-- São
• Paute:
Privilégio de Invenção , para --Original disposição nas'inentagem
- de televisores,- rádios receptores,
.amplificadores de alta .fidelidade
• •e .R4milares.
1." • "Original disposição na
niontagefit ue televisores, rádios
receptores, • amplificadores .de .alta
fidelidade e similares', earacterizaese.peto fato de o chassi de tais
aparelhos :ser constituido por urna
chapa de inadeíra- (1), metal. seu
outro material, de- reduzida espessura, provida na sua superfície
de rasgos (2) para ventilação, e
esta -chapa é dotada. de caneletas
(3) . ou então filetçs laterais para
assentamento da carcaça do aparelho; sôbre a parede superior da
'chapa, tem fixadas- por parafusos
•(4) ou outro meio, uma pluralidade .de guias (5} metálicas, com
rasgo Vertical (6), cujas distancias de colocação são devidamente estudadas. — Um total de 5
.ponto.
Te1eM0 n.° 110.206
De 6 de maio de 1959
• Eugenio Martins Lago — 'Argentina.
Privilégio de Invenção , para —
Invólucro ou , bôlsa para 'líquidos
ou ar de material sintético ou
plástico com fêcho automático.

Pontos Caracteriáticos

- - ViARIO OFICIAL (Seção III)
.•
. . .
•
r
•
•
se encontra -disPosto superte de rd
de comando automático doi'
sistências. elétricas, • que. é. fixado referidos , dispositivos, de .inod
por hastes metálicas à face infe- que 'tais •variações •e regulagens:
rior da mencionada membrana podem-- ser . mecanicamente imposelástica, ao passo que esta é atra- tas segundo -ciclos determinados
vessada 'por poios fixos, coloca- pela forma de camas . e uma subdos em - um disco- isolante, e aos sequente Cama .de comando,
quais chegam 'condutores . elétri- gundo um ciclo concordante com
totial de 3 pontos.- os referidos ciclos, do movimento
cos.
transversal" imposto á uma placa
que inclue tal garra," e 1 apta a ob1.RR5.10 N.° 114.444
ter deslocamento( laterais 'do tecido- que "avança. era relação à poDep. em 18 dc junho de 1959.
sição média da barra' tia agulha.:
Pátente de Invenção.
Um total de 6 pon&os.
Titulo; Nóvo cortador de batatas e
legumes em geral.
São •
Rcquarente: Ernesto Kluthe
TERMO N.° 119.152
Paulo (Capital) .
• De 4 de fevereiro de 1960
Pontos. Característicos

1. 0 --•=, Neve 'cortador de batatas e
legumes cai gear], caracterizado essencialmente por compreender um elemento compressor, montado sabre uma base
e corrediço em guias lateraisl elemento
êsse acionado ou comandado poe um

jego de braços alavancas, de encontrq
ao disaositiva de corte instalado ou
ajustado na parte frontal do aparelho
cortador. -- Um total ,de 5- pontos.
TERMO N.° 115.365
De 7 de dezembro de 1959
Privilégio' eis Invenção para Aperfeiçoamentos cm e realfivos a esquema
de instalação elétrica de condução de
veiados.
Requerente: Enrico Tambonc -- São
Paulo.
Reivindicaçjes
Reivindica-se como pontos característicos do presente pedido de privilégio, os seguintes:
1 — Aperfeiçoamentom em e reativos a esquema de instalação elétrica
de condução de veiculas em que a
instalação é caracterizada por um caalando de tempo - de ligação e desligamento do circuito, sendo ligado êste
circuito a Um transformador de retificação de Corrente, dependente e quando este transformador- esteja ligado a
um retificador de selen'o, prosseguindo
a ligação' para um inatos e usa- dispositaao de inversão de chave que é ligado
a um motor . 'a ser raoslímentado.
Segue o ponto 2.

t.°. Invólucro ou bôlsa Para líquidos ou ar de, material sintético ou plástico com fêcho automático, caracterizado por ser constituido por uma peça tubular completamente fechada no fundo, ao
passo que ,na outra extremidade
estão providos deis elementos de
fechamento em forma de orelhas
ou lóbulos colocados . juntos, os
quais são introduzidos dobradas
no interior do invólucro e que
delimitam um canal de sucção diretamente adjacente à borda do
invólucro, com , coldagens na borda deste corno nas bordas das orelhas, e pelo falo de que as linhas
'de limitação internas das Superfícies soldadas 'aos ladds do caTÉ111110 N. 114.101.
nal, assim canto Pelo menos na
De
20 de outubro de 1959
-área das orellial do fecho, seguem
Inclinadas em relação its linhas
Privilégio de Invenção para —
delimitadoras externas. Seguem Mecanismo de comando antomáti.
delimitadoras. — Um total de 6 co para máquina de costura c
pontos.
bordar..S.P.A. — Arnaldo Vigoreld
TeRMO N.° ..112 . 891
Reivindicações
De 31 deagôsto de 1959
1. 0 Mecanismo de comando 'auSão tomático para -máquinas de costuAntonio Garcia Garcia
Paulo.
ra e bordar, incluindo uma hal ra
Modelo de utilidade para -- No- de agulha deslocável lateralmente
va disposição construtiva em cra- (dispositivo Mn zigue-zague), um
veiro elétrico.
dispositivo para a variação ' da
1.0 "Nova disposição construti- amplitude dêste deslocarnanto,
va- é'ht- chuveiro elétrico", carac- uma garra de avanço do tee!do e
terizada pelo -fato de se apresen- - um dispositivo para a regulrgern.
tar o corpo do chuveiro formado em amplitude e .tbireção, dos mopor-duas metades, .reunidas por vimentos de avanço do tecido e
flanges medianos, send^ que, en- um diáponitivo para a regulagem,
tre os mesmos, são retidas as bor- em amplitnde e direaão, das modas de membrana que divide -o vimentos de avanço afetard es .peInterior do chuveiro em duas câ- lá referida garra, • caracterizada
maras, de modo que na Inferior por encerrar urn grupo
grupo centrali-

Março de..1 9.62
(6) o ensesto canverginc:ose 'ambos até
próximo ao- vértice intarao(3) . onde,
o
se apresentam de formato cUrs
reata.
trante (7); caracterizado ainda pelo
fato de em tôda extensão compreendida
pelas partes (5 e6) e o seu ponto "de
união (7) serem cobertos ou fearr'ados
por um 'tecido. qualquer, caraCtérizana
dose finalmente pelo fato' de entre o
assento (5)-, encosto (6) e as paqes..
respectivas. (1 e 2) que lhes eeivera
de apoio ter uma • área (9) que possi:
bilita a veutilaçãa de Indo a lado.
Um total de 2 pontos:
—

1'P.I2M0 N.° 120.839
De '4, de julho de 1960
João Quintela -- Estado da Guanas
bara.
José Grcia Cortez — São Paulo.
Privilégio de Invenção para — AperModêlo de Utilidade para — Banqueta articulada e portátil aplicável çoamentos em registro_ de boa.
como assento de sanitário.
Pontos Característicos
Reivindicação
1. 0 —,a-Aperfeiçoamentos em registro
1 e,. Banqueta Articulada, e portátil, de bola. caraeterizados por um corpo
aplicável como assento sanitário, coas- cilíndrico, tendo em uma das extremifituldo de placa dotada de , ,abertura e dades um flange do qual se projetam,
tampa, as . laterais da qual, pela face d'ametraknente opostos, um braço e
inferior, par dobradiças - dispostas em uma manga, sendo O braço entalhado
diferentes níveis, se encontram assoc'a- para receber uma haste recortada na
dos quadres passíveis de rebatimento forma de braço de alavanca .que é arcontra a face inferior da placa-asseato. ticulada no referido braço e sendo a
dita manga provida com um tubo la--e Segue -o ponto 2.
drão que se comunica com à câmara
de descarga do registro através de
uma passagem prevista- para êsse fim.
TERMO N.° 120.440
-- Lira total de 5 pontos.

• De 20 de abril de 1960
Nome' Elias Abdo Nahat.
Iuvento: Nevo tipo de placa para
revestimentos em geral.* — Modelo de
Utilidade.

Pontos Característicos
Ponto único: Nevo tipo de placa
para revestimentos em geral constituído por tacos de madeira e caracterizado por serem esses tacos ligados por
meio de um tubo metálico, cortado e
chanfrado em suas extremidades, de
tal modo que, co ser introduzaio
interior dos orifícios existentes nos tacos c, enconcando - resistência nos rebites ali existentes, estas extremidades
se abrirão e penetrarão na madeira
medida que os referidos tacos forem
sendo comprimidos.
Tudo como descrito no presente mamaria e ilustrado nos desenhos em
anexo.

TERMO N 76.423
Depositada em 21 de novembro
de 1954
-•

Requerentes: Albert Hairnoff, Tabu
David Duenias e Nicola Acheroff —
São Paulo.
Pontos ca-acteristicos de: Ntivo modal° de assento para automóveis".
1 — Nava modélo de assento para
automóveis, que se caracteriza essencialmente por seus laterais serem constituídos cada quá por uma haste de
seção genérica, circular, dobrada angularmente (angulo interno de 100) cuja
parte horizontal (1) serve de apoio po
assento do carro e a pa-te obliqua (2)
ao encosto daquele, achandose um e
outro lateral unidos em diversos pontos
por travessas suportes (4); caracterizado ainda pelo fato dos extremos -de
d'tas hastes serem curvadas internamente dando fornua-'-'o a uma parte
abaulada convexa (5) assento, e. unia

•

" TÊRMO

N9

74.895

De 20 de agasto de 1954
Pontos característicos da invenção
de "Aperfeiçoamentos em trituradores,
para que pretende previlégio de inven.
ção Nilolino Guimarães Moreira —
São Paulo.

1 — Aperfeiçoamentos cal trittradores caracterizado pelo fato de serem
os faces presas em suas encaixes por
pinos, sendo os pinos mantidon em seus
lugares por um disco, sendo ésse disco
apertado por parafusos cujas cabeças
ficam encaixadas numa lamina de aço
que impede tal parafuso de se soltar.
Lips total de 3 pateou.

•
TERMO N° 76.744
De 10 de dezembro-de 1954

Privilégio de invenção para: Parafusos roscados e meio de sua montagem.
Caterpalar Tractor Co: — Estados

Unidos da América.
Reivindicaçjcs

1 — Um parafuso' pira uso num
estelo é inclue os fios ma's internos
são formados por um macho de taxa
racha com uma extremidade guia alia
lada, caracterizado por ter dito parafuso seus fios extremos afilados para
ajuste ma ditos fios mais internos. —

Um total de 5 pontos.

'------ TERMO N 9 '76.694
' De 7 de dezembro de 195-.4
Juan Happ Pinktiz, Chile,
Ponto§ característicos da iavenção
de "Aperfeiçoamentos na dispasição do
elemento agua arriar para terno-recipientes ' elétricos" (Patante de inven,
ção) .
Aperfeiaoamentos na clisposiçáO do

parte Igualmente abaulada convexa elemento aquecedor para termo-recie

•

1. 1 1

j

• attirria-teira..29

P-

•
'
. • 1.
".
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vorsal. e com uni fuso de cabeçote
movido à mar, caracterizada pelo
fato que rolètivamento ás guias .do
carro longitudinal ou d. pista . de guia
do carro transversal, o fuso de cabeçote á de altura ajustável ou desiocável
obliquamente para cima na direção
dotou giro dq trabalho ou obliquamente para baixo contraria-mento
a
direção do seu giro de trabalho dispo>
to, cons.. respeito a urna menor altura
das 'pontas,- de modo a ficar deslocado
obliquamente para cima' na direção do
giro de trabalho -do fuso do cabeçote.
—
sendo o desvio tas resultante da preta
TERMO N 76,931
são de corto em direção ás guias do
leito para o carro longitudinal manti1)c 21. de dezembro de 1954
do sem ou essencialmente sem exercer
/L adeei-to de Marchl Charlai — São momento de inclinação sare o urro
Paulo.
longitudinal. Um total de 19 pontos.

plantes eletricos. caracte:izados • peio
fatoqbe as resistências estão dispostas
cai urja pluralidade de tubos ceraiticos
isolaiOae c que estes, por sua vez, são
colocados Individualmente dentro de um
tub0. de c'cbre de forma semi-circular
coas o's extremos abertos, abrandando o
clito tule° grande parte da rueprficie
interior do recipiente, cora o objetivo
de obtcr-re . uma maior distribuiçO0 e
maior' 'Minero destes elementos acene,
aeclorea: .

Se:ceRó lil)

-

Març ode 19,62 1185

TE,RMO N.° 83.459
De 5 do- dezembro de 1955'
Requerente: Caterpilar Tractor Co.
— Estados Unidos da Américo.
Invenção:, Engrenagem rocinante.

prensá-las, Kibmetendo-as a diversas,
operações até obter-se o perfil o desejado, provendo-o de elementos de encaixe, de fixação e de rase:enata,
como ranhuras e dobr'as' Uni totel
de. 6 pontos.

Reivindicações

•
TEPeel0 Ne.89.002
De, 5 de-setembro de 1956
Nome do requerente: Pieira Caanil e Igino Nascimben —leão Paulo,
Nome da Invenção: "Processo de
obtenção do material ferromagnético,
eletricamente isolante, para núcleo
de transformadores, induzidos e similaica".
Reivindicações
19 Processo de obtenção de material ferro-magnéfíco, eletricamente
Isolante, para núcleo de 'transformador, induzidos e similares, cantatarisada pela mistura, eus proporções
variáveis, de uma resina, sintética ou
não; ou material isolante similar, com
pó, limalha ou fragmentos de ferro ou qualquer liga magnética, ditos
fragmentos tendo dimensões variavas, sendo dita mistura. aquecida e
prensada na- forma e tamanho dea.ejado. Segue o ponto 2.

•

1. 0 — Engrenagem resiliente compreendendo um cubo giratório • etibro
uns eixo caracterizado por, uru anel
dentado, Montado para' girar aro relação ao dito cubo, uma. câmara formoda 'entre os ditos membros. maios do
ancoragens em cada um dos ditos
uma sólida mola ar.,ueamembros,
ditos meios de ancoragens, para absorver o choque - cargas do torsem que
s à qualquer um dos
são transmitio
ditos membros. Uru total do 5 pontos.

Pontos característicos

1 — Aperfeiçoamentos eia ferres elé'IMMO NQ 85.317
TERMO N. o 81,513
tricos, caracterizados por uma lâmina
De 16 de março de 1956
Do
22
de
ageisto
de
1955
piloto, cuja luz é visivel através de um
"olho" colorido, clispodo no cabo do
Relógios Brasil S.A. — S. Paulo:- Salvador Arena --a São Paulo.
Privilégio de invenção — para
conjunto, sendo a dita lâmpada osPontos: New° processo para fabriDispositivo para a reg.alaçeó tio vaqueada, em um seaueto flutuante, coas caçao de conjuntos de engrenagens es- são
de fluidos.
ligação elétrica por darivação cai pecialmento pinhões, conjunto de ânReivindicaçóes
coras
de
relógios
prisioneiro
(Pilar)
•Ohunt",
total de 5 pontos.
.
-platina para relogios, pelo sistema do
1 9 Dispositivo para a 'regulação de
injeção — Privieigio do invençào.
vasão de fluidos, caracterizado por
• 'TERMO rei° 76.970
1. 0 — Mv° piocesso nora fabrica. ter uma câmara interna cilíndrica
seção circular, com um orifício
ção do conjuntos do engrenagens es- cioentrada
22 de dezembro de í954. .
desembocando na parte
pecialmente pinhei ss, conjunto de ân- de
da câmara e uns orifício
STIC Sociedade"récnica de 'Indús- coras de relógios. prisioneiro (Pilar) cilíndrica
de saída situado na extreinidade da
tria e Comércio S.A. — São Paulo.. platina para relógies, pelo sistema de câmara ou na parte cilíndrica da
Priviléoea de invenção para: Aper- injeção, caracteriza1.!0 pelo fato de que mesma. Uru total de 4 pontos.
feiçoamentos em ou relativas a máqui- o eixo é colocado na forma os Pinos
uas automáticas pa-a a fabricação de são colocados por um dispositivo que
TáRMO N9 86.113
alimenta o nu mesmo tempo corta a
macarrão.
Dc 25 de abril de 1950
I — Aperfeiçoamento cai ou relati- engrenagem; se conjuga em um convoa a maquiras automáticas para a junto de engrenagens do 'relógios comMiai Bravo — Estado da Guapela injeção da uma liga de me- nabara.
fabricaçáo de macarrão, caracteizados pleto,
tal ou material plástico da parto Oca
Privilégio de invenção — para —
pelo fato de apresentaem rosca SOM - na
ferramenta (molde), formando as- Novo terminal para fias elétricos.
lat, que propub lona a massa paa
sim, os pinos de pinhão, um pinhão
Pontos caraCteristicas
neira, dotada, junto à consurOcaçáo polo modo mais shnploa. Une total
exona empastatriz. de um disco arta.- de 4 ponto!.
19 Nóvo terminal para fios elétricas, caracterizado por ser conslitulvessado pela referida rosca e provia°
-••
da por uma peça anelar provida de
•te plu-alidade da orifício, sendo csta
uma pluralidade de abas voltadas
peça fixada ao conjunto estrutural da
TERMO N.O 84.174
para um lado, era corba, com espaço
máquina através de parafusos. — Uns
para a passagem clo fio elétrico, senda
As 12 de PI/seixo de 1956
tclal de 6 pontos.
no interior da referida peça, disposVidro Neutro Imperial 'Ltda. -- ta urna arruela levemente abaulada,
sôbre a extremidade em argola do
São Paulo.
TERMO N.° 78.98
Privilégio de invenção para —.Nova fio elétrico, após o que, as abas citadas sãs dobradase apertadas por
tomada elétrica.
do 19 de abril de 1955
meio de pancadas - ou pressão. Um
Pontas Característicos
total de 2 pontos.
Caterpilar Tractor Co o-- Estados
Unidos da América.
P.° Nova tomada elétrica, caraetePrivilógio de invenção paru —
rizada por ser constitueia por uni corMOMO N9,87.511
positivo do intertravação de mecanis- po feito de vidro transparente, em
De 28 de junho de 1956
mo do acionamento e catreca de bom- uma peça á ou em duas metades,
beiros para enrol amento de cagas.
com alojamento para -contactos mofá- Requerente: Presidio Carlos de
1." -- Um mecanisma de nsurlanca ticos, que apresentam metade de ou- Araújo — Estado 'da Guanabara.
Patente de mcdélo de utilidade —
toara transmissão do fOrça para a fren- caixa e pinos salientes no. auto ou, em "Uma
nova faca para cortar e terte o do *retrocesso, r.aracterizodo por aubstituição à estes, ar:cobice para vir Mies,
tonas e pudins".
:cr adaptado pera acionar um tambor pinos. Segue o ponto 2.
Pontos característicos
giratório com uma catraca com lingueta livradora assaciados, um dispo19 "Novo rnociêlo de faca para corTERMO N.° 84.444
tar e sarvir bolos, tortas e pudim",
altivo travador entre o mecanismo de
caracterizada por ser dotada de lima
mudaricit do transrOssiin e a lingueta
Do 24 do janeiro de 1956
lâmina dobrada em ângulo variável,
da catraios para efetuar o mote sijos& Paulino Oliveira — São Paulo. ou duas lâminas soldadas em ângulo
multenea cie um CatO•ola mergathealor
Privilégio do invenção para
Nova — Uns total de 4 pontos.
na mecanismo de mudança e a ling/10, ta na catraca. Uri) total de 4 pcatos. caixa acústica.
1. 0 Nova caixa aceatica. para reTERMO N"' 86.481
produção de sons emitidos por alto- (Metalúrgica Santa Júlla Ltda.
falante,
caracterizada
por
urna
câmara
TERMO N.° 60.234
São Paulo.
hermeticamente cerrada, poosuindo. Privilégio de invenção — para
D O 20 da junho- de 1933
apenas uma abertura, na frente, que Nôvo processo de fabricação de esMaschinenfebrik efsid Aftienaeael- pais em comunicação o ar contido nu cadan metálicas de abrir.
interior do dita câmara com o ar ex=,
bui t
Alerentilia
Reivindicações •
Pontos cerce:c/-1 .e 'os de invenção terior, sendo que oessa única abertuEm
resumo,
reivindica-se como
do Máquina operatriz, espe.cialmante ra não se fixo o alto falante, geado
p::ntoa caractaris :lcos da presente
terno mecânico (Patente de invenrOZo). que, dita abertura terá o mesmo
¡mando os seguintes:
3, 0) Máquina operatriz . especial- metro 'do cone do alto-falante — o se 19 Novo pra cesso em fabricação de
mente teimo mecânico com leito ten- situará mais ou mesma no centro da eS udu metálicas de abrir, caracteGo, pelo menos, duas guias para o car- parte em que ela se localita, Um ,rizado pelo fato de' usar-se chapas
ileVes, cortà-Ins em tiras e depoir,
ro longitudinal provido de corra tuins- total de 5 pontos.

Te:112,e0 N. CO .008
De 5 de setembro de 1956
Aperfeiçoamentos cm áparelhos
televisão
modêlo de utilidade.
Alaciacer Parreira e Silva — Estado
da Guanabara.
Pontos característicos

AperfeiçoamentOs na montagem
de unidades de aparelhos de televisão, caracterizadas pelo emprego de
um chassis principal, disposto verticalmente, montado em tõrno do canhão do einescepie. Um total de 3
pontos.
TERMO N.° 89.132
De 10 de setembro de Md.
Dr. Francisco Rodrigues eviattoso —
São Paulo.
Privilégio de . Invenção para: Dispositivo Produtor de Vapor Para 13anhos.
. Pontos característicos
le reSpositivo produtor de vapor
para banhos, caracterizado por ser
coestituido por uns rasem: Cério de
água, p.ovido de tampa, sendo sob o
reservaterio, prevista uma resistência
elétrica, sendo a tampa citada, provida de um reese::ço em egação com
um tubo de salda de tatpeir amido
prev:sta unia abertura com tampa,
pasa a colocação de água e ema abertura semelhante, em ligação com um
tubo recurvado, em cuja extremidade
livre O suspenso um yecipiento aba, to,
disposto sob o c'tado tubo de atida.
— Segue o ponto 2.
—
Te:ReVIO N.° 89.772
De 5 de outubro ee 1956.
ItIcad Jolinaon &; Company — Estados Unidos da América.
Paivilégio de Invenção para*. Anã:.
feiçoamentos em ou relativos a Proe
cesso de Preparação de 10 — '1-Substituicio-a-Pirrolid:rnetil) Penotiazi•
na,
Pontos coracterfst:cos
1. 0 — Um processo de preparação
cie uma 10 — U-substituldo-3-piretaidimetil) fenot tubos , caracterizado
pelo fato de compreender a reação de uns '1 — ssibstituido-3-pirroildilmeti' elogencto com fenctiazina. —
Um total de 7 pontos.
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TERMO N.° 89.898
De 12 de outubro de 195g.•
Nutone Inc. — Estados Unidos da
América.
Privilégio de Invenção para: Aparaeiçcamentos em ou relativos a Afiadores de Faca.
Pontos característicos
1.0 — Um dispositivo afiador de
saca caracterizada pe o fato de compreender ura par "de discos alssasveis
:lexiveis dispostos face contra lace;
;anta uma parte periférica que turma
pelo fato ale que cada casco wareum ângulo com o plano de maneira
'S ser constituída uma ranhura pea"érica em "V", para a introdução •e
ima lâmina da faca por ar` os reeeridos discos. — Um total de 8 pontos.

DIÁRIO OFICIAL (Séção III)

transversal circular dO tubo de fôlha
a ser achatado, em seção transversal
plana, existe, do lado de entrada do
par de cilindros compressores, um
dispositivo de introdução com duas
fitas transportadoras sem fim, cada
uma das quais é conduzida em um de
dois planos simetricamente inclinados para com a direção de introdução, e passa por entre os cilindros de
compressão. — Um total de 3 pontos.
e-,
TERMO N.° 103.492
De 30 de junho de 1950.
Aperfe'çoamentos em Interruptor
Autamática Eleteo-Hidráulao — Privdégio de Invenção.
Siegfried Eilemeler e Willy Albert
Otto Redl:en — São Paulo.

.
•

•

:de 1962

dito gás para cravar O eito estôjo; e ma.uente, o peso das matérias grana'chspositivos fixados seibre a dita fer- lares que envolvem as partes /ir:ativeis
ramenta junto à bôca do dito cano das bainhas, e permitir assina umai
para reter e deformar os ditos dispo- boa circulação e difusão de fluxo gasitivos propussore,s colocando-os em I soso; enviado ao interior da massa
acoplamento de retenção de estiajo granular por intermédio das menciocom o dito estôjo desde o inicio de nadas ba.nhas difusoras, de maneira
unia aineatatção excessiva do dito a ser mantido o volume desejado do
estedo além da dita penetração pré, fluxo gasoso, e por apresentar o dita
determinada e simultâneamente desa- material, por outro lado, urna flexicelerando ambos os ditos dispositivos bilidade que permite ás bainhas sepropulsores e o eetôjo retido fazendo- guirem, quando fôr o caso, os movios deter-se continuamente à dita bô- mentos da matéria armazenada, reca em reação capava com respeito à sultantes do amontoamento ou do
dita ferramenta. — Um total de 20 despejo dessa última, — Um total de
pontos.
13 pantos.
Uni total de 2 pontos.

TERMO N.° 104.335
TaRlSIO N.° 103,710
De 8 de agasto de 1958.
De 11 de junho de 1958.
Pontos característicos de: Patente
Pontos característicos
Mick Manufacturing Company — de Matai() de Utilidade para: inn
Novo Modá/o Reaplente Flexível de
1.0 — Aperfeiçoamentos em irdes- Estados Unidos da América.
Prisalég.o de Iuvença'o para: Aper- Material Plástico Para Contar Fumo
rup;:or automático elétro-hidráulico,
100.816
TERMO
N.o
caracterizado por uma peda tuim:ar, feiçoamentos em Prendedoras.
Desfiado, Cigarros, Cosméticos e ouDe 6 de março de 1958.
provicla -'de pescoço rosqueado atratros Pertences e Para Ser Dispôsto
Pontos caracterist:cos •
vés , do qual é f xada por uma porca,
No Intenor das Bôaas de Senhoras.
Patente de aro/Velo de Utilidade.
1.0 — Um colar tubular destinado
Requerente: Plastiso/da, Indústria
era um furo p_aticado na parede do
Um Novo Tipo de Candielro.
Requerente: Otto Feita de La Roca tanque, acima da linha das re.sistéra a ser usaao em conjunto com um e Comércio Ltda. — Estado de São
aias; sendo que a dita peça tubular pino tenuo uma macea pra-sarna:á Paulo,
Estado de São Paulo.
tem a sua abertura central /Sanada em uma de suas easremiaades e uma
I.° — Um movo modal° de recipienPontos- características'
na, parte anterior, nas proximidades poeçao cie travamema, provida cie ra- te flexivel, de material pifados, para
1.0 — Urn • novo tipo de candleiro. da qual recebe urna derivação em nhuras, alasiaca, ua mencionaras ca- conter fun:o desfiado, cigarros, fres;are-eterizado por ser seu corpo de forma de um, pescoço - saliente para aeça, caio coar sendo adaptado para foras, cosmátecos e catros pertences e
-apéto de um pássaro empo:dr:aio uni lado e apresentando ainda a dita ser apertado na poção provida de para ser disposto no interior das laelarovido eniSeu inter ior de urna canta- peça tubular, jrnto a sua extremida- renhir-dá do pino, ta manada a cons- sas de senhores, caracterizado ,por
'a c ilíndrica vertical, rue o atravessa de anterior, duas °reinas aoltadas tituir una prenuedar destinado a li- ser constitufdo de . urn saauinho
nteiramente, com ligeiro..estreitamen- aara cima, que servem de mancai a gar em conjunto uma plural.dade de material p'ast co flexível, cuja bôca
rim boca, onde estão prêsas em po- peças tendo aberturas a inhaaas, cae tem suas bordas viradas para fora,
'o em sua toca sura:loa destnada
eonter uma vela com seu pavio sição diametralmente opostas, duas racterizado pelo fato de ter um diâ- soldadas ou coladas, em forma de
ipenas para !ora do estreitamento e, hastes, rerebendo uma em alia extre- metro exterao substancialmente uni- bainhes, dentro das quais é introduearseqiienternente, para fora do can- mi dade, um rec plante provido de forme e porções exteemas simétricas zida uma falha de aço co:n função de
respiro, sbebre o qual é fixada uma formadas de esae.ssura de parede que mola, a fim de manter firmemente
l i elro. — Um total de 3 -ponto'.
chave de mercúrio, apresentando an- crescem gradualmente de suas extre- fechada a beca do recipiente, — Seda tal rec'piente junto a sua eatres midades para o centro. — Um total gue o ponto 2.
malede inferior, uma abertura em de 5 pontos.
TERMO Na-102.871
forma Cie pescoço, cinde é encaixado
•
De 16 de março de 1958.
um tubo flexível, ligado pela outra
TERMO N a 106.143
TERMO N.° 103.713
Indústrias Reunidas Hermenegildo extremidade, ao peseoeo da derivação •
De
0
de novembro de 1033
da peaa tubular acima cd arla: apre'Sorria Ltda, — São Paulo.
' De 18 de julho de 1958.
• Multa de Utaidade para: Ferra- sentando a haste opcsta um peso tiRequerente: Oscar Russo — EstaRequerente: Importadora Elétrica do Guanabara.
em Para a Reversibilidade de Sofás rado em sua exteemiaade e um mitra-pés° móvel. — Uni total de 3 Erasiaa, Ltda. -a Belo Horizonte ein Cama.
Patente de Lnverição: "AperfeiçoaLstetao de Minas.
pontos.
mentos introauzidos em reostatosa.
Pontos característicos
leatente de anvençao de; AperfeiPontos característicos
çoamentos em ou relativos a Soquetes
1.0 — Ferragem para a reaersibiliaara Lâmpadas Elétricas Usadas em
TÉRSVIG N e 104886
•aade de sofás em ca•ias apresentando
1 9 "Aperfeiçoamentos introduzidos
Enfeites.
em reostatos -, caracterizados pele
,luas placas metáPeas latadas respecDe 4 de agdsto de 1958
avainente ao assento e ao enceisto do
fato do reostato preecindir de se li•
Pontos
característicos
móvel e a unia tercei ra plaea às a- Pat. Moei, Utilidade para': "Apus&
gar a um interrupeor da corrente dó1.° — Aperfeiçoamentos em ou re- trica, por possuir, seu enro.ainento
teras do móvel , sendo que entre esta lho manual com, dupla finalidade;
altima placa e as demais se encon- espremeaor de flanas enricai e ua- lativos a soquetes para i5,mpadas elé- de fio, uni ponto nulo, isto é, uma
tricas usaaas cai enfe.tes, caractari- secção do refido enrrolatnento é in: ram d'spostos prrces articulados, ,rn tedor de massas em geral".
oéles so l ic i tado por mola presa à ter- Waldir Francisco Regue • — São zados por consistir num corpo Oco, dependente do resto, não . possuindo
atravessado sua parte superior por qualquer ligação nem com o reostafato Pau/o.
alra placa. earactexiaaaa
um furo, pelo qual passam os fios da to nem com a corrente elétrica, 9ennre lateralmente isa duas taeess
Reivindicações
corrente elétrica pa.a o soquete ane- do que èste ponto nu'o, constituído
iniciais são diara-tes duas chapas
lo "Aparelho manual com dupla tálico, sendo sua parte inferior revi- também de fio enrrolado, faz parte
, sitre na miais se encontra aeça dota'e. de dupl o dente e que ataa contra finalidade; espremedor de frutas ael- rada num flange circular, formando do conjunto apenas para aue o des•ali ene% de urna das mencianaeas tricas e batedor de massas em ga- inferiormente unia base circular, na lizamento da extremide de da palheta
---,laces fnlea1s, enqron" alie uma rai, carazterizado por dispor em qual se encaixa uma arruela movivel de contacto' não sofre solução de
rua parte superior de parte ciecina do mesmo material isolante, a fim cor-reflita:dada: (tira total de 5 pontos).
trava, arti culada à esta,
;ai ièrea nert pn-e v, te se nninda das l vosqueávei a um eixo de feito rola- de prender entre o dito range e a
dita arruela, as bordas dos orificios
ulaces referidas, estando a. trena , do- ra°. (Um total de 3 pontas).
dos enfeites metálicas; isolando-os as• aaa, de dn's dentes. continaarneate
TÉRMO N. 107.254
sim completamente do dispositivo elé°l icitada por moia interna às chatrico.
—
Segue
o
ponto
2.
TalIMO
Na
103.506
(De 12 do dezembro do 1959)
rla s' ;aferidas. — Segue o ponto 2.
De 30 de junho de 1958.
Alfred Eckerfeld — Estado da Guanabara.
'mamo N.° 103.834
Olha Math'eson Chemical CorporaTÈRMO N.o 103.151
tien
—
Estados
Unidos
da
América
Privilégio de Invenção para AqueDe
18
de
julho
de
1958.
1958.
De 13 de junho de
Privilégio de Invenção para: Discedor Elétrico com dispJsitivo de seJacques Maho — França.
Requerente Lonas Elektrizitiltswer- positivo de Segurança em Forma de
gurança contra falta da água e chave
Pontos característicos da Invenção de segurança.
ae Und Chemische Fabriken Aktien- Mandíbula Móvel.
de:
Aperfeiçoamento
em
Processo
e
eesellschaft — Alemanha.
Pontos característicos
Laspositivos Para. a Instalação de
Pontos Característicos
Pontos caracteristiCcY
1.° — Numa ferramenta cravadora Bainhas Dliusoras em Silos ou Ar—
Aquecedor elétrico passante
Instalação para achatar contínua- de estalo, um cano tendo uma cavi- mazéns Servindo para Armazenagem
.ente um tubo de falha, fabricado dade para a passagem do dito estõjo de Materiais Granulares, e em Parti- com urna espiral le aquecimento colocada no percurso do liquido o banhaor meio de uma prensa de molda- à alta velocidade em alinhamento cular de Cereais.
substancial com o - eixo da dita eavi- Privilégio de Invenção.
da diretamente pelo liquido, cujo ciraem.
dada para a sua projeção do -mesmo •1.0 — Aperfeiçoamento em bainhas cuito da corrente é fecludo ou aberto
Privilégio de Invenção,
1.0 — Instalação para achatar con- pare .o interior de uma obra -Ou, difusoras, constituídas, quer em todo por duas molas de contato ligadas urna
inuamente um tubo de fól1t3., fabri- aana, penetração pré-determ inada sob seu comprimento, quer ao longo de traz da outra, cada urna 'das quais é
cado por elo de u:na prensa de o f", t a+, de unia reta "na expansão uma ou de várias partes das mesmas,
por um comutador de memnaoldagem. (extrudor), provida com de una gás no interior ia dita lav a- por um mâter al flexível, aperfeiçoa- acionada
um par de cilindros compressores des- aade, , dispositivos deformáveis r,e`o mento esse, caracterizado pelo fato bruna, sendo que um dos comutadores
tinados a achatar o tubo de fôlha, mama narcielmente. deslizávelrnente de que o material é, de um lado. su- de membrana larga, na qualidade de
earacteezada' pelo fato de que, para conduzidos na dita cavidade e apro- ficientemente resistente para poder fusível conta, falta de agua, à urna
transformar ~nu:atente a seçaa priados para serem acionados pelo suportar, sem sofrer deformação per- pressão que surge por ocasião do es-

a -e. '" ?int 29
Coamanto do liquido antes de ttm ponte do estrangulamento, caracterizado
pelo . fato das cernis de aquecimento
renborear7rn diretemente na câmara de
prerage reuni ve, da seweedo cernutador de membrana é de uma parte da
espiral do aqueciem:o se encontrar
ainda dentro dessa câmara de pressão
excessiva. de maneara que o segundo
comutador de membrana latea na .quelidado do comutador do segurança
dependentemente do fusível contra
falte de égua. Um total de 6 pontos.
TERMO N q 107.0a
3 da dem-ale:o de . 19õ8
Privilegio de. Invenção — para ,—
moa nova composição en combv.stive' eopacto asriquete),
19 "Unia no7a composo
combustível compac/o (ikiquete)",
tendo como ,matéria principal o carção .de madeira. caracterizz.do par
ser utilizado parte em pó fino e .para
te em glóbu.os grossos, numa rrnporção de metade-a-metade, pedendo variar paca me/3 ou para menos'
adicionando-lhe como substância solidificadora a fécifa e'álca ll, nas proporções desejadas. (Um total de 3
Poli tos) ,
D2

•

`1"21eM0 Na 107.093
De 4 de dezembro de /a53
Da. Cyrus JOEt., Ferraz de Martins
— S. Pau/o.
Modelo cie Utilidaz:c — para
Reivindicações
- 19

"Cadeira", caracterizada pelo
pelo lato de ser constituída por cilas
, peças rígidas, devidamente artieu'a\cias, pe;as essas obtidas de única
placa de madeira ou similar, sendo
tuna- delas na forma de relangu'o.
destacado da plata de modo a restar
desta unia inodura, sendo, que 1.:tà
posteriormente ligados por faixa de
dos topos • desta e do retângulo são
lona. (Segue o ponto, 2). "
•=MO N9 107 1513
De 5 de dezembro de 1958
Armações de Aço Proba! S.A. —
,
S. Paulo.,
.
Modélo de titilidacie — para
Nôvo raodélo de alfineteiro.
Reivindicações

Em resumo, reivindicações como
pontos característicos da invenção, ua
Os seguintes:
l ç' "Nóvo modêlo de alfincteiro",
caracterizado pelo • fato de ser CODStItUido de uma miniatura de cal. colchão, provIdo de uma alça lateral,
tal qual a de que são providos ,.hs
colchões de modas, a guri serve para
perdurar o alfineteiro em qualquer
lugar podendo o mesmo variar em
côres e dimensões. (Segue -o ponto
2).
TERMo N. 107, 259'
(De 12 da dezembro de 1958)
Automatic Te/ephone lis Electric
Company Limited — Inglaterra,
Privilégio de invenção para cperfeiçoamentos em instalações telefônicas
automáticas ou semi automáticas.
Pontos Caracterkti-os .

1.0 — Aperfeiçoamentes em instalações telefônicas automáticas ou semi
automáticas, caracterizados pelo fato
de compreenderem urna estação da comutação de tiânsita autemática abramsendo circuitvs oe linha tronco Ingres-

DIARP; OFICIAL! i (Séção 111)
santo de fios equipados para a sinalização 'e. discagem à frequência Vocal
e providos de arranjos destinados a
pertnitar a ligação clae linhas tronco
• ressentes de 4 fios, saia a uma trajetória de' transmiasão de 2 fios; pelo
fato de estar previsto uru seletor de
grupo. associado, individualmentil a um
circuito de linha tronco ingressante e
destinado a pesquisar as ' saídas pertinentes a uma rota deteiininada por sanais de algerismo, de frequência vocal;
rebebidos .pelo circuito de 'linha tronco; e pelo fato de que esses sinais de
algarismo são repetidos, a partir cio
circuita de linha tianco, ao longo de
mr.:a laçada de corrente contínua, numa
versão de uma trajetória 'de 2 fios e
são utilizada:a-seja' peia a transmissão
bilateral da voz, seja pera .a transmiscão unilatezel dessa e voz, conforme
caída selecionada tiver, comprovademente, urna tracjaória . de transmissão
de 2 ou de 4 fios„ respectivamente, sôbre o seletor que estabelece ligação
com' o cuida. Uns total de 3 pentes.

co e cádmio, resulta entre '10-3 e

10-6 e a soma do número dos ele
mentos trivalentes, dividido pela
soma, do número de átomos de zinco e cádmio, resulta entre 10 - 3
e 10-6, caracterizados pelo fato da
soma do numero -de atemos dos
elementos trivalentes exceder .o
número de átomos de prata. Um
total de 5 pontos.
TÉRMO N. 107.304
(De 15 dá dezembro de 1958)
Neo Rex de Drasil Ltda . --- São
Paulo.
Privilégio de invenção para aperfeiçoamentos • em ou relativos a dispositivos eletrottrrnicos para alarma,
Reivindicações

LIVIarço • de 1962* 11 è7
TERMO N. o 112.654
De 18 de agósto de.1950
Paulo 'lecke
Paraná.
IVIodélo de utilidade para Nt:
modêlo de cabide para costun
e vestimentas.
1.° Uni n6vo madêlo de cal,:.
para costumes e vestimentas, t re.cterizado pelo fato dos ara'
serem fixados ao gancho penduredor de modo que possam descreler
um ângulo de 360. o . Os referir
braços são dotados de entalhes
longo de seus comprimentos, cal:—
lhes êstes que equidstantes ou n.
entre si, diferem posicionalmer
se comparadas a série suner
com a inferior, isto é. os entali:
abertos num dos bordos não col . cidem com os entalhes abertos
Outro bordo da mesma haste (--1
braço.. — Um total cie 4 pontos.

1.° — Aperfeiçoamentos em ou relativos a dispositivos eletra-térmicos
para alarma, consistindo em disposiTERMO N.° 112.895
tivo encerrado em caixa provida de
De
31 de agósto de 1959
tampa e formado por pêndulo eletriiguelmenie eletrificada que o eircunAntonio Garcia Garcia — S -•
TERMO N. 107.299
comente isolado de estrutura rígida, Paulo'.
da, caracterizado pelo' feto de que o
Modêlo de Utilidade para No
(De 15 da dezembro de 1958)
fundo da caixa referida se apresenta disposição construtiva em dt .
Radiation Dynamics Inc — Estados com abertura à qual corresponde 1?- viador para chuveiro.
Unidos da América.
mina de bi-metal, com extremidade in1.° Nova disposição construti,
Privilégio de invenção para apare- ferior recurvada rara o intericr da em desviador para chuveiro. celho para* multiplicação de voltagem. caixa e disposta nas proximidades do racterizado
pelo fato de que ••
pêndulo. Um total do 3 pontos.
corpo do crivo se apresentar atraPontos Caracterícticos
vessado por tubete, cuias extremi1.0 — Um aparelhe para multiplidades se apresentam externas c I,
cação de voltagem compreendendo um
TERMO N. 107 . 305
crivo, sendo que o terminal infe.'
par de eletrodos metálicos, uma Lenrior se apresenta ÇQrn, rosca ou
(De 15 de dezembro ale 1953)
to de corrente u.e. ligada aos ditos
então, com recortes laterais, eneletrodos. uma multiplicidade de uniOmar Strohschoen -- Rio. Grande quanto que, na parte inferior e indades retificadores cada uma tendo um do Sul.
.
ternamente ao crivo, o referido tuenodo e um catode, as ditas unidades
Modelo
de
Utilidade para novo aio- bete se apresenta com orifícios
sendo p osicionadas entre os ditos eleterals, sendo ore e na e-, e n t.xes o:
trodos o voado ligadas em série enodo dê10 de aquecedor paia • água adapta- eosca
mencionada poderá se
Com catodo entre terra e um terminal vel à máquina do coar café.
tampão ou corpo tubular,
d.o, de alta tensão, e um protetor '1P — INTôvo modelo de aquecedor tar
primeiro não atingindo o% menciocontra clarão luminoso ligado à cada para agua adaptável à máquinas de nados
. orificlos internos do tubet(
uma das junções elétricas desse modo coar café, caracterizado pelo fato de
formadas entre as ditas unidades reti- compreender num tubo'cilindrico de
ficadores, em conseqpencia do que um parede Oca, com um . tubo de - entrcda
TERMO N. 0 89.071
potencial a. o do amplitude substan- em prolongamento à dita parede,' e
De
16 de julho nie 1956
cialmente igual é cepacitativamente tida° de saída diametra.mente opôsto
acoplado através pares sucessivos de ao dito tubo de entrada deixando e
Nome: Gattás Sappag.
protetores contra clarão luminoso atra- base do dito tubo cilíndrico, os d:tos
São Paulo — Capital.
vés a capacidade desse moda formada tubos de entrada a saída abertos suInvento: Afiador manual autoentre os ditos eletrodos e os ditos pro- periormente, o o tubo eilindrico com- mático para facas e lâminas motetores contra clarão lin/sinos:1'a Um preendendo em seu interior palhetas torizadas.
total de 23 pontos.
dispostas radialmente, ditos po!hetas
Pontos caractersticos
fixas mediante comprenssão de duas
1. 0 Afiador Manual e Automáchapas com planos paralelos normeis
TERMO N. o 107.321
parede do dito tuba cilindrice, ditas tico pa ra facas e lâminas motorichapas frenadas. Segue o ponto dois. zadas caracterizado pelo fato de
Do 10 de dezembro de 1958
consistir em duas hastes metáliN. V. Philips' Gloellampenfacas bronzeadas resistentes e bi- ,
brieken
TERMO N. 107,320
&Alteais. ligadas pelo sistema de
Privilégio de invenção para
dobradiça e nas duas extremida-.
(De 16 de dezembro de 1958)
Aperfeiçoamentos em ourelativos
des das hastes haver dois rebolos
a tubos de raios catódicos para re- N. V. Philips'Oloeilampenfabrie- granulados de esmeril, prêso cada
produção em cores.
kea — Holanda.
um, por dois parafusos, sendo nue
o rebblo e o outro
Pontos !característico' s
Privilegio de Invenção para aperfei- um atravessa
o
parafuso
anterior na
que
segura,
1.0 — - Aperfeiçoamentos em ou çoamentos em ou relativos a conduto- haste. — Seguem-se mais
6 ponrelativos, a tubos de raios catódi- res eletromecânicos.
tos característicos.
cos para reprodução em cores, de
Pontos Característicos
particular aplicação em imagens
— Um condutor eletromecânice,
de televisão comprendendo uma
• TERMO N . o 12C . OGO
tela de imagem que contém uma cujo elemento oscilatório é fabricado
Depositada
em 9 de junho de
componente vermelho-luminescen- de plezornaterial cerâmico o ,que sofre
te de sulfeto de zinco-cádmio, ati- deformações quando recebe um cam- Ah°.
vado por prata e um ou mais dos po variado, o, reciprocamente, no ca- Titulo: Dispositivo para aumenelementos trivalentes: gá/lo,scán- so de ocorrerem campos variáveis, ca- tar a audição em telefones.
dio, alumínio, indio, cério e Itrio racterizado por apresentai o c orpo os- Requerente. Elpidio de Ataide do
no qual o numero ds átomos de cilatório pelo menos duas seções, com Paço — São Paulo.
zinco, dividido pela soma do nú- o corte seccional em forma de I, disReivir,dica-se, ,como elementos
mero de átomos de zinco e cádmio postas lado a lado e' mentidas juntas constitutivos da novidade, o conde zinco o cádmio, dá um número por uma peça mecânica destacável, de teúdo dos seguintes pontos .caentre 0.05 e 0.35, o número de maneira a se obterem superfícies não , racterísticos: . •
átomos de prata, dividdo pela so- interrompldes na 'extremidade, Um :
1.0 Dispositivo pára .aumentar ,s
ma do número
una
audição em telefones caracterie .
.
. de átomos de' zin- tal de 6 pontoa.
•

1188 Quinta-feira 25"
1

zado pelo fato de ser con.stituldo
por duas peças circulares, uma delas adaptável à parte que recate
a voz no telefone, peça essa dotada de orifícios nas duas faces coraunicantes a com canais internos,
a um dos quais se encontra ligado lateralmente peça tubular flexível que pela extremidade oposta se liga a segunda peça circular
esta provida de orifício apenas
numa das faces orifício êsse
municante com canal que termine
lateralmente onae se encaixa a
extremidade correspondente do
mencionado tubo — Segue o pon•
to 2•
O
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¡
Projeção
especial da tinp, num
lado; e de esta possuir a referida
ira:ação e dois passadores ou alças sob si para a guarda da espátula ou faquinha de , passar
manteiga, tendo elas embocadura
na beira da tampa ou da manteigueira e sendo confeccionadas
com anteparo obturador entre cano e lâmina, para vedar a respectiva embocadura; e da tampa,
ainda, poder ser perfurada como
cudor para não abafar a manteiga. Segue-se mais um ponto característico.

•

I

'

corresponda à fórmula Rl-CHCR2 COOH onde R1 e R2 podem
ser -H;. -(CH)2n-COOH;
CH-(CH2n) )CH3; — (CH2n) . —
CH3, sendo — n — igual a Zero
ou a um número inteiro até• 4; e
neutralizar-se o composto de adição, assim formado, com ume: base nitrogenada até um pH compreendido entre '7,5 e 9, e finalmente, incorporar-se ao resultante composto um solvente miscível
tanto em -água como em solventes
orgânicos. Um total de 7 pontos.

MarçO de 1962,1
com amônia, ou um composto hidroxIlico orgânico, preferivelmente de baizo pêso molecular ou
uma arnina aromática, contendo
um grupo comunicando hidro-solubilidada e, pelo menos, um grupo de ácido sufônico ciou ácido,
carboxílico, como o único substituintes formadores de sal sendo
a condensação efetuada ae ma-,
neira ta/ que se obtém um produto de condensação secundário, o
qual contém um átomo de halogênio instável ligado ao núcleo da
triazina e, pelo menos, dois grupos comunicando hidro-solubilidade. Um total de 6 pontos.

TERMO N.° 100.551
TERMO N.° 92.503
de 24 de fevereiro de 1958
de 15 de fevereiro de 1957
Gesuino Pilloni — Minas Gerais.
TERMO N.° 101.412
TERMO N. o 117.730
Requerente: CIBA Societé Ano- Privilégio de Invenção para — Um
de 1 de abril de 1958
De 11 de março de 1960
nyme, Basiléia, Suíça:
interruptor elétrico.
Ponto característico: "Processo 1.0 Um interruptor elétrico, carac- /Ao Novlosici — ParanA.
Délio Meniuci e Johann Georg
para a fabricação de novos co- terizado por uma tampa solidária a Privilégio de Invenção — para" —
Kurtz — Minas Gerais.
Privilégio de invenção para rantesemonoazo e seus compostos uma caixa ou bloco (1-2-3 — (l. 2) Aperfeiçoamentos aro ou relativos a
transformadores para lâmpadas fluoAperfeiçoamento em espelhos para complexos de metal" (Privilégio no qual o dito interruptor é fixado.por rescentes.
de Invenção).
tomadas elétricas.
meio de mandíbulas (11 fl. 1). cai0
xa ou bloco esse adequadamente mol- • 1. , Aperfeiçoamentos em ou relatiPontos característicos „
Pontos característicos
vos a transformadores para lâmpadas
do
dado
a
fim
de
receber
uma
chava
1.0 — Procesáo para a fabricaEm resumo reivndicam-se como
comando (8 — fi. 1), sendo conjuga- fluorescentes, caracterizados por uma
pontos característicos da presen- ção do corante-monoazo, caracte- ria a dita chave de comando em ba- bobina secundária ter suas extremida- rizado pelo fato de um éster ou lanço a um suporte (4)„ de um (ar- des sobrepostas à uma bobina primáte invenção os seguintes:
1. 0 Aperfeiçoamento em espe- amida de ácido 5-pira-zolono-3- enito móvel sugeito a Pressão ria, sendo as extremidades da bubina
ser copulado- com um
secundária ligada, uma extremidade
lhos para tomadas elétricas, ca- 2carboxilico
a mino-l-oxibenzen0 diazotizado, constante de uma mola (6) que estaracterizado pelo fato de ser cons- e-qual
em um pino, de um lado da lâmpada
um
conbelece
ou
não
o
circuito
para
contém um átomo de clo- tato fixo (7), conectando-se essas pe- e, a outra extremidade no pino do outituído por uma placa móvel come;ou- um 'grupo nitro e, com ças
posto externamente em suas ex- ro
meio de parafusos com por- tro lado da lâmpada, tendo uma coexceção dos grupos mino e hi- cas,por
tremidades de 2 nervuras retas adroxila,
parafusos terminais em cavida- nexão pouco antes de cada uma das
está
livre
de
grupos
cocom beiradas laterais para fixa- municando hidro solubilidade. Um des e orifícios da caixa moldada •do extremidades, ligadas uma de una lação e adaptação nos trilhos do es- total de 7 pontos.,
interruptor.
do, e outra do outro lado da lampapelho fixo e de 2 orifícios situada. .
Um total de 2 pontos.
dos ao lado de uma reentrâneCn
Um total de 3 pontos.
existente no centro de um dos laTÉR11/10 N. o 100.430
dos da placa móvel — UM total
1:47,RMO N.° 101.253
de 13'de fevereiro de 1958
TERMO N.° 101.:941
de 4 pontos.
de 27 de março de 1958
Imperial Chernical Industries
Exigência D. O. 12.2.62
Limited — Inglaterra.
"Um nava modelo de esfre gão conTERMO NP 91.736
interruptor mecânico sincroni"Um
tendo
um
elemento
detergente".
Privilégio de invenção
para
intermiten— processo metabólico aperfeide 15 de outubro de 1956
Patente de Modelo de Utili.lade. zado para ligaçõesdeelétricas
utilidade.
tes" — 'Modelo
.
çoado.
Aimbir0 Ober/aender — Rio de JaNome: Sylvio Estavas.
Jundiaí
Mauricio Lorensini
neiro.
São Paulo — Capital.
Pontos .característicos
Est. São Paulo.
Invento: "Uma armação para 1.0 — Um p rocesso- metabólico
Pontos característicos
Pontoa característicos
óculos com adaptação para, troca para a p rodução
do
ácido
gibe1.°
Um
ruivo modelo de esfregão
0
de lentes".
rélico pela cultura de um deriva- contendo mu elemento detergente, ca- 1. Um interruptor mecânico ela
Modêlo de Utilidade.
do ativo do Goterelle fujikuroi e racterizado per um envolucro p.eferi- mitentes, caracterizado por um tubo
cronizado para .ligações elétricas interPontos característicos
interrupção do- -desenvolvimento vel mas não exclusivamente do bar- cilíndrico,
fechado numa das 'extremiativo
para
promover
a
produção
mato
quadrado
ou
retangular,
consti1.0 — Armação para óculos com
dades, o qual por dentro se apresenta
adaptação parx troca de lentes, de ácido giberélico, caracterizado tuído por duas falhas de palha de aço sob a forma de um mancai. ando ma
caracterizada pelo fato de sua porque a disponibilidade de carbo- trançada, sendo suas bordas costura- vimenta-se rotativamente uns eixo, pramoldura ser dividida em duas na é mantida durante o estágio de das ou prensadas em' todo o perimetro vida sua parte central de um parafupartes, uma fixa, .outra móvel. produção do ácido gibelélico pela colocando-se previamente dentra do so sem fim; em que este eixo na sua
A parte movei se articula com a adição de uma fonte de carbono dito envalucro uma fração de sabá° parte anterior é provido de uma cavidade circunferencial, pela qual gira saparte fixa (junção), por intarmé- ao meio. Um total de 13 pontos. ou outro saponáceo.
Segue o ponto 2.
dl° de dobradiça na extremidade
bre rolamentos, enquanto uma outra
inferior' e de fêcho na superior,
extremidade do dito eixo é provida de
TERMO N. o 93.634
uma cavidade que gira, também, tare
o que permite, com seu deslocaTERMO
N.°
96.991
•
de
16
de
abril de 1957
mento , a mudança ou troca de
uni rolamento.
de 11 de setembro de 1957
Um total de 4 pontos,
lentes quando, assim, se fizer ne- Requerente: José Schwarcz escessário. Segue-se mais um pon- tabelecida em Buenos Aires,' ReRequerente: CIBA Societé Anopública Argentina.
to característico.
nyme, Basiléia, Suíça..
TERMO N.° 103.803
Pontos característicos:
"ProcesPonto característico:
"Processo
se para obter veículos dispersan- para a fabricação de novos corande 18 de julho de 1958
Tèrmo NP 91.765 •
tes" .
tes da série da antraquinona". Estanislau Azevedo — Minas Gede' 24 de outubro de 1956
1.9 — Processo para obter vai- (Privilégio de Invenção).
rais, • culos dispersantes, caracterizado
= Nome: Plínio de Freitas.
Pontos característicos
Privilégio de invenção • para
por
combinar
se,
no
calor,
a
uma
Santa Rosa do Viterbo,— EstaAlarmador Pneumo Elétrico.
—
Processo
para
a
fabrica0
temperatura
compreendida
entre
1.
da de São Paulo.
ambiente de ção de corantes da série da an- •1.0 Um aIarmador pneunao-elénico.
Invento: "Mantegueira c o :a 190 0 e 280°C ienaem
triglicéride não traquinona, caracteriazdo pelo caracterizado por urna cortina ou peça
gás inerte ., u'
tampa hasteável"
para — mo-. polimerizada
e não saturada, cor- fato de se condensar uma trihaló- pueurno-sensível; uma grade-contacto,
dêlo de Utilidade .
ou contacto simples, um par•
respondente
à
fórmula CH2OCOR- geno-triazina especialmente a ... protetora
Classificação: 10-7-16
.1:3:5-trizina, por min tico ou balanceador-a justado' de pres.
.CHOCOR-C112000R3
onde,
dos
2:4:6-tricolouma passagem aquiPontos característicos
grupos R1, R2 R3, pelo menos um lado, com um corante da antra- são-sendibilidade;
dendo sê-lo to- quinona hidra-solúvel, o qual con- libradora de pressão; tnn ajustador de
- 1. 0 —; Nôvo tipo de mantegueira, é alcoilenico (po
pela variação dos iin,-,mlos
com tampa hasteávela caracteriza,- dos) e os demais alcoilidos,, com tém um, grupo - amino acilável e, sensibilidade
graries-contato-proteta ra a; e pint..
do t e reivindicado, ' paio t fato de alia ácido orgânico, ou, seu anidri- pelo menos, um g rupo. de ácido das
da pres.
compor-se de .. manteigueira -Com dcl;que tenha pelo menos uma du- comunicando hidro-solubilidade, cabra padrão ou comparadora
aba provida de pequeno'bocaL'hrij- 1̀. plb. ligação conjugada com re spei- vantajosamente uni grupo de aci- . são ressorianta;,ou não.'.
fiei° ou -fenda para encaixe da to a um grupo carboxilo e cate do sulfônico, e ,por outro lado, Segue o ponto 2.
n•n••••n•n•

.Quinta-feira• 29

'DIÁRIO OFICIAL (Seção 1,11)

-TERMO -O.° 103.952
1
' Mn'
contrapeso, do qual parte uni mento do cubo da roda, em subs-1
fio do polo para a resistência; tituição à haste do usual !adio
do 25 de julho do 1958'
• voltando ao outro polo, também, mecânico, sendo em uma extremiRequerente: João Henrique S" disposto na base superior da car- dade a do. referido corpo, previstedt --- Pernambuco.
caça do chuveiro. Segue o pon- to um, bloco no interior do qual
Titulo: "NU° e original modeto de to 2.
movimentam-se Cal sentidos oposfogao elétrico". (pat. M. Ut ).
tos, que acionam as sapatas dos
1.0 "Nevo e original modelo de to.
freios. Um total de 3 pontoa. •
ano elétrico — caracterizado "essencialTORNO N.° 101.334
mente por possuir parte da chapa suDe 8 de agósto de 1958
am série de orifícios dispostos aquiTa.11151.0 N.° 105.159
., perior do aquecimento, provida de
Pontos Caracteristicos de:
De 15 de setembro de 1958
distantes, em corronionciencia coro a
Patente de modélo de utilidade
fonte de aquecimento das resisténzias, para: "Um novo *tipo de desataiCharles Jacque Janne —all'stado
tendo os referidos orif:cios na saa l ar- eador de cereais".,-da
Guanabara.
te inferior ampliada a sua periferia
Requerente: Antonio ,Zaccaria,
illodêlo- de utilidade para — Noem forma de abóbada.
Amalio ZacCaria, Pedro Zaccaria, vo .inodaloa de Capa plástica préSegue o ponto 2.
Carlos Zaccaria e José Zaccaria. fabricada para bobinas.
— Estado de - São •Paulo.
Pontos Caracteristicos
1." Um movo tipo de descas- •
•
TÈRMO N." 101..138
cador de cereais, caracterizado
1. 0 "Novo modelo de capa 1.);áspor ser constitdido de: dois dis- fica pré-fabricada para bobinas",
' De 30 de julho de 1958
cos dispostos horizontalmente, um caracterizada, pelo fato de ser
José Cavaleanti de Araujo
sôbre o outro e airbos concêntri- constituida de unia roda abaulaEstado da Guanabara..
cos; o inferior montado central- da externamente e. coneava interModélo de u:ilidade para
e fixo na extremidade 'su- namente em cuja concavidade ê
Novo travessei- o, almofada ou mente
perior de uni eixo vertical; o dis- fixada a bobina e colocada, ;iocolchão flexível,
co superior, que é de diâmetro dando a mesma s feita de ma.
Reivindicações
•
Menor mie o do outro, fixado pele tarjai plástico ou outro material
Pontos característicos de "No- sua periferia à armação .- da má- adequado, •tendo na . parte interna
vo travesseiro, alin -ofada ou col- quina; ambos ns discos revestidas unia série de, estrias 110' sentido
chão flexivel", para que pede pa- pelas suas faces adjacentes de do comprimento da bobina, pertente de inadato de Utilidade, Jo• material abrasivo; o disco supe- mitido melhor •dissipação t á rmisé Cavalcanti de Araujo, domici- rior provido ainda de urna passa- aia o enrolamento -e maior isolagem central; um aro de barrarin' mento, suportando ainda frequênliado na Capital Federal.
anontado num ,(10 ferro. cireunglaj
.1. 0 "Novo travessciro, almofada do ambos o superior: três esné- cias, voltagens e temperaturas
ou colchão flexívc1", caracteriza- ras rouidistantas montadas" nas elevadas. Um total de 3 pontos.
do por ser consti:u:do de uma p roximidades da borda externa
câmara doar gala caberia por es- circular do disco su perior a, fiTÈR310 N.° 105.551
puma de borracha ou vu'caespu- nalmente, três parafusos com caDe
30
de setembro do 1959
ma e similares e revestida exter- bean :mannola, reavuembis nas esnamente. por um tecido de acaba- tiaras. cada anal munta - culas ponNome: Jean.David Andra Germento., Segue • o ponto 2.
tas ou extremidades, ad aptadas rue son.
Santos — Estado de São Paulo.
aro de ferro, o faaro avaacar
Invento: "Nova válvula de' triretroceder
em
relaciio
no•diwea
ia• nuimo N." 104.139
ferima regi/tardo o oão entr a is•`,' pla segurança para botijões de
De 30 de julho de 1958
e o a- o de borracha. — Segue gás de petróleo e outros"
dêlo de utilidade.,
o ponto 2..
Robert I.avy
atinas Gerais.
Pontos Característicos
Modêlo de utilidade - para —
Condutor para fios de instalação
1.°
Nova válvula de tripla seTallMO N." 104.663
elétrica e semelhantes..
$
gurança para " botijões de gás da.
De 25 de agUto (10 1958 petróleo e outros, caracterizado
Pánlos. Característicos
ideal
Standard • S.A. Indústria por ter um registro de bucha ex1. 0 "Condutor para fios de ins- o Comércio. — Capital do Estado cêntrica, com abranda, por meio
talação elétrica a semeei/antes". de São Paulo.
de qual são manobrados, à voncaracterizado por ser constituído
tade- e concomitantemente, .um
de
utilidade
a
Patente
de
mOU'
de um tubo de material isolante
pino c um tubo ou haste,. o .pri-recoberto ou revestido .• de mr• nava --Á Nova alisnosiçãn constru- meiro que abre ou fecha a saída
tiva
de
caixas
de
descarga
adjatentai metálico. Segue o ponto- 2.
do gás por um ladrido' localiza.
centes a vasos sanitárias,
do no tõpo da válvula, e, o se1.0. "Nova disposição construti- gundo,
que abre ou fecha a usual
va
de
caixas
de
descarga
adiacenválvula própria de cada bOtiiiio
'PÉRSIO N." 104.290
les a vasos annitialos", .apresen- de
gás, tudo para unia dupla se"Dispositivo de contato autrana. laudo recipiente dotado de tampa gurança
da válvula ,em causa. —
tico para chuvei ro el'drico".
superior, caracterizada neto fato Seguem-se
mais 2 pontos caracDr. Carlos Antarolli e Lopér- da como/y en/ler alavaaca, 'com tersiticos.
extremidada
externa
à
caixa.
cio Gomas de . 01'veira •— Campiacionando haste vertical ligad a a
Estado , de 5ão Paulo.
nas
um obturador-asaaate Cal sede disTINIMO N.° 106.181
Pontos Car—'erislicos
p osta ma fundo sla caixa ser do
1.° Dispositivo de contab auto- (me por sob a seda se enmonica .Processo para exploração das
mático para chuveiro elétrico, ca- tubo vertical a"ahrto• aunori armen- fibras da bananeira"..
raCterizado Dor nm balaneira, con- + e como limitado ,- de. uivei. '— 'Francisco Gonzalo Gonzalez -a
Havana, Cuba.
iugado oaeilantemente sob à bise UM total de 3 pontos.
superior da carcaça do chuveiro,
Pontos Característicos
mediante um su p orte de uno para. 1.° Processo para exploração
tisc . sustentaça7o., di-nosto no
105.045
• TtiRMO N."'
das fibras da bananeira, caracte.
:entro da.re r,erida baso susierior,
-.De 6 .de setembro de 1938
rizado .pelo fato de compreender;
;ando uma ex treinidada da hala n
São extração mecânica das,fibras prade uma ~atm. fi--im,provda •João Rubens 'Barban •
sentes na planta; submersão das
,oindo esta cancha a ab o -concha; Paulo. ,
enotianta Aperfeiçõamcntos• em freios hi- fibras em água potável, fria ou
;ar de entrada
• 'quente; ulterior submersão das ti
•itra extramíd a d a dn lailanelm é dráulicos. • • •
bras em unia solução aquosa 'de
'arovida de uma pl-ra da Prs,-4.-at
Pontos Caracteristicos.
um -hidorsaulfito de metais &ca',Lie colide cem (mira olaca de
,ontato mu pa la da anrrea$a
l.° Aperfeiçoamentos em freira tinos s e óleo; le.secagem das fibras
elétrica, semi() a dita titica de hidráulicos, caracterizado por uri assim tratadas. TI m .total da 6
•
contato provida inferiormente dé corpo tubular, disposto no aloja- pontos.
•

•
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TÉRMO N. 106.747
De 17 de-.novembro d 1958,
João Jorge — São Paulo —
vindicações.
Privilégio de Invenção para —
Aperfeiçoamentos em ou relativos
a tomadas elétricas a prova de
explosão.
1.° "Aperfeiçoamentos em ou
relativos a tomadas eléiricas a
prova de explosão", tomadas essas
envoltas por capa tubular dotada
pela face interna de canal em I.
ao qual se adapta pino lateral externo de plug, o qual Promove a
rotação parcial das citadas tomadas, caracterizados pelo fato de
que internamente-à caixa do conjunto, as tomadas se apresentam
solidárias a lâminas, as quais, em
sua extremidade livre se apresenlam com ramo perpendicular
ao restante da peça e dotado de
rasgo longitudinal, terminado em
aberaira circular, sendo que tal
canal é atravessado por eixo de
chave elétrica, passiva!, em determinadas' condições de ser
accionada por botão externo, eixo
ase dotado de chanfras laterais
que reduzem sna largura à largura correspondente do rasgo longitudinal, enquanto que o diâmetro
restante do eixo correspondente,
por sua vez, à abertura circular
mencionada. Segue o ponto 2.
•
TiMIO N." 106.754
De 17 de novembro de 1953
I.a Telemecanique Etectrique —
Fr ouça.
Privilégio de Invenção para —•
?tele Termico.

Pontos Característicos
1.° Ralé caracterizado pelo fato
de que os dois Órgãos de contacto
são sustentados articulo fluente
;sela lâmina bornes da chegada
de corrente. Uni total de 8 pontos.
TUIM N.° 106.771 • •
De 18 de novembro de 1953
The Controllix Corporation —
Estados Unidos da América.
Privilégio de Invenção para
Interruptor de de transferência..

Reivindicações."
Um' mecanismo de transferência para seletivamente transferir unia carga emiti, uma primei.
ro e segundo suprimento de força,
caraGerizado pelo fato que Ca
tem primeiras e segundos disjundores de circuito . repéctivamente
acionáveis para ligar e desligar a
carga para e a partir de primei.
ros e Segundos suprimentos do
fórça., u unnembra giratório reei.
provavel entre primeiras e segundos posições, uni motor giratório
reversiva! para ' reciprocar dito
membro entre ditas posiçõ s,
meios de circuite para .energisar
dito motor para ac i onar dito .ao.
tom- em cada uma de dois sentidos
opostos ;am.a girar dito membro
giratório entre ditas posições, e
meios de ,atuação acionados pelodito,membro e efetivos para abrir •
dito primeiro disjuntar . de circuito e fechar-dito segundo disjunto"

VÁRIO OFICiAL (Seção EU)
•
.
•
'to de acionamento cleSiUiVelmente
— TElerM0 N.° • 106 . 897 .
montado no interior da tampa. une
De 25 de novembro de 1958
manípulo de acionamento externo
Westinghouse Electric Corporation montado sare a tampa para deslocar
o dito elemento operacional mável
— Estados Unidos da América.
• Privilégio do invenção para — Me- para fazer, funcionar o dito, interrurrl
cenismo de operação para interrupto, ter de circuito, e partes espaçadas de
material elástico conduzidas pelo ela.:
res de circuitos blindados.
mento operacional, o dito manípulo
Pontos característicos
de acionamento sendo disposto entre
1. 0 — Um mecanismo operacional na ditas partes da materie/ orgânico
para interruptores de circuito tendo elástico quando a tampa se encontrar
une manípulo de acionamento e sendo fechada, nas ditas partes de material
TERMO N.° 106.772
montado nure alojamento • guarnecido orgânico elástico tendo ettficientemenDe 18 de novembro de 1958
le uma cobertura abrível, compreen- te rígidas para previnir C) fechamento
Requerente: Farbeniabriken Bayer dendo um elemento de acionamento da tampa a não ser que o manipulo
deslocivelmente montado' no interior de acionamento se encontre entre es
Aktiengesells chaft e- Alemanha.
Pontes característic o s de: "Processo da cobertura, um manipulo externo tez,- ditas, partes, porém, não oferecendo
para romper ou paide fabricação de medicamento s com do uma parte que se extende através rigidez suficiente
ação prolongado para emprego po r via a cobertura, caracterizado por um ele- tir o manipulo de acionamento se far
mento inteiriço composto de um rea. gelpeodo ou chocar-se • com uma das
oral" (Privilé gio de invenção).
serial
que a presenta ume/nódulo de elas- ditas partes. Um total de 10 pontos.
. Reivindicações
ticidade mais elevado que o da borra1.0 ) Processo de fabricação do me- cha, porém, inferior ao do aço, fixado
TÊRMO N.° 106.984
dicaxnentos com ação prolongada, a se- ao dito elemento de acionamento o
De 28 de novembro de 1958
rem empregados por via oral, consti- dito elemento inteiriço, tendo uma
tuídos de substancias ativas e se.ust n- abertura no mesmo para receber o ele-.
Westinghouse Electric Corporation
elas protetoras, caracterizado pelo fato mento de acionamento do interruptor
de se combinar as substinciás ativas quando a cobertura é fechada, e dis- — Estados Unidos da América.
com pedicarbonatos lineares de alto positivos acionados pelo dito manipu.
Privilégio de invenção para — Dias
peso molecular, particularmente poli- do externo para imprimir um movimen- juntor do circuitos.
carbonatos à base de dioxi-dianikal- to alternativo ao elemento de acione
canos. Segue o ponto 2.
Pontos Característicos
mento e ao elemento inteirico pare fater fencionar o interruptor de circuite.
1.° Distinjuntor de circuitos, comUm total de 7 pontos.
I
TERMO N.° 106.803
preendido em um interruptor de circuitos, provido de contactas relativa.
-Depositado em 20-11-1,P58
mente me-reis e dispositivos que poTÊRMO N.° 106.898
Requerente; Edison de Freitas
dem ser libertados para efetuar a
De 25 de novembro de 1958
São Paulo.
abertura dos ditos contactas. e dispoPontos característicos de: "Oriainal
sitivos dispercdores que funcionam
Lima Engineering Group Lirnited
disposição em alto-falantes".
em correspondência a correntes de soInglaterra.
1.°) "Original disposição em altoPrivilégio de invenção para — Re. brecarga para promover a libertaçuo
falantes", caracteriza-se por ser coesti- guiador
dos ditos dispositivos liberáveis, catuido por um, dois ou mais alto-falan tricos. de velocidade para motores elé- motorizado por um dispositivo limitates Cl), alojados dentro dums. esfera
dor de corrente eletrosensived. que
Pontos caracterieticos
(2) de macieira, plástico, metal delgefunciona em decorrência de correntes
do ou outro, a qual serve como caixa
0 — Um regulador de velocidade excessiveis para estabelecer um arco
1.
acústica; a abertura de cada .1to-fa- para motor elétrico, caracterizado pelo no circuito do disjuntor antes dos
lente se situa voltada para a periferia, fato de compreender um ou mais ele. ditos contactes de disiuntor se abrisendo que cada abertura pode apresen- mentos centrífugos, cada elemento cen- rem e para manter o referido arco até
tarso totalmente aberta . ou então re- trífugo suportando pelo menos um core se abrirem os referidos contactes do
vestida com tela (8), tecido orteeeni .to elétrico e estando montado para disluntor, servindo o dito arco para
co ou outro; no centro da esfeia De 'irar com a armadura ou reter do me- reduzir a corrente dp circuito do disdispõe um elemento que recebe e amor ter; uma peça de contato associada juntor. Ura total de 6 pontos.
tece o som, composto de espuma ie com cada contato elétrico; e OrgUe
plástiCo (4), Ide vidro ou similar. elásticos destirados a normalmente
TÊR15,10 N. 0 106.985
suspenso por fios ou cordéis intereus manter o contato entre cada contato
(5). Um total de 4 pontos.
De 28_ de novembro do 1958
elétrico e sua peça de contato associada; bem como pelo fato fe, em fure • Westinghouse Electric • Corporation
cionarnento, a conexão elétrica de en- — Estados Unidos da América.
TERMO N.° 106.892
rolamento dia armadura ou reter ser
De 25 de novembro do 1959
Privilégio de Invenção para — Lr.feita através de ceda contato . elétrico
Privilégio de invenção.
e de sua peça de contato associada, de minações para transformadores a com"Uni nevo tipo de interruptor de se- ms,:o qte quando pelo menos um cle- pensadores.
mente centie:fugo se desloca para fora,
gurança".
• Pontos Característicos
André Georges Abel Dupetit e Gel- sob a influência da ferça centrífuga, o
circuito elétrico entro a armadura ou
seppe Capulle — Rio de Janeiro.
1. 0 UM processo para a fabricação
rotor é rompido e a armadu-a ou rotor da uma estrutura de ntideo magnético
Pontos caracteristicos
é obrigada a diminuir de velocidade leminado de uma -multiplicidade da
1.0 — Um nevo tipo de interruptor até que o contato seja novamente feito. laminações cretadas de unia tira de
de segurança, caracterizado pela dispo Um total de 24 pontos.
material magnético não deixando essição de dois eletro-insana com os eixas
sencitdmente quaisquer apuras ou sude suas bobinas dispostas em ineulo
cata, caracterizado por compreender
TÊRMO N.° 106.918 •
reto entre si. mantendo-se a extremida.
as etapas de, cortar as tiras ao longo
de da haste de um deles encaixada. Por
De 25 de novembro de 1958
de linhas essencialmente paralelas e
efeito de u'a mola, num rebaixo anaângulos retos ao eixo geométrico
Westinghouse -Electric Corporation deem
tar de uma das extremidades da haste
tira para proporcionar daminações
—
Estalos
Unidos
da
América.
do outro eletro-iman, cuja extremidade perna e de culatra, e de enfeitar as
Privilégio de ipvenção para — laminaçõee para proporcionai uma ese
de oposta é provida de meios de contato entre os bernes da ,fase da linhe Chaves elétricas blindadas.
trutera de núcleo pelo alinhar as exem que fOr intercalado, o interrup er,
tremidades das laminações de pernas
Pontos Característicos
contato este, que é interromp ido, core
com as extremidades das daminações
X.°
Interruptor de circuito sen- de culatra, desse modo espaçando As
o acionamento do primeiro &etre-Muni
pela atração da piaste do mesmo e con- do montado hum gabinete tendo uma partes principais das laminacees
seqüente recúa da mesma do referiste tampa ou cobertura abrivel. o dito perna da'- partes das laminações de
rebaixo anelar..? t yanço' de haste do interruptor de circuito compreendendo culatra para proporcionar ;anelas no
segundo eletrodinan por efeito de 6ola. Une maní pulo de acionamento dispos- dita estrutura de núcleo. Um total
to no interior do gabinete, usa elemen- de 14 pontos. .
Segue o ponte
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,
de Circuito quando' dito Iti:/ - 1?I'd
giratório é girado de dita primeira posição para dita segunda posição, e para fechar dito mim:Aro disjimtor de circuito e abrir
dito segundo disjuntor de circuito
quando dito membro giratório é
girado 'de dita segunda posição
para dita prirneira posiçãu._
total do 17 pontos.
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De 5 de dezembro de 1958
Giorgio Marehioli e Giuseppe Gremigni — Itália.
Privilégio de invenção para — Pres.
cesso para modelar corpos ecos de
material plást.:cc., com Ereção não uniforme, por meio de alma.'
forme, por meio de alma dilatsivel e
elementos
meantoa
lm s:: flexíveis introduzíveis na
Pontos Característicos .

1. 0 Alma para modelar dentro de
moldes, corpos Ocos de material plástico -com secção não uniforme, como,
por exemplo, uniões tubulares do ft.
brocimento, constituída, por um elemento dilatável de forma substancial.
mente cilíndrica e por, pelo menos,
uni elemento flexível erifiável sObro
a extremidade do dito elemento dilatável, caracterizada pelo fato de que
o elemento flexível é constituído por
um elemento em copo com fundo fie
cbado, apto para fechar completamente a correspondente extremidade do
elemento dilatável, Um total de 12
pontos.
TÊRMO N.° 107.323
De 16 de dezembro de 1958
Textron Inc — Estados Unidos eia
América.
Privilégio de invenção para — Processo e máquina para e fnere'eação de
artigos guarnecidos de cabe*.
Pontos Característicos

1. 0 — Um aparelho para a formação de cabeças ou semelhantes tendo
uma estação de seccionamento através
a qual um trecho de material é fot.
necido, uma estação de matriz de eie
trusiro adjacente è estação de seccionamento, um mecanismo de corte para
seccionar uma obra do dito meie:criai e
conduzi-de 'para a estação de extrusão,
uma punção de extrusão, dispeeitivos
para acionar a dita puncão para ejetar
a obra do mecanismo de cortç, uma
matriz de encabeçamento e uma puni
cão de encabeçamento cooperantes,
dispositivos para transferir a obra da
estação da matriz de extrusio para a
dita matriz de encabeçamento, e dispositivos para acionar a punção de encabecamento indeper dentemente da
pintei° da extrusio. Um total de 28
pontos.
TIMMO N,9,,,.107.488
De 23 de dezembro de -1958
Whirlpool Corporation — Estados
Unidos da América.
Privilégio . de invenção paro. •—.
Anerfeiçoaanentos em queimadores d.e
gás.
— Um queimador superior para
fogões a gás compreendendo, em
combustão, um corpo de queimador
tendo paredes externa se internas geralmente perpendiculares e uma pa.
rede inferior definindo urna câmara
das dide distribuição anular. ,
tas paredes tendo urn abertura
achuissão de- gás, um flange
voltado para dentro formado em t»
no da extremidade sunerior da ditr
parede externa, una flenge voltadz.,
para fora formado em tÔrno da ec.
tremidade superior da dita pared,:
interna e se ,proletando acima
fleme gbre ,a dita parede Xtr.m;
interespacaCPos ditos flangs
para determinar um-a, passagem .C:'
descarga -anular para a dita ~o/:5
e dispositivos dividindo a dita pamp.gem em uma série de aberturas
chama separadas.
Uni total de -.1p penatOs.
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remo a.• 526461, de 1-2-62
Cliraarco Refrigeração Ltda.
Guanabara
OinVárdo Reiriuração Lida:
Nome Comercial

•

" nano . na. 526 . 471, de 1-2-62
Oswaldo Baptista da Cruz
Guanabara

,9)
indústria Brasileira)
Classe 41

Aragos da classe _
Termo na 526.543, de 1-2-62
Engetop — Engenharia e Topografia
Ltda.
Guanabara

Termo 12.9 526.552, de 2-2-11962
rixan s.A. Adesivos
São Paulo
p?

Farmof/ora Limitada
São Paulo
7

ARI tiçà

I X A N,

Ind. Brasileira
"

Termo n.° 526.560, de 2-2-1962

Classe 41
Artigos na classe

Termo n.° 526.553, de 2-2-1962
M.A.S.S.A: — Mercantil, Administração e Serviços S.A.
•
São Paulo
2.
..U.46.22A6%

rtncl.?"-Classe 50
Artigos na classe
Termo n.° 526.554, de 2-2-1962
Garage Matá Ltda.
São Paulo
14 A U A

Ind. Brasileira'

asa

.*

.Ind.

-

slrg;

Classe 2
Defumadores

Termo n.° 526.562, de 2-2-1062
A. Cardoso 6 Cardoso
São Paulo

itUTO— LI DER
Classes 21 e 4,
Artigos na classe
Termo n.° 526.563, de 2-2-1962
Braspictus Pinturas e Decorações Ltda.
São Paulo'
BRÂlP]C-r US •
leira.

Classe 50
Artigu La ass:

Classe 1
Esmaltes, tintas e vernizes

Termos ns. 526.555 à 526.556, de
2-2-1962
Cle Industrial de Sabões e Conexos
Limitada
São Paulo

Nome Comercial

Termo na 526.564. de 2-2-1961
Lions Clube São Paulo Lapa
Guanabara
A. VOZ no LEIO
Lua. .ttraa4 'eira
Classe 32
4
Boletim

Termo na 526.545, de 1-2.62
Sebastião Francisco Tavares
Pernambuco

Terno n.° 526.565. de -2-2-1962
Lions Clube São Paulo Belém
Guanabara

Tèrcno na 526.544. de 1-2-62
Artefatos de Cimento "Veneza" Ltda.
Pernambuco

[Artefatos de Cimento,

Ileneia" Lide
Cafefr ASSUilÇãO
Classe 41
Café em grão, torrado e em pó
Termo n.° 526.546, de 1-2-62
Casa Roskanip S. A. — Modas e

Nome Comercial
iasses: 2, 46 e 48
Artigos na classe
Termos as. 526.557 à 526.558, de
2-2-1962
Cie Industrial de Sabões e Conexos
Limitada
São Paulo

Termo n.° 526.566, de 2-2-1962
João Fernando Sobral
Guanabara

orasileira

Classe 8
Garrafas térmicas

.CASI IOSKMP

Termo na 526.567, de 2-2-1962
João Fernando Sobral
Guanabara
Classe 28
Bicos, garrafas s tampas de plásticos

Classes: 8, 21. 23. 36 e 40
Titulo de Estabelecimento

Classes: 2 e 3
Titulo de Estabelecimento

Rzakaaieira.
Classe 32
Boletim

SOBRAL

Parana

Termo n.° 526.547. cie 1-2-62
Neofarm Ltda.
São Paulo

O LEIO DO BELEM

Ind.

Utilk:ades

Classe 48
Classe 46
Artigos na classe
Termo n.° 526.559. de 2-2-1962
Enka S.A. Metais e Ligas
São Paulo
•
s i ENKA S/A
'. /ISTAIS E LICAS
Nome Comercial

Termos as. 526.568 à 526.569, de
2-2-1962
João Fernando Sobral
Guanabara

Classe 8
Garrafas térmicas
.
Classe 28
Bicos, garra.Sas e tampas de

and. Brasileira'

1\

Termo n.° 526.561, de 2-2-1262
Farmoflora Limitada
São Paulo
Classe 48
Sabonetes

/na.

Termos ns. 526.570 à 526.571, de
2-2-1962
João Fernando Sobral
Guanabara
EU ttr.i
Classe 8
Classe 28
Artigos na classe
Termo n.9 526.572, de 2-2-1962
Eduardo Araujo de Souza
Guanabara

Putu.
Ind. Brmaieira
c!;

Classe 36
Artigos na classe

Termo n.9 526.573, de 2-2-1962
Materiais de Construgaes Pioneiro
Limitada
São Paula

plONEIRO
Ind.. sy-seekleirs
-Classe 50
Artigos na classe
Termo n.° 526.574, de 2-2-1962
Frigorifico Tapuias Ltda.
São Paulo

TAPUIO .

Ind.. Brasileira
Classe 50

Artigos na classe
Tarmos as. 526.575 à 526.576, de
2-2-1962
Viação 13:titica Ltda.
São Paulo

BEMFICA
Ind. ksraeileira
Classe 21
Classe 50
Artigos na classe
Termo n.° 526.577, de 2-2-1962
Mercearia Ana Rosa Ltda.
Guanabara
MIA ROSA
Ind. 13 ..." 1 •"4 ra-)
Classe 50
Artigos na classe
Termo n.9 526.578, de 2-2.1962
Comércio de Ferros Retafer Ltda,
São Paula

REPIXER
Braailesra)
Classe 50
Artigos na classe
Termo a.° 526.579, de 2-2-1962
Turbotécnica 1ra'.astaa e Comércio
_
Limitada
Guanabara

11.JR7:30-11,-,,t .1:C1
/Nd. .Br Pai 1 eixo'
plástico

Classe 8
Artigos da classe
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Termo a.' 526 :80, de 2-2-1961
Utilidades Domésticas Conde Lida,.
Guanabara

Termo n.9 526.591, de 2-2-62
Automóve:s Ltaa.
São Paulo

CONDE
\Ind. Brasileira

OGIATIGAtazáao
GIIRLTA tas

Classe 50
Artigos na 'classe

AUTOMOVEIS

Nome Canas-dal
•
Termo n.° 526.581, de 2-2-1961
Termo n.9 526.592, de 2-2-62
Indústria Brasileira de Ca cé Solúvel e Arel Indústria e Comércio de ApareDerivados Ltda.
lhos Eletrónicos Ltda.
São Paulo
São Paulo

Março de 1962

Termo n.° -526.599, de 2-2-62
Miguel Gualtieri
Sãs) Paulo

Termo n.9 526.608, de 2-2-62
Bar Lanches Santos Durnont
São Paulo

SANTOS
DUMONT

ESCRITÓRIO TÉCNIC1
CONTÁBIL 'PI LOT O'

MD. BRASILEIRA

Classe 33
Classe 41
Titulo de Estabelecimento
Para disPtinguir os artigca da classe
/WEL
BRAS' LEI:a41Termo n.9 526.600, de 2-2-62
Ind- P---Termo a.9 526.609. de 2-2-1962
Ind. Brasileira
Sussex
— Comércio e InstIstria Ltda. Companhia Inuaortarlora e Exportadora
Classe 41
. Classe 8
São Paulo
•
"KNT" Ltda.
• Café solüvel
Artigos na classe
São Paulo
Classe 8 .
Termo n.9 526.582, de 2-2-1962
Termo n.° 526.593, de 2-2-62
Artigos
na
classe
Indústria de Móveis Mor-Som Ltd'a. Bar e Restaurante Bandeirante Ca.
São Paulo
tumbi Lt..a.
Termo n.° 526.601, de 2-2-62
São Paulo
Itajaragliá — AdmMistração S. A.
Mime Comercial _
São Paulo ..
1asse 41
P""Rmt,EIRil
Termo n.9 526.583, de 2-2-1962
Artigos na classe
Classe 15
Indústria de Móveis Mor-Som Ltda.
Artig9s da classe
( £n. Brasileira
São Paulo
Termo n.9 526.594, de 2-2-62
Classe 50
"Ndraverde" Auto Peças LtdLa.
Classe 8
Termo n.o 526.610, de 2-2-1962
Artigos na classe
São Paulo
Indústria Elétrica Denkó Ltda.
Artigos na classe
Termo n." 526.602, de 2-2-62
São Paulo
Têrmo n.9 526.584, de 2-2-1962
"Centro Mágico Nacional". Ltda.
PEDRAVERDE
Indústria de Móveis Mor-Som Ltda:
São Paulo
Indo brasileiras
São Paulo
Classe 21
Classe 40
Artigos na classe
MASICO NAC IONAL
Artigos na classe
Termo n.9 526.595, de 2-2-62
IND.EIRASILEIRA
Termo 11.b 526.585, de 2-2-1962
Indústria e Comércio de Produtos Ali.
Classe 8
Indústria de Móveis Mor-Som Ltda:.
Classe .49
mentidos "Primo" Ltda.
Artigos na classe
Arti
kr gos
São Paulo
São Paulo Termo n.° 526.611. de 2,2-1962
Classe 11
Termo n.9 526.603, de 2-2-62
Malharia ()salta Ltda. Artigos na classe
Cerâmica Santa Helena S. A.
São Paulo
São Paulo
Termo n.' 5245.586. de 2-2-1962
Confecções "Grã-Pará'' Ltda.
São Paulo
SANTA HELENA

KN

DENKO

(-CA MPEÃO,

Ind.

EIRASLEIRA

Brasileira

Classe 36
Artigos na classe
Termo n.9 526.587, de 2-2-62
Viação "Rainha" Ltda.
So Paulo

Classe 41
Presundo

13.1INHA.

rindo Bragileira,"
Classe 50
Transportes e turismo
Termo n.9 526.588, d 2e-2-62
incpvalpa —Indtistriae Comércio
Ltda.
São Paulo

/ENCOVAI" .
Ind. BraeileiriC
Classe 8
•,Artigos na classe

"--

Termo n.o 526.589, de 2-2-62
Comércoi de Frutas "Santisea" Ltan.
São Paulo
Ind. Braaileírlit

Classe 41
Artigos na classe
Termo n. 9 526 ..590, de 2-2-62
'
w c)ahr — Organização Geral de
. Automóveis Ltda. •
—
São Paulo
ou
Brasileira'
Cnd.
a
Classe 50
-

Aguardente de cem

OSAKA

Termo n.9 526.596, de 2-2-62
Pascoal Scianni
Minas Gerais

DtAPOLITANO
Classe 44
Artigo.. da classe
Termo a.' 526.597, de 2.2-62
Pascoal Scianni,
Minas Gerais

S O I3,E R. A 1,t O
'

Classe .44
Artigos da classe

Termo n.° 526.598, de 2-2-62
Cerealista "Ishikawa" Ltda.
São Paulo

flH1K A1
AW
IND. BRASILEIRA
Classe 41

Artigos net classe

IND. P"s,",viR,EIRA
Classe 36
Artigos de malha para vestuário

Classe 16
Artigos da classe
Termo n.9 526.61,4, de 2-2-62
Simcauto — Distribuic.ora de Automóveis Ltda. São Paulo
SIMCAUTU

Teimo n.9 526.612. de 2-2-1962
Tsunenoshin Sakamoto
São Paulo

FUTON

Ind. Brazileira
Classe 50
Artigos na classe

IND. BRASILEIRA

Termo n.° 526.605. de 2-2-62
Gráfica Cavalheiro Ltda.
São Paulo

Classe 40 Colchões, acolchoados e travesseiros
Tertno n.9 '526.613, de 2-2-1962
Indústria e Comércio de Metais Ltda.
Riu de Janeiro

CÁVALHEIRU

Ind. Brasileira
Classe 38
classe

Artigos da

Termo n,9 526.606, de 2-2-62
Lanches Orensana Ltda.
São Paulo

OREfiS.LNA
Ind. brasi/oira
Classe 41
Artigos da classe
Termo n.9 526.607, de 2-2-62
Indústria de Camas lacas Ltda.
São Paulo
) LiLsWe

Ind. mrasiletra
Classe 40
Arti,ux ia classe

1

indústria Efeira
. Classe 5
.

Artigos da classe
n..9
526.615, de 2-2-1962
Termo
\Vernet. Lehmann
•
Rio de Janeiro

"

Indústria

176
r, ;leira

Classe 1
Artigos na- classe
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Werner Lehmann
Rio de janeiro
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Termo n.° 526.634. de 2-2-1962
Tecelagem Paraíba S.A.
. São Paulo

ALADIM
Industrin F3rn3ileira
Classe 37
Cobertores

Indústria Brasileira
Classe 1 .
Artigos da classe
Termo o.° 526.618, de 2-2-1962
Calçados Satélite Limita&
Rio de janeiro

•BASILE
Indústria Brasileira

Termo n. 9 526.635, de 2-2-1962
Tece/agem Paraiba S.A.
São Paulo

CURU ,MI
.
In riustria Brasileira
Classe 37
Cobertores
Termo o.° 526.636, de 2-2-1962
Tecelagem Paraiba S.A.
S5o Paulo

Classe 36
Calçados

KILIMANJARO
Industrie Brasileira

Têrtno n. 9 526.619, de 2-2-1962
José Pires
.Rso Paulo

Classe 37
Cobertores

.""~"""r.dEEEEEC:=D
• atpl4apvea 6oz e, táa e lã

C.lasse 12
Agulha para bordar em linha e lã
Termo n.° 526:620. de 2-2-1962
Cia. Ltda.
J. Seraucira
Rio de janeiro

d.

!FINUTINA

INDUSTRIA BRASILEIRA:.

Térrno n." 526.637, de 2-2-1962
Tecelagem Paraiba S.A.
São Paulo

DA GD AI
Industria Brasileira
Classe 37
Cobertores .

TECIA OPA"
Industria Brasileira
Classe 37
Artigos na classe
Urino n. 9 526.640, de 2-2-1962
Indústria Textil Catarinense S.A.
. Santa Catarina

—KITIOOF
Industria Brasileira
Classe 37
Artigo.; na classe
Termo n." 526.641, de 2-2-1962
'Indústria Textil Catarinense S.A.
Santa Catarina

ItiOlf9TRIA 84-51.571

Urino n. 9 526.645, de 2-2-1962
Produtos Elétricos Megavolt Ltda.
São Paulo

MEGAVOLT1
Industria Brasileira
.

Classe 36
Artigos da classe
• Tèralo n.9 526.654, de 2-2-62
Mations:. Indústria e Cotuérdo de Produtos de Plásticos Ltda.
São Paulo

Cla gre 8
Artigos :ia classe

Térmo n. 9 526. 1;46, de 2-2-1962
Fábrica de Tintas e Vernizes Brás
Limitada
São Paulo

F INESSE
Industria Brasileiro
ciasse I
Artigos na classe
Classe 49
Têános os. 526.647 à 526.649, er
Artigos da classe
2-2-1962
Petrominas — Petróleo Minas Gerais
Ti:inno n. 9 526.655, de 2-2-62
Sociedade Anónima
Professor Alvaro José de Abreu Franco
Guanabara
Ribeiro
São Paulo

Tiram n." 526.656, de 2-2-62
Geronimo Alpista Gomes
São Paulo

PET10h1INA5

TRIBUNA HISIINICÀ.

aidústriaBrssileiN
Classe '1
Classe 46
Classe 97
Artigos na classe
Têrmo n.° 526.650, de 2-2-1962
Indústria Textil Catarinense S.A.
Santa Catarina

I T

z'x

Classe 32
ifin jornal
Termo n. 9 526.657, de 2-2-62
Tecelagem Parahyba S. A.
•
São Paulo

CAMPEIRO
Industria Brasileiri9

industria Brasileira
Classe 37
Artigos na classe
Têrmo n." 526.651, de 2-2-1962
Planonda Indústria e Comércio.: do
Produtos Piasticos Ltda.
São Paulo

Classe. 37
Cobertores
Têrmo n..1 526.658, de 2-2-62
Distribuidora de Produtos AlimenticIÀ
"Orlam" Ltda.
São Paulo
•

OLEOTIMO .Industria
Brasileira.
INTECAL
r _ pLANONDA'
Classe 4.1
Industria Brasileira Industria Brasileira
Classe 37

Classe 1
Clasw 4
Classe 6.
Classe 3,
Clas e e 11'
Útnsse. 26.
Classe •/.7
Classe 28
Classe 33
Z:bsse 41'
Artigos sia elasse

•

Classe 32
Edições ,de livros

Tétano n. 9 526.639. de 2-2-1962
Indústria Textil Catarinense S.A.
Santa Catarina
- ,

'W"W‘Z41114,
-

Classe 3.)
Clz sse 36
Artigos da classe

HE RBER'IA lndustria Brasileira

ZINGÁ'RO,
Industria Brasileira

• Terrno n." 526.623, de 2-2-1962
Tecelagem Paraíba S.A.
São Paulo

Tis-tnos os. 526.624 à 526.633, de
2-2-1962
Emílio Pieri S.A. Indústria e
Comércio
São Paulo

CLOVER
Inaustria Brasileira

DA GLORI A.

Classe 37
Cobertores

• Classe 37
Cobertores

Termos as. 526.643 à 526.644, de
Virmo n. 9 526.65ó, 'de 2-2-62
2-2-1962
Creaçõer rk.i Modas Infantis "Herberia'l
Cia. Industrial de ealçadcis "Indus,u1"
Ltda.
São Paulo
São Paulo

Támo n.° 526.638, de 2-2-1962
Tecelagem Paraíba S.A.,
ã Paulo
Sc-

Classe 3
Artig. s da classe

FARA('
Industria Brasileira
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-Artigos na. classe
I Têm" n. 9 526.642. de 2-2-1962 .
Tecelagem Paraiba S.A
São Paulo

Classe 49
Artigos na classe
Termo n.° 526.652, de 2-2-62
Tecelagem Parahyba S. A.
São Paulo

CALIF-A.
KATUCHtt.
Industria Brasileira Industria Brasi'teira
Classe 37
Cobertores

Classe 37
Cobertores

•

Óleos comestíveis

Têrmo n.° 526.659, de 2-2-62
Química Alfredo Geissler S. A.
São Paulo

S 1?-1/ !II E P-KN1
INMS1`RIA BRASILEUR0
-Classe 3
Artigos na classe

/94
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Termo n.° 526.680, de 2-2-62
Confederação Evangélica do Brasil
Guanabara

Termo n! 526.666, de 2-2-62
Termo n.° 526.660, de 2.2-62
- Serviços Mar:timos de Impnstadora e Exportadora Pau Conti
Semarcor
Ltda.
Conservação e Reparos Importação e
Exportação Ltda.
Rio de_ Janeiro

f'dENTNO -

9440z. ec94dt

Termo si.' 526.689, de 2.242
Paraná Agrícola Ltda.
Paraná

Param Agricola Ltda:

E.;

Classe 17

Ncme Ccmercia.

ESTUDOS BRASILEIROS

Termo n.° 526.668, de 2-2-62
jotal Roupas Ltda.
Guanabara

Classe 20
Petrechos navais
Termo n.° 523.661, de 2-2-62
Cinematográfica Garcia S. A.
Guanabara

Llasse 33

Título de Estabelecimento
Termo n.° 526.682, de 2-2-62
Luiz Shroeder S. A.
Paraná
-

WALVESTE
INDÚSTAM 1311ASILEIM -

Termo n.° 526.690, de 2-2-62
Helocil — Comércio, Indústria de
Plásticos Ltda
Guanabara

HEL OCIL
Classe 28
Artigos da classe

Classe 36

Artigos da classe
Classe

8

Filmes
2-2-62
Termo n.9 526.662,
A Infantil Roupas Limitada
Guanabara

CINFANTIL
ROUPAS"
LIMITADA

O"?

›)

_j

Indústria Brasileira,
Classe 23
Tecidos em geral
Termo n. 526.664, da 24-62
General Electric S. A.
Guanabara

Indústria Brasileira , .
Termo n.° 526.683, de '2-2-62
Veslern Ltda.
Paraná

Classe 8
Classe 34
Artigos da classe

:(12•
.Indústria
_ Brasileira

Termos as. 526.672 c 526.673, de
2-2-62
E. 1. Do Pont de Nemours And

Classe 21
Artigos da classe

AIRVEL
Classe 22
Classe.
Artigos na classe

Termo n.9526.684, de 2-2-62
Casa das Baterias Ltda.
Paraná

Termo n.9 526.674, ce 2-2-62 Laboratórois Branova S. A.
São Paulo

-i

Casa 'das Bateruas

BRANOVA
Classe 2
Artigos da classe

Classes: 8, 11, 21 e 39
Titulo de Estabelecimento

-

Termo n.9 526.665, de 2-2-62

L Construções e Saneamento :'Cosan”

\-

CRICKET

industria

Classe 16
Artigos da classe

11.

Termo n. 9 526.686, de 2-2-62
Clinica Santa Ursula Ltda.
Guanabara
•
. _
' --Clinica Santa Ursuta

,MINUTE MAIO
Classe 43
Artigos da classe

Classe 33

Termo n.° 526.679, de 2-2-62

Título de Estabelecimento

Móveis fussara Ltda.
São Paulo

Termo n.° 526.687, de 2-2-62
Laticínios 3-T Lt3a.
-

Móv- eis Jussara
,INDUSTRIA BRASILEIRA.

I1NDCrSTRIA BRASILMIN

Sociedade Sul Brasileira
de Mineração

Classe 16
Artigos da classe

4
Mineração e . beneficiamento de tal

A,

Classe 8
Materiais elétricos em geral

Classe 40
•
- I- 'Termo n.9 526.667, de 2-2-62
Artigos da classe
Doai Jardel Mater : ais de Canstrução
Ltda.
Term:, a.' 526.681,de.
de 2-262
Guanabara
3
Sociedade Sul Bras:leira de
Ltda.
Paraná

lO1L Jfitreid

- --' 9

Sánt Ana

•Termo n.° 526.676. de 2-2-62
The Coca-Cola Company
Estados Unidos dawAmérica

Ltda.
Guanabara

/Co san

Termo s.° 526.685, de 2-2-62
Eletrônica Sant'Ana Ltda.
Guanabara

Termo n.° 526.675, de 2-2-62
S. T. Dupoat
França

Classe 44
Artigos da classe
Classe 8
Rad'ofonos

Termo n.° 526.691, de 2-2-62
Metalúrgica Bristol Ltda.
São Paulo

Classe 4
Artigos da classe

Min

Nome Comercial
Termo n.° 526.663, de 2.2 62
Malharia e Contecções rwist Ltda.
São aPtilo

-

^

Termos ns. 526.670 e 626.671, de
2-2-62
Société des Verreries Industrielles
França
Reunies da Loing (S.O.V.I.R.E.L.)

Minas Gerais

_

. . .,

in-dústr;ft Brasileira
Classe 41
Artigos da classe

Classe 5
Artigos da classe
-- Termo n.9 526.692, de 2-2-62
Alberto Henrio,ue Alves Góes
Guanabara

Política 14 Político
Classe 32
Artigos da cias%
Termo n.9 526.693. de 2-2-62
B. J. ô Cia.
Maranhão

EM I L/07
[ -8. J. & Cia.
Jardim - Maranhão
--

Classe 41
Café torrado e moído
Termo n.9 526.694. de 2-2-62
Emilio Ayoub el Cia.
Maranhão

P0 N T A.
SbIlio Ayoub & Cite
Ponta -Candido Mendes
Eatado d g Maranhao, :
Classe 41
- Café torrado e moldo
Testa° n.° 526.695, de 2-2-62
E. Jorge Cia,
Maranhão

k

Termo n.9 626.688, de 2-2-62
Laticínios 3-T Ltda.
Minas Gerais

_

LIVRAMENTO
5. Jorge en Cia. .
Carutapera ... ,_ Varam/ião
L

Laticinios 3 -T Lula.

Classe

O

Nome Comercial

Classe 41
Café torrado e moldo
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a

Termo n. 526.696, de 2-2-62
Jorge es Cia
:‘,IaranhC.e
LUDIGAHUM
Jorge & Cia.
Luiz Doaleves
Podre de Vogo
Cated0 do Varanda°

Classe 11
Café torrado e moldo
Tenno n.° 526.697. de 2-2-62
Marani.ão

Terno '11:" 526.705, de 5-2-1962
Manufatura Ilergam Indústria e
Comércio Ltda.
.
Guanabara

Termo n." 526.715, de . 5-2-62
Bar e Lanches "Rosam" Leda.
São Paulo

ROSANI:
•
Ind. brasileira'

HY.X.GAM

,Ind. brasileira'
Classe 38
Artigos da casse
Termo n.° 526.706, de 5-2-1962
Plásticos Gilcar Indústria e Comércio
Limitada
Guanabara

Classe 41
Artigos na classe
Termo n." 526:716, de 5-2-62
Creações "Nilbor" Ltda.
São Paulo

Turiassu -

maranhào

Classe 41.
Café torrado e moído
Termo n.° 526.693, de 2-2-62
Magalhães
Rocha Ltda.
Rio de Janeiro

flitanda
Classe 41
Café em grão, torrado e moldo
Termo n. 9 526.699, de 5-2-1962
Confecções Baouchl Ltda.
São Paulo

BONNB ciai-USE

(Ind. Brasileira

Classe 28
Artigos na classe
Termo n." 526 .707L de 5-2-1962
Comércio é Representações Madesar
Limitada
Guanabara
sat.(

,• Ind. brasileira"
Artigos da classe
Termo n.° 526.708, de 5-2-1962
Indústria de Móveis timbra Ltda.
Guanabara
N
:

-Ind. brasilelra•
Artigos da classe

Termo n.° 526.709, de 5-2-1962
Cigarreiras Srnoke
Drive Ltda.
Guanabara

S/Iths.L:=-DRIV

!Ind,

Classe 36
Artigos na classe

Classe 28
Cigarreiras de plásticos

Termo n." 526.700, de 5-2-1962
Elias Ibrabin Baouchl
São Paulo

Termo n.° 526.710, 'de 5-2-1962
Indústria e Comércio de Calças
• Ismalta Ltda.
São Paulo

!Sedai:

l Ind.• Brasileira,
Classe 36
Artigos na classe
Termo n. 2 526.701, de 5-2-1962
Indústria de Roupas Bisarca Ltda.
São Paulo

16~1 4r-

Termo n.° 526.702. de 5-24962
Rocami Materiais para Construcões
Limitada
Guanabara

Ind.
'

•

ROCIKL

Classic 50
Artigos da classe

Termo n. 9 526.703, de 5-2-1962
Farmácit Drogangela Ltda.
Guanabara

;lnd. Brasileira)
Classe 50
Artigos na classe
Terino n.° 526.704, de 5-2-1962
Mobilladora Admi — Lar I Ltda.
'• • ' Guanabara'
.
4,

•ADIU-LAIt
ando Brasilettit}

Classe 42
Artigos da classe
Termo n. 9 526.713, de 5-2-62
Casa Niterói Calçados Ltda.
São Paulo

11111323.131
n Ind. Brasileira]
Classe 36
Calçados
Termo n.9 526.714, de 5-2-62
Florencio Carnecelll
São Paulo
4.1ktreGMOVII s

13RASILEIR0S
,,,;"./a3BRAZ''
„

Classe 50

Artigos da ;gaste'

Titulo

Classe 21
Estabelecia:MO

de'.

IND.,BRASILE1RA

Termo n." 526.717, de 5-2-62
Pereira Cl Martins Ltda
Á
São Paulo

São Paulo

•••n••nn•••••

Ind. Brasileira
Classe 41
Café cm grão, torrado e moido

Ltda.

A,MEDOCEj
L
IND. BRASILEIRA

Termo a." 526.718, de ' 5-2-62
Artefatos de • Crnento Ipiranga Ltda.
Classe 41
São Paulo
Para disting- uir amendo:cn, balas e doces

Ind., Brasileira
Classe 16
Artigos sa classe
Temm n." 526.719. de 5-2-62
Gennaro Di Flora & Filho Lenitada
São Paulo
. RADIO PEÇAS

lanem

Classe 8
Artigos na classe
Tercao n. 9 526.720, de g-2-62
Comprovem — Promotora de Vendas
São Paulo

COMPROVEM

Têrdlo n.° 526.721. de 5-2-62

SOLIDEX

NACIONAL
Termo n." 526.725, de 5-2-62
Atnedoce Com. Amendoim e Doce'

Termo n.° 526.711. de 5-2-1962
Fábrica de Cintos e Bolsas "Douglas"
Limitada
São Pavão

Classe 35
Artigos ta classe
Termo n. 9 526.712, de 5-2-62
Bar e Lances Lins Ltda,
São Paulo

Terinà'' nr. 9 526.724, ' de 5-2-62
1 Fabrfta Nazranal de Rebites L'cla.
São Paulo

Classe 35 •
Artigos na classe

Classe 50
Artigos ria classe

nUGLtr
rp,R eire,

'1

Classe 11
Artigos ma classe

• • Classe 36
Artigos da classe

In brasileirk
Classe 36
Artigos na classe

r,.

:±11(1°

1962 1195'
. ,.

WILBOR
ind. Brasil eiral

•

Ineát, brasileira
J A L 1 L ti
Jor g e & Cia. Ltaa.

Makt•
. .

Cine Antenas T. V. Lida,
São Paulo

C1N
E
IND. BRASILEIRA
Classe 8
Antenas de televisão
Termo n. 9 526.722, de 5-2-62
CIR — Comércio, Indústria 'e Representações
São Paulo

C1R
•uddstria brasileira
Classe 28
Artigos da classe
Termo n. 9 526.723, de 5-2-62
Confecções Avellino Ltda.
São Paulo

AVELLINO
IND. BRASILEIRA
Clasie 36
Artigos ha 'classe

Temio n.° 526.726, de 52-62
Indústria e Comérc:o de Calçados
a/lercy Ltda.
São Paulo

DELERGY
IND. BRASILEIRA
Classe 36
Calçados
Termo n.r 526.727. de 5-2-62
f e Café Coração de Jesus Ltda.
.
São Paulo
'

caRAcio t msus
Ind. R-- 4 1.e ire
Classe 41
Artigos da classe
Termo n." 526.728, .de 5-2-62
Ga/cria de Vidros e Quadros Vil,'
Mariana Ltda.
São Paulo

VILA DARIANA
Ind., Israsileira
Classe 14
Artigos a classe.
Termo n. 9 526.729. de 5-2-62
Importa-ora de rodutos Químicos
Farmacêuticos Improfar Ltda,
São Paulo

Ind. Brasileir6
Classe 50 •
Artigos sa classe
Termo n.° 526 730, de 5-2-62
Empório Tokio Ltda,
São Paulo

e "TOXICO
, Ind. Brasileira
Classe 50
Artigos da classe
Termo n'. 9 526.731, de 5-2-62
Drogaria Ware Alegre Ltda.
' • São, faalo

MONT5',0
ZnA.; "ffirasileira'

ckv.Z.s sa.t,}
Arriost áa'. Classe'

e
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- Termo n.° -526.7-32.- de. 5-2-62

s, Lanches P:res Ltda.
São Paulo
•

- Termo -n. • 526.743, de 5-2-1962
Pedro Kleiner 5 Irmão
São Paulo

Termo n.° 526.752. de 5-2-1962
Emygdio Santos
São Paulo

IOUÇADADA

EST' OJA.RTE

Ind. Brasileira
Classe 50
Artigos na classe.

IND.BRASILEIRA.

Termo n.° 526.734i de 5-2-1962
Papelaria Fortuna Ltda.
Guanãbara

Classe 14
Artigo da classe

-

FORTUNA

Ind.,

Termo n.° 526.744, de 5:2-1962
João Alvares
São Paulo

Classe 50
Impressos
Termo n.° 526.736, de 5-2-1962
Indústria de Móveis "Rija" Ltda.
Guanabara

Termo n.° 526.737, de 5-2-1962
Idústria e Comércio Moderlux Ltda.
São Paulo
.

Termo n.° 526.746, de 5-2-1962
Russo El Carlinl
São Paulo

,

Ind.

1'.--,,,euiejra
Classe 3
Lustres

AUTO PEÇAS 'BRASIL
effiaewie~•••01•••

.

Termo n.° 526.738, de 5-2-1962
Refrigeração Dolemme Ltda.
Guanabara
Imihiát?
t- Ind• Brasilelra

l'ermo n. 9 526.739 de 5-2-1962
Jean Khalil Finni
Guanabara

BRASIL;

COMETA
1:ND. BRASILEIRA
Classe 14 Artigo da classt
Termo n. 9 526.749. de 5-2-1962
Manoel A. Lopes Junior
, São Paulo

o

IM

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 50
Turismo e excursões
Termo n.° 526.740, de 5-2-1962
Jean Khalil Flani
Guanabara
-

4 BRASIL LIBANO
Ind. Brasileira

••••n•MoNeffie•

t...iasse 33
Artigo da classt,
Termo ri.° 526.747, de 5-2-1962
J. -Bedran 8 Cia.
São Paulo

Classe 8
Artigos na classe

4erteiq'

,Têrmo n.° 526.741, de 5-2-1962
Nicolau Antibas.
Guanabara

Classe 21
Artigo da classe
Termo n.° 526.750, de 5-2-1962
Alcidio Baila
São Paulo

'BELLO SONHO

IND.BRASILEIRA

TRoric

vym,T.Tz

Classe 23
Tecidos
à'errno n.° 526.742, de 5-2-1962
Benedicto C,oladett
'São Paulo .

. Classe 33
Artigos da classe

RA DIOTRON
IND.-BRASILEIR4
Classe 8
89 Artigo da classe
Termo n.° 526.756: de 5-2-1962
Rafael Barilotti
S-Zo Paulo

•

ORCAITIZACi:LO
CONT,ABIL
ÇASSIA
al rf

Classe 33
Artigos na classe
Termo n.° 526.757, de -5-2-1962
A. Josek josefowicz Ei Cia. Ltda.
São Paulo
OARAGEW

E ONCINA

GIJA/ANAZEI

Classes: 33 e
Artigos na classe
Tèrino n.° 526.758, de 5-2-1962
Depósito de Bebidas Vila Brasil Ltda.
São Paulo

VILA BRASIL

Classe 42
Artigos za classe
Termo n.° 526.759, de 5-2-1962
Alvaro de Oliveira Bahia
Guanabara

-

Classe 50
Turismo e excursões

• SANTA cRrig
. BRASILEIRA

• Classe 26
Artigo da "elasse
Termo n.° 526.753, de 5-2-1962
Elpidio da Rozha Camargo
São Paulo

RADAR,

Classe 8
Artigo da classe

Classe 40
Artigo da classe
Termo •n.° -526.751, de 5-2-1962
Santos, Massa 5 Cia.
São Paulo

NOVA AMERICA

ANUÁRIO
INDUSTRIAL
'DO
• BRASIL
1Classe 32
Almanaque, anuário, revista e Jornal
Termo n.° 526.762. de 5-2-1962
Distribuidora de Produtos Alimentícios
"Ótimo" Ltda.
São Paulo

IND. BRAS ILE IRA

ÓTIMO
Inaustria Brasileira

-.esse 4'3
Artigo da clesa

• Classe 41
Artigos na ciam

1.1...~•n•••••••••••nnffirame........111111•n•

Termos as. 526.760 à 526.761, 'de
5-2-1962
Seaford C,omér,..; o — importação Lt4
São Paulo

irm.BR_ASILEIRA

END. BRASILEIRA

RIU
Ino. Brasileira
Classe 40
Artigos na cia,se

Março da 1962

Classe 1
Classe 47
Artigos t.a classe
Termo n.° 526.763, de 5-2-1962
Tecelagem Paraiba S.A.
São Paulo
•

SIROCO
Indústri a Brasileira
Classe 37
Cobertores
Termo n. 9 526.764, de 5-2-1962
Indüstria Eletrônica Ltda.
Svelt
São Paulo

Velt9VOX
./#011R//1,9RAS/LE./R4
Classe 8
Artigos na classe
Termo n.° 526.765, de 5-2-1962
Indústrias Paramount S.A.
São Paulo
- BELGA-LINE
Industria Brasileira
Classe 22
Arttg...ià ca classe
Termo n.° 526.766, de 5-2-1962
Indústrias Paramount S.A.
. São Paulo

ONI -MON,I

industria Brasileira
Classe 22
Artigos
classe
Termo n.° 526.767, de 5-2-1962
Chocolate "A Sultana" S.A.
São Paulo

itORGET ME NOT
Industria Brasileira
Classe 41
. Artigos na classe
Termos as. 526.768 à 526.769, de
5-2-1962
Mário Cappellano Gonçalves
São Paula

•1 C

indUã-tr

O . O P . 11 E E.

Brasileira

•• ' -Classe 41
Classe 43 4.
• ArtlgOs da classe

.

i J• •

.

E
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,Tenno n.° 526.77$, de 5-2-1962
Paes Mendonça S . A .
Bahia

SUPER MERCADO.
¡PAGUE MENOS
lAracajáSergipe
Classesi. 11, 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 526.771, de 5-2-1962
• Paes Mendonça S.A.
•
. Bahia

'SUPER MERCADO.
PAGUE MENOS À
if eira de Santana-j
\ESt. da Bahia

C

DIM tiO OFICÂL

Termo n.9 526.776, de 5-2-62
Hernandez Ltda.
Montiel
São Paulo

Classes: 33 c 32
'Titulo de Estabelecimento
Térmo n.9 526.778. de
Alcantara Machado Comércio e Emoreend'enentos Ltda.
São Paulo

nECORAMA" SAIÃO
NACIONAL DE DECO-'
RAÇÃO ,ARQUITETURA
-E ACABAMENTO

Classes: 11, 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Classe 33
Termo n.° 526.772, de 5-2-1962
Titulo de Estabeiccimento
Nantara Machado Comércio e MelhoTérnio n.°— 526.779 de 5-2-62
ramentos Ltda.
Alcantara Machado Comércio e EmpreSão Paulo
encrmentos Ltda.
São Paulo

,-"DECORAMA"-SALAU
NACIONAL DE DECORAÇÃO,ARQUITETUkA
E ACABAMENTQ
Rio de Janeiro
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
• Termo n• 526.773, de 5-2-1962
Indústria Eletrônica lintertron Ltda.
São Paulo
.

INTERTRON
Industria Brasileira

"DECORAMA" -SALÃO'
NACIONAL DE DECORAÇÃO,ARQUITETURA
E 'ACABAMENTO
S;o Paulb-Capital
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n.° 526.780, de 5-2-62
Televisão Excels'or Rió S. A.
São Paulo

MILMAR
São Paulo-Capital
Classe 33
Titulo de E.stabelecirrteutu
Ulmo ri.' 526.777, de 5-2-62
Aleantara Macha'o Comércio e Empe.
.zia
'São Paula

"DECORAMA"-SALÃO
NACIONAL:DE DECO-,
RAÇÃOIARQUITETURA'
E ACABAMENTO
Belo Horizonte .
•

f" Classe' 33
Titulo de Estabe!,ecirnezito

PEROLA DO . ATLÂNTICO

Guarujá-Est.
S.Paulo
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelec.raento
Têrmo n.° 526,78'..e 5-2-62
S A.
Televisão
São Paulo

T.

Classe 32
Radiodifusão e televisão
Tino a° 526.783. de 5-2-62
Televisão F",,(•.-Asjc". S A.
São Paulo

BRASIL DIA E NOITYs:,

41
• Classe 32
Radiodifusão e telev:são
Têrmo n.° 526.787, de 5-2-62
Cardinal — Imóveis e Administração
— • Ltda.

1DARDINAI'
Classe 16
Artigos da clas.ssz
Termo a.° 526.783, de 5-2-62
Televisá'o F wels or S. A.
São Pe•-1-

HUMO R 03
Class.e 32
Radoidifusát, e televis'áo
Tèrrno a.° 526.780 de 5-2-62
. Televisão Ex-els. or S. A
São Paulo

'C..lasse
Radoicifuslo e televisão
Termo n.9 526.790, de 5-2-62.
Televisão L;•...zreLor S. A.
São Paulo

TELEVIS .b EXCELSIOR
RIO S/A.
Nome Ccuntrzial
Têmio n.o . 526.791. de 5-2-62
Hirtz, Nuhrich & Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul •

M-ODERNIT
Industria Brasileira
Classe 1
Liquidas para freta
Térino n.9 526.793, de 5-2-62
Qnilombo
Engenhivla e Gnstraçócs
• Ltda.
São Paulo

•

Classe 32
Radiodifusão - e 'televisão
Tênno —ii.' 526.784, de 5-2-62
Televisão
5. A.
São Paulo

'Cbis.se 32
R,r3iodiftisão e tetev

Classe 32
Radiodifusão e televisão
Termo n.• 526.788, de 5-2-62
Televisão Exeelsior S. A.
São Paulo

• Classe 1
Líquidos para freios
Termo n.o 526 792, de 5-2-62
Hirtz, Nuhrich E, Cia. Ltda.
Rio 'Grande do Sul

S -A0 PAULO

▪

CINEMA EM CASA i

1962 1197

Têrmo n.9 526.794. de 5-2-62
Gazama Iniústria e Comércio de
Móveis Ltda.
São Paulo
,( G A. Z A 11.4\

Industrio Brasileir
Classe 40
Artigos da classe
Têm) n.° 526.795. de 5-2-62
Sintex Confec^5-s de Roupas Ltda.
São Paulo
A

S I le T IS X
Industrio Brasileira
Classe 36
Art1gos da classe
Térzno n.° 526.807, de 5-2-1962
Aristides Calmont de Andiade
. Guanabara
).)

•(<
indústria Brasileira

I/

Classe 48
. Um preparado para cabelo
—
Tèrmos ris. 526.798 e 526.797, de
5-2-62
Rádio Rio Ltda,
Guanabara

Classe 32
- Classe 32
Artigos ca classe
'rêrmos ns .526.798 e 526,799, de
•
5-2-62
Rádio Rio Ltda.
Guanabara

• TALISMÃ
Industria Brasileirn

AL
IAL

ShOW,,•

Março de

fr.

EXCELSIOR RIO

Classe 33
Título de E.stabelecimento
Têrmo n.° 526.775, de 5-2-62
Merca-itil e Administradora
Milmar
•
. São Paulo

5.

HUMO R."62

Classe 8
Artigos na classe
Classe 32
Urino n.° 526.774, de 5-2-62
Para distinguir: Programas de televisão
Alcantara Machado Comércio e EcnpreTércno ri.' 526.781, de 5-2-62
encl'oi es••••-•s: Ltda,
Panificadora "Monie Carla" Ltda.
São Paulo
São Paulo

WCORAWIA"-SALÃO
NACIONAL XE DECORAÇÃO, ARQUITETURA
E ACABAMENTO
Porto Alegre-

(Seção-114
Têrmo.n.° 526.785. de 5-2-62
Televisão Excelsior S. A.
São Paulo

PUBLICIDADE UNICA'
S;o Paulo-Capital

.

•

QÚILOMB O'
Classe 16
Artigos da classe •

Classe 32
Classe 32
Artigos na classe
Tèrmos as. 526.600 e 526.801,
5-2-62
Rádio Rio Ltda
Guane.bara

de
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Termos- ns. 526.802 à 526.803, de
5-2-1962
Rádio Rio Ltda.
Guanabara

Termo si., 526.809, de 5-2-1962
Victorio Del Pra
•
São Paulo

Nadadaa6rantà,
r tLE CIAI.
. C.4.hi I 1/44/4
/
fot..*
I. Pr..,
~NOLO

Classe
Ciasse 32
Artiw›, na classa
Termo n 526 .804, de 5-2-1962
Condominio do Editicio Pouso Alegit
Guanabara •

Chp.cuot Álea,
Classe 33
. _Titulo de Estabelecimento
__
Termo 1..9 525. 805. de 5-2-1962
Antônio ('.astrlo Branco
Brasilia

SHELLV1N
Classe 2
Termo n.° 526 .813, de 5-2-1962
Indústria Sisaleira do Brasil S .A .
Guanabara

Brasiá era iNotiçias
Classe 32
Um peraó.liC0

806, de 5-2- /961
Têrmo n." 2ó .&l6.
Aristides Caimont de Andrade
Guanabara

Ir, URC iSALANA‘

Classe 22
Artigos na classe
Termo n.9 526 .814, de 5-2-1%2
Compirrhia Industrial Farmacêutica
•
Guanabara

a

• BERMAREEN
PROD° r' e A nA0 •

Classe 48
Um preparado para tingir cabelos
_
Termo n.° 526.808, de 5.2-1952
Casa Barbosa Freitas de recdos Ltda.
Guanabara

Classe 3 Artigos na classe
Termo n.° 526.815, de 5-2-1962
Companhia Industrial Fartnackutica
Guanabara

Termo n.° 526 . 810. de 5-2-1962
Espacial Discos e Publicidade Ltda .
São Paulo

I'LANETARIP
.7.rldut2tria Brasileira
Classe 8
Discos gravados

Classe 3
Artigos na classe
Terno n.9 526 .816, de 5-2-1962
Laborat6rios Associados Garrano S . A .
São Paulo

Indústria Brasilelra
ORORROG/ICÃO

TEKK,
•
Classe 14
Artigos na classe
Termo n.' 526.823, de 5-2-1962
Kimble Glass Company
Estados Unidos da América

Auto Serviço Phitoe Ltda.t,
Paraná

'

AUTO SERVIÇO)

-

u
Classe 8
Artigos na classe
Termo n.° 526.824. de 5-2-1962
Kimble Glass Company
Estados Unidos da América

RAY- SORB
Classe 14
Artigos na classe
Termo n.9 526 .825, de 5-2-1962
Gesellschaft Fiir Technischen
Fortschritt M . B . H .
Alemanha

Nome Comercial
Tênno n.° 526.830, de 5-2-62
Alfredo Schuenger
Paraná

E30ENO'
Ind. Bras
Classe 40
Artigos na classe
Termo n.9 526.831, de 5-2-62

jic

Kenichi Koga Fl Cia. Ltda.
São Paulo
•

GETOFLEX

utE

Classe 28
Artigos na classe
Termo n.9 526 .826, de 5-2-1962
Padaria e Con'eitaria Elma Ltda.
Paraná

PtiCICEQES

;(E M
ihd. Bras.
Classe 41
Ar.tigos na classe
Termo n.° 526 .827, de 5-2-1962
Mecânica Industrial Ltda.
Paraná

Nome Comerciai
Termo n.° 526.828, de 5-2-1962
Lavanderia Piratinlnga Ltda.
Paraná

Lavanderia
Pirátininga
Ltda.

Classe 3

Artigos na classe

Terra° n.° 526.829, de 5 - 2-62

Kimble Glass Company
Estados Unidos da América

Mecânica
industriai
.Ltda
pgon-',ROWCÃO

Classe 50
Sinal de Propaganda

Têrrno n.° 526.822, de 5-2-1962

•

Classe 12
Aguardente de cana
Termo n.9 526.812, de 5-2-1962
Shell Brasil S . A . — (GetrOleo)
Guanabara

Março .4 lpoz:

Nome Comercial

biDiECOLIDg
Classes: 6. 11 e 2I"
Titulo de Estabelecimento
Termo n.9 526.832. de 5-2-62
Indústrias São José Ltda.
Paraná

Industrias
São José
Ltda
Nome Cemercial
Termo n.9 526.833, de 5-2-62
Irmãos Nass Ltda.
Paraná

N.A.SS LTDA
.Nome CJ:nerci.3.1
Ureia n. (1 526.834. cie 5, 2 U2
Jacob Pakonbann
Paraná

-.4

OilS,0 36
'Titulo de Eáabelecial...//k2

•

J

I
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Tejoio n.° 526.835, de 5-2-62

Cherie Modas Ltda.
nrana

Termo n.° 526.842, de 5-2-62

Companhia de Calçados D. N. B.

Guanabara.
•

76;i1,

4Durli. &W.C.-RA

Classe 35
• Artigos na classe
Termo n.° 526.843, de 5-2-62
Eli Lilly And Company
Estados Unidos da América

Nome Comercial
Termo n.9 526.836, de 5-2-62
Gil Marques de 011veira
Piauí

Termo n.° 526.853, de 5-2-62
E. P. Luna Publicidade Ltda,
Guanabara

Virnieiro

P-ráenão.
.
Classe 32
Artigos na classe
Termo n.9 526.8-54, de 5-2-62
A Sensação Modas S. A.
São Paulo

ATASORB
Classe 3

Termo n.9 526.870, de 5-1-1962
Rolair Bertoklo Vimieiro
Minas Gerais

Classe 36
Calçados
Termo n.9 526.871, de 5-2-,962
Ousen Cosméticos Cientificos Ltda.
Guanabara

ittique

co-21) TACTI.-suatiTt
•.• Wi ciztárw 8,412~40

Classe 48
Artigos na classe
'rermo n.° 526.872, de 5-2 1962
Ouren Cosméticos Cientifico- I.,tda.
Guanabara

Classes: 5, 6, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14.
15, 17 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27. 28,
29, 30; 31, 34, 35, 36. 37; 40, 48, 19 e 50
Frase de propaganda
Trino n.9 526.865, de 5-2-62
Urban — Urban •zação e Cot. trítções
Ltda.
s,Guonabara

Classe 98
Artigos na classe
Teraio n.° 526. 873, de 5-2-1962
Ouren Cosméticos Cientificos Ltda.
Guanabara

Artigos na classe
Têrmo n.9 526,844, de 5-2-62
Colgate-Palmolive Company
Estados Unidos da América

_

AMARELO -

.À,

s ss1/,;":"'s,

,

ta.r.as

Vaii.irtnf vr.:C.I(F4gra,
Classe 42
Aguardente
Termo n.9 526.837, de 5-2-62
Mauá Auto Peys S. A.
Rio ce Janiro
datt

indústria

Brasileiwz-,,,,

Classe 6
Art:gos da classe
Termo n.9 526.839, de 5-2-62
Refrigerantes Primavera Ltda.
Paraná •

'RIAAAVERA
Indústria Brasiteira'\
Classe 43
áuarana, gazosas de /iinão e laranja
Termo n.9 526.840, de 5-2-62
- Armazém Santo Antonio Limitada
Paraná

Irmazém Santo Animo
12, 23, 36. ' 41. 42, 43 e„ 44

Titulo de Estabelecimento

Teimo n.5 526.841, de 5-2-62
..,panhia de Calçados D. N-. 13.
Guanabara

Classe 48
Talco
Termo n.9 526.845, de 5-2-62
Alberto Senuerra es Cia. Ltda.
Guanabara

indúst!ria. Brasiteixs...

aisse 41
Artigos na classe
Termo n.9 526.846. de 5-2-62
Atnerroat Corporation
Estados Unidos da América

Classe 16
Artigos da classe
Termo n.9 526.866, de 5-2-62
Gráfica São losé Ltda.
Paraná

kaM
. 1IE

RAPISTAN
Classe 11
Estantes tiláveis; rodízios
Têrmo n.9 526.898, de '5-2-62.
Libbey-OwenS-Ford Glass Company
Est:14)s Unidos da América

GLASSEAL
Crasse 16
Artigos na classe
' Termo n.9 526.852. de 5-2-62
Urbano Alves Iglesias
Guanabara

Griffin

_
São iósí-

'

Classes: 33 e 50
Artigos na classe
Teimo n.9 526.867. de 5-2-62
Franz Ludwig Hopker
Paraná

Classes: 16. 33 e 34
Titulo de Estabelecimento

43

Ar.',gos na classe •
Termo n.9 526.874, de 5-2-1962
Ouren Cosméticos CicatifiCO3 Ltda.
Citianabara

FILTRE

Classe 18
Artigos na classe
Termo n.9 526.875, de 5-2-1962
Dibrasil — Diamantes Industriais do
.
Brasil Ltda.
Guanabara

\ DIBRASIL
,

íria- 1M

g

, Indústria Brasileira

Classe 28
Termo n.9 526.868, de 5-2-62
Laboratório Pra:o S A. •
Paraná

Classc 2
Artigos na classe
'Termo n.9 526.869, de 5-2-1962
Metalúrgica Belgobrás Ltda
Rio de Janeiro

eig brás
Class; 35
krtigos na clasis

Face

Classe

MEGLISTA,

g,
Classe 1
Artigos na classe
Termo n.? 526.347. de 5-2-62
The Rapids-Stan_ard C'ompany, Inc.
Estados Unidos da América

ew

Classe 1.6
Esouadrias metálicas

Classe 11
Artigos na classe
Termo n.5 526.877, de 5-2-1962
Stela Pires
Guanabara

Edifício Stele Pires
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.9 526.881. de 5-2-1962
Maria de Lurdes Araujo DreuZ
Rio de Janeiro

Institui° de Eeieza Naja
Classes: 33 í 43
rbdri de Estabelecimento

• ( 1200 Quitita-feira 29
- Termo n.° 526:88P, die 5-2-1962
QuImiO
Produtos Químicos, Cemér.
"
cio e Indústria S.P.
Guanabara

;

,

RIO OFICIAL

- Termo n° 526.888, .
'
Indústria st Comercio de Peças Para
Autos ."Quality" Limitada
Sã a ,Paulo

(Seg

Clases 21
Artigos na classe
Termo .
526.890. .de
. Metnlurgica Veloz Limitada
. São Paulo

•

•

-J
,

Draelleir*

IDIL"

Classe 5
Artigos, na Ch.sse

INDUSTRIA BRASISVIMA
-4

Termo ng 52ó .598. de • 6-2-62
"Ana" Cabeldreiro • Limitada
São Paulo .• -

Termo ng 526.907, de 6-2-62
Angará Administração de Bens Lida.
São Paulo •

Bras3.161ra

Nome Comercial

Classe 45
Attigos na classe .

Termo ng 526.891, de 6-2-62
Metalurgica Veloz Limitada
- São Paulo

Termo ug 526.899, de 6-2-62
Auto Posto Repouças Limitada
São Paulo

Classe 23
.Artigos na classe

Braei lelVa
_41141},Classe 16

11.nnnnnnnn

Classe 3
Artigos na classe

moz

Termo . n.° 526.882. de 5-2-1962
Mau rido Badr
. Rio de Janeiro

Classe 47
.Artigos na classe

KEA/2:ikagj

Termo IP 526.892, de 6-2-62
Empresa Nossa Senhora Aparecida
São Paulo

Classe 32
Jornal

Nome Comercial

Termo ng 526.900, de 6-2-62
Empresa .Horta Canil! de Riu
São Paulo
Classes: 25 — 33
Titulo -*
•
Termo ng 526.901, de 6-2-62
Empresa Horta Cunill de Riu
São Nul3

Termo n." 526.863, de 5-2-1962
Companhia de Empreen.iimentos e
Administração — CEM:\
São Paulo

Termo ug 526.893 de 6-2-62
Indústria e Comércio de Rádios Cotai. try Limitada
São Paulo

a

COUN'IlRY
Ind., :P-- -1 eira+.
Classe E
Artigos na classe
"Rrasileira

Terno ng 526.894, de 6-2-62 Açougue Recife Limitada
São Paulo

Classe 50
Itupresos cm gerai

1". .

Termo n' 526.909, de 6-2-62
Oficina de Consertos Mecânicos
renza" Limitada .
São Paulo

A

PIRENZ.,
Ind. Brasileira
•Classe 50
Artigos na classe

Termo ng 526.903, de 6-2-62
Durval Borges de Oliveira
São Paulo

Termo ng 526.910, de 6-2-62 •
Innbor Indústria Nacional de Artigos
de .Borracha Limitada
São Paulo

•AVI—SOCIEDADE
DE AD1,(INISTP,AÇXO .
E VENDAS DE
ItrOvEr3

RECIFE

1

C'

Nome Comercial

Classe 25
Artigos na classe

_muar:

Termo nc 526.884, de 6-2-62
Vidromano Limitada
São Paulo

Termo n° 526.908, de 6-2-62
Angará Administração de Bens Ltda.
São Paulo

ind.BrA.cli

Classe 11
Artigos na classe

'EXPIESA
OSSA SENHORA
IYARSCIDA TURISX0 •

Artigos na classe

REB ouç AS

Ind.. Brasileira

Classe 33
Titulo

IND. BRASILEIRA

INABO1

• Ind. Brasileira\
•
••

••n••n•n

Casso 14
Artigos na classe
Têrmo n9 525.885, de 6-2-62
Panificadora Flor do Manclaqui Ltda.
São Paulo
.

FLOR .1)G

Classe 41
Artigos na classe •

VANDACWI •

Brasileira

Classe 41
Artigos na classe
Termo n° 526.885, de 6-2-62
Panificadora Flôr da Agua RZA, Ltda.
São Paula

PIOR DA
URJA RABI,
Ind. Brasileira
Classe 41
urtigas na classe
'remo ng 526.887, de 6-2-62
Artefatos de Mad-Asa "São Sebastião"
Limitada
São Paulo

Termo ng 526.904, de 6-2-62
Bar e Lanches "Mocidade" Limitada
São Paulo

.,•••n11.1*.

Termo lig 526.895, de 6-2-62
Formulário Nacional Limitada
São Paulo -

NACIONAL
IND. BRASILEIRA
•WRO4Nmonaussrmrs.may.x.
f
t

Classe 50
Artigos na classe
Termo ng 526.896, de 6-2-62
Soudotor. Aços Especiais S. A.
Artigos na classe

SOUDOTOP
Ind. -13rtx, tai. t.N, Ira
Classe 5
Artigos na ciass,

MOCIDADE
IND. BRASILEIRA
4.1•••nn•••n••••n•n•n•Car••••••.20~•n•••••••••R

Termo ng 526.905, de 6-2-62
Sirrol. Sociedade de Importação e Re.
pr,~tacá'o de óleos e Lubrificantes
Limitada
São Paulo

SIROLL1J1jE

Clase 47
Artigos na classe

SIO ãe.:13.151.CIO
%na. ornnv.ei ra .
Clase 40
A.rtigos na classe

PREÇO 1)0 NÚMERO DE HOJE: CR$ 4,00-

Classe 39
Artigos na classe

'Termo ng 526.911, de 6-2-62
Vajda ei Gonsalli Limitada
São Paulo

i/JOJA IRENE
Classes: 12 — 36
Titulo
Termo n° 526.912, do 6-2-62
Audibras, Sociedade Brasileira de Au.
&toras Limitada
São Paulo

MIRRAS
SOCIEDADE •\
iníASILEIRA DE1

Classe 41
Artigos na classe

r4, 3rasj1ej9

3

,

Terno ng . 52C)A,06, de 6-2-62
Ind:istria e Crmérdo de Teci
das Limitada
São Paulo

3SPLENIXJ}9

METALT.TRGICA
TZLOZ LI/CCT.ADA

Rici • de Janeiro
Industria Brasileira

1H)

Termo ng 526.597, de 6-2-62
Ótica Esplendor Liudtada
- São Paulo

QUALITY
ti. \-askleira

NORUM
,Uuimio - Produtos OuUnicos
'Comércio e Indústria
SA
•,

r:,-

•

AUDITORES
Classes: 33 — 50
•
Titulo
- Termo ng 526.913, de 6-2-62
Audibras, Sociedade Brasileira de Au.
'ditores Limitada
São Paulo
•

.41.ULIBRAS
SOCIEDADE
BRASILEIRA DE
AUDITORES LT DA
Nome Comercial

