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SEÇÃO III
ANO XX - N.° 225

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Rio, 23 de novembro de 1962
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 1962

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

de Divisão de Marcas, reconsidero na
forma da lei, o despacho que mandou
registrar a presente marca, para o
efeito de indeferir, o pedido, com base
Tèrrnos:
no artigo 95 n.° 7 do Código, urna vez
N.° 134.466 - Atlante S.A. In- que a expressão Judiai - corresponde
dústria. Médico Odontológicas a uma localidade do Estado de São
Atenda a exigência.
Paulo, centro produtor de tecidos.
Diversos
EXPEDIENTE DO DIRETOR DE
Carlos Pereira de Almeida Raposo
PATENTES
No
pedido
dê
nomeação
para
seu
preposto o Sr. Oswaldo de Abreu Rio. 23 de novembro de 1462
Compareça ao Departamento para
NOTIFICAÇÃO
efeito de resolver sabre o cancelamento
Uma
vez
decorrido o prazo d,s rede de:agnação de propostos.
N.° 533.912 - Rubens Sotubal - curso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048 de 29 de dezembro de 1961
Regularise o pedido.
N. 0 393.221 - Serviços Aéreos e mais Dez dias - para eventuais
Agrieolas e Pecuários - SAAF Ltda. juntadas de recursos, e do mesmo não
Em face do parecer da Divisão ju- se tendo valido nenhum interessado,
rídica, torno sem efeito o despacho. ficam nctificados os requerentes abaique arquivou a impugnação, para efei- xo mencionados a comparecer a èete
to de voltar o processo a n6vo exame Departamento a fim, de. efetuarem o
pagamento ala taxa finai concernente
de Seção Legal.
a expedição do respectivos certifica
Reconsideração de despacho
dos dentro do prazo de Sessenta dias
na forma" do .paragrafo unico do
E. Sãmidt as Cia. Ltda. - No recurse interposto ao indeferimento do artigo 134 do Código da - Propriedade
iêrrno 96.265 - Marca Rosenhain. Industrial,
Tendo em vista o recurso interposPrivilé4io de hirenção cblefido.i
to, e considerando que o registro da
•
marca internacional havido coma imN.° 98.534 -- Aperfeiçoamentos
peditivo não mais estar em vigor, re- em réguas de cálculo - Requerente
solvo, de acôrdo com a lei, reconli- Paulo Euler de Salles Coelho.
derar o despacho que indeferiu o preN. 0 102.395 - Válvula de corrisente pedido para efeito de afinal pensação - De Francisco Macedo
Conceder o registro requerido.
Fei tosa .
N.° 237.272 - Marca E - De
N.° 103.612 - Aparêlho para a
Deutsche Edelstahlwerke A.G. moldagem
de pOlpa - Requerente
Egri face do parecer da Divisão Jurídica, reconsidero o despacho que in- Keyes Fibra Company.
N.° 104.781 - Mudança de via
deferiu para efeito de conceder o recom agulha para monocarris de via rigistro.
N.° 391.958 - Marca Judiai - De gidamente apoiada - De Alwog Fors
Cia. Fiação e Tecelagem de Jundiaí Chung G.M.B.H.
N.° 105.407 - Regulador de pres- Em face do parecer da Divisão de
Mercas, reconsidero o despacho que são de fluidos - De Bendix Westingmandou registrar a presente marca, house Autornotive Air Brake Company.
N.° 107.876 - Guarnição para a
paro efeito de indeferir o pedida, com
base no artigo 95 n.° 7 do Código. ligação desmontável de peças de ma.
N.° 391.961 - Marca Jundiai - deira - De Erich Hensel.
De Cia. Fiação e Tecelagem de JunN.° 107.993 - Para brisa para
liaí Em face do parecer do Dire- Iiinousinea com teto corrediço - Retor da Divisão de firarcas, reconsidero querente Wilhelm Baier KG.
na forma da Lei, o despacho que manN .° 108.000 - Aperfeiçoamentos
dou registrar a presente marca para em catracas para bicicletas -- De Ge
o efeito de indeferir, o pedido, com
rd d Facciolongo.
base r,o artigo 95, n. 0 7 do Código.
N.° 108.055 - Freio eletro-paeuN." 391.962 - Marca jUndia;
mátice 't ar comprimido para veicules
De Cie. Pinção e Tecelagem de Jun- De Verwaitungsgesellschals Der
Fall face de narecer do Diretor Werizzreettursch renfahrik Oerlilron
I

N.° • 108.058 - Um precesso
para construção de estruturas de concreto protendido ou similar por meso
de cabos independentes ligados a uma
ancoragem comiam - Requerente
Walter do Couto Pfeil.
N.° 108.283 - Instalação para dirigir veículos Heiner Kuch o Reinrich jacobi.
N." 108.362 - Dispositivo de cansando de embreagem - De Regie
Nationale Dos Usines Renault.
N.° 109.058 - Ish5vo sistema de
lubrificação nos motores de explosão
à dois tempos - Requerente Patentes de Motores de Explosion S.L.
N.° 112 102 - Aperfeiçoamentos
em filtros - De Permanent Filter
Corporation.
MoclUo industrial deferido
N.° 95.067 - Aparelho para enfiar linhas em agulhas - Requerente
Viorica Grunberg.
N.° 113.796 - Um arrio desenho
introduzido em bolas para jogos esportivo a _ Requerente Artefatos de Couta, Equidor Ltda.
Privilégio de invenção indefei:clos
N.° 107.677 -- Roldana aplicada
em portas comerciais e de residência
- Do Antônio Conegian.
N.° 108.832 - Placa para revestimento - De Alembert Tedeschi.
N.° 108.839 - Orignsl disesaàção
em elementos para a formação de
tacos e parquets - Requerente Parques Fixocolax Ltda.
N.° 109.165 - Casa premoldada
ou pre-fabricada - De Jayme Kritz.
Modêlo de utilidade indeferidos
N. 0 105.258 - Nervo tipo de trava
de direção de veículos - Requerente
Antônio Ferreira Braga Filho.
N. 0 106.879 - Um nôvo e original modelo de cortina cárredioe ...Requerente Mario Paravato e Mario
Baroni,
N. 0 107.742 - Nôvo tipo de trinco de segurança, com segredo - Requerente Geraldo Condino e Everaldo
Lopes.
N. 0 132.835 - Apueis:saem:senos
Máttllilla de furar -- fl Ailolpho

EziOnciati

N.° 107.283 - Serafim Facella
Cumpra a exigência.
N.° 107.885 - Trico Folberth Limited - Cumpra a exigência.
N.° 107.920 - Dyckerhoff Mdmann Kommanditgesellschaft - Cumpra a exigência.
N.° 108.932 - Cerâmica lisa Friatelli Perottl 8s Co. ACC. Semplice,
‘Icendc Bazzano - Cumpra a ed.
g rIci
N .a°. 107.961 - Miller Industries.
Inc - Cumpra a exigência.
N.° 108.021 - Charles Arnold
Birchall - Cumpra a exigência. .
N.° 108.235 - Dunlop Rubber
Company Limited - Cumpre a exigência.
N.° 110.960 - Wladimir Sukatechew - Cumpra a exigência,
N.° 111.142 - Renato Cedro Cumpra a exigência.
N.° :12.332
Stig Axel Ruo.
Flodell - Cumpra a exigência.
N. 0 121.104 - Artefatos de precisão Tecnailau S.A. - Cumpro a
exigehcia.
N.° 139.644 - Rolf Hering Csmpra a exigência.
N.° 107.113 - Fernando Pinto da
Silva - Cumpra a exigência,
N.° 85.266 - Roberto Alan Butler - Cumpra a exigência.
N.° 96.967 - International Latert
Corporation - Cumpra a exigência.
N.° 135.102 - Malharia Nossa Senhora da Conceição S.A. - Cumpra
a exigência.
N.° 110.339 - Philips Petroleum
Company - Cumpra a exigência.
, N.° 110.375 - Ciba Societe Anonyme - Cumpra a exigência.
N.° 110.378 - Olof Henrik Hallstrotn - Cumpra a exigência.
N.° 110.414 - Laraconti Indústria
e Consórcio Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 0 133.863 - Comini Luiza Anna In Lanzani - Cumpra a exigAtscie.
N.° 133.884 - Georgee Rosier Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE MARCAS
Rio. 23 de novembro de 1962
NOTIFICAÇÃO
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lel
ir.° 4.048 de 29 de dezembro de 1961
r• mais Dez dias - terra eventuais
iuntadas de recursos e da mesmo não
¡se tendo valido nenhum interessado.
I ficein notificados (Is requ,rent,,a abai.

3346 Quinta-feira 29
.-- As Repartições _Públicas
'deverão remeter, o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão' fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinew
(es á matéria retribuída, nos
Casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactitografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época,.por seis meses ,ou uni ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verifkação do prazo de validade de suas assinaturas, na
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
ALBERTO DEBRITO
PEREIRA
CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕSS

CNEFE DA aaçÃo Da amaça°

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
saçÂo
pasto da publicidade do -eapeullaritio- do Dopartarnento
Nacional de Prepriadade induatrtall do Ministério
da Indústria e Comércio

Impresso nas oficlneeeo Departamento ele Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E" PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
I
Capital e Interior:
Semestre . . Cr$ 600,00 Semestre •
Cr$
450,00
Ano
Cr 1.200,00 Ano . . •
C
900.00
Exterior:
Exterior:
Ano • • • • • . Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
parte supericbr do ?nderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os açsinantes providenciar a respectiva
renovacão com antecedência
mínima" , de trinta (30) dias.

.to mencionados a comparecer a este
N.° 406.345 - Roberto Murillo de
Departamento a fim de efetuarem o aiouza e Heitor Quineau Ribeiro pagamento dataxa anil cloen crnen Cumpra a exigência.
pagamento da taxa Enal concernentes
Diversos
a expedição dos re:pectivos certifica.
dns dentro do prazo de Sessenta dia-a
N.° 275.219 - Robert Bosch
-- na torma do paragrafo único do GMBH - Aguarde-se.
artigo 134 do Código da Propriedade
N.° 288.322 - Linificio Leslie
Industrial.
S.A. - Prosiga-se com os novos
MARCAS DEFERIDAS
axemplares que atendem ao respeitável despacho do Sr. Secretário de InN.° 376.172 - Suprasol - Cla•• dústria, a fls. 20v.
se ale - Brasitex - Polimer IndúsN.° 369.944 - Comércio e Indústrias Químicas S.A. - Com exclusão tria Neva S.A. - Arquive-se ti prode preparado para amacias couro.
cesso.
•
N." 396.927 --- Drogaradium N.° 374.111 - Importaaora e ExClasse 3 - Drogarad:um Ltda.
portadora Satélite Ltda. - ArquiveN. o 371.145 - Ideal - Standase o processo.
- Classe 28 - Amer:can Rad_ator &
N.* 375,367 _ Formo-Pias 1ndús.
Standard Senitary Corporation.
tria e Comércio S.A. -- Aguarde-se.
Nome comercial deferidos
N.° 378.222 - Indústria Univercom Ltda. - Arquive . se o processo.
349.404 - Sociedade ComerN.° 381.422 - Laboratór:o Brasicial e Industrial a Camponeza
- Sociedade Comercial e indu-trial leiro de Medicamentos Ltda. -- Torno se rnefeito o despacho de fls. 10,
A Camponeza Ltda. - De acOrdo por ineubivel e determino que seja
com o art. 109 n.° 3 do cáfila°.
praz-rogado o registro.
Título de estabelecimento deferido
N.° 381.423 - Laboratório larasi.
leiro de Medicamentos Ltda. - TorN. o 395.656 - Casa Hamyang - no sem efeito por incabível o despaClasses 35 e 36 - Yuan Tzu Chi - cho de fls. 8 e determino que seja fiDe acôrd occm o art. 117 n. o 1 do nalmente prorrogado o registro.
Código.
N. o 383.424 - Sociedade Agro Marcas indeferidas
Mercantil Marques Ferreira - ProsN.° 364.189 - Farha
Classe 2 siga-se com os exemplares de 'Olhas 11
o 13.
- Produtos Quim'cos Fartie S.as.
N.° 395.7 - ind. Mecânica
N.° 394.224 - Telha-cor - Classe
Gepe Ltda. e- Torno sem efeito o
1 - S . A . Tubos Brasilit.
N.° 395.661 - Esterecfoto - despacho que arquivou indevidamente
Classe 8 - Estereofoto Publicidade o processo- e determino que se prossiga
no andamento do mesmo.
Limitada.
N.° 397.724
Johnson 85 Jahnson
Exigências
U.S.A. - Prossiga-se como inicial.
N.° 131.902 - Soeiete Des Pro- .mente depositado e publicado . (tls.• 3
e 5) submetendo-se, a buscais oportuduits Marnier Laposto/le S.A. namente.
gut' a taxa.
•
..•

N.° 398.220 - Cristóviio Colombo
Lisboa - Prossiga-se com os novos
exemplares.
N.° 398.221 - Cristóvão Colombo
Lisboa - Prossiga-se com os novos
exemplares.
N.° 401.066 - Antoinette Blanche
Marie Brosar '..- Prossiga-se submetendo-se oportunamente a buscas de an•
terioridades por ocasião do despacho
definitivo será apreciada a observação
de fls. 6v.
- N.° 402.065 - Carlos Alberto da
Silva - Prossiga-se com os novos
exemplares.
N.° 410.305 - Iozasso Ltda. -Prossiga-se com os novos exemplares.
N.° 477.648 - Banco do Trabalho
Italo Brasileiro S.A. - Uma vez
que a exigência foi atendida dentro
do prazo legal segundo informe a seção ' competente torno sem efeito o
despacho que arquivou indevidamente
o pedido determino porém que • seja
apresentada a procuração do Banco aos
seus procuradores Isaia Mino Salor e
Milton Zappa.
N.° 497.932 - Metalúrgica Volta
Redonda Ltda - Em face da informação do S.E F.M. torno sem efeito o despacho que por um lapso arquivou o pedido e detearain, que o te
quarenta preste os esclarecImentos anteriormente exigidos.
N.° 401.047 - Luiz dos Reis
Ótica - Prossiga-se com os novos
exemplares.
• EXPEDIE&TE DA SECA° DE
PRORROGAÇÕES
Dia 23 de novembro de 1962

Novembro de 1962

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

N.° 552.125 - Dias Garcia Importadora S.A.
Sat:sfaca exigência.
N. o 552.134 - Pedro Silvestrid
- Satisfaça exigência.
N.° 552.201 - Química Barud
Ltda. - Satisfaça exigência
N. o 552.474 - Cia. Brasileira
SaServiços Portuários Servipora
tisfaça ex gência.
N.° 552.513 - Ind. Vinicola Bar
rabard S.A. - Satisfaça exigência.
N.° 552.647 - Domingos Josi
Satisfaça exigência.
'
N ° 552.656 - Passienna Indústria
e Comércio S.A. - Satisfaça exigen•
cia
N.° 552.678 - Reis Cardoso Hatelho S.A. Ind. Grátca - Satisfaça
er;gência.
N.° 552.711 - N. Corah St Margaret Limited - Satisfaça exigência.
N.° 552.722 - Panes S.A. IidásDia a Comércio - 'Satisfaça exigência.
N.° 552.771 - Maria Isaura Sampaio de Magalhães Machado - Satisfaça exigenc a.
N.° 553.131 - Ind. Semerano S.A.,
Metalúrgica em Geral - Satisfaça
exiaencia.
N.° • 553.391 Etablissements
Pannel tis Flipo - Satisfaça exigenaia.
N.° 553 445 - - Restaurante Rio
Hamburgo Ltda. - Satisfaça exigencia:
N.° 553 518 - Carmagnani bisparati ta Ca. Ltda. - Satisfaça exi-

N. o 553.631 - Motores Elétricos
Brasil S.A. - Satti , f2en exié4rcia.
N.° 553.702 - Met 'J úrgi ca Farap
Sati.fsça
N.° 452,928 - Larus & Brother $
Co.
Satisfaça .exigência.
N.° 553.75ri. Fábr'ci de Ciscoi•
N.° 544.3671- Shell :Brasil S.A. tos Príncipe Ltda. - Satisfaça exiPetróleo - Satisfaça talxigência. ?
gência,
•
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N.° .5.55.8;s 9 - Emitiu S A.
Indústria e Comércio Orgrinizaçât, Es.
pecializada Siber - Satisfaça exigên'cia.
N." . 553.891 - kugelftstuet S.-1f •Jg
Scin.ter A; Co. - Satidaça exigência,
N " 551.520 - Francisco Ballo , •
Satisfaça exigêncii“ Quanto no clic'aê
publicado em 6 de novembro de 1952
para prorrogaçue.
•
N.° 552.332 - Nilo Luiz Ma.4zei
- • Satisfaça exigência. Oudot.) :ai
elida; publicado can 9-11-62 !,,ra.
prorro!ação.
N. o 552.328 - Francisco Viges
tk Cia. - Satisfrail exiriênc;a.
to e.o clicbê publicado em 9-11-6' , rara
'titulo e prorrogação.
N.° 552.320 - De Acebilana
Satisfaça exigência. Quanto
ao clichê, publicado em 9-11-62 tiara
prorrogaçiát.
N.° 552.319 - Gaspar Villa - Satista:a exigência. Quanto ao clichê
publicado em 9-11-62 para rindo !
prorrogação.
N.° 552.318' -- Gaspar -Vila -- •
Satisfaça exigência. Quanto ao clichê
publicado em 9 de novembro de 1962
para prorrogação.
N.° 552.221 - The Linen Thread
Co. Litnited - Satisfaça exigência.
Quanto ao acha publicado em S de
novembro de 1962 estabelecido . na Escócia.
N.° 554.646 - S.A. Martinelli
Industrial e Salineira Sarda - Satisfaça eidgência.
N. o 553.451 -- Guilherme Seiter
- Satisfaça exigência.
N.° 552.560 - Alceu Guintetees
Pinto - Satisfaça exigência.
N.° 552 .075 - Matteuci A4 Asnad 0 Ltda. - Satisfaça exigência.
N. o 551.544 - Viação Anhanguera Ltda. - Satisfaça exigência.
N. o 551.417 - The Sherwein

• -

Williams Co. - Satisfaça erigiincia.

N.° 551.097 - Lab..Perfarma Limitada - Satisfaça exigência.
N.° 337.900 - Amo S.A. Indústria e Comércio - Satisfaça exigência.
N.° 534.236 - Exportadora Hennig S.A. -,Satisfaça exigência.
N." 532.968 - Fáb. Merlin de
Óleos Vegetais Ltda. Satisfaça
exigência.

N.° 531.482 . - Francisco Menta
& Cia. Ltda. - Satisfaça exigácia.
Direreog
.1k.l2" $44.313 - Aguas Rádio AtivasTeressOpolis S.A. - Aguarde-te.
N.° 545.744 - Rádios Assumpção
S. A.
Aguarde-se.
N.o 545.795 - Comercial e Agrícola Borborema 5. A. ---- Aguarde-se.
N.° 546.086 - Otomit S. A. Ind.
e Comércio - Aguarde-se.
N.° 546.088 - Ossvaldu Comes e
Giuseppe Osweddo Pecai - Aguarde-se.
Nu. 547.140 - 547.141 - Banco
Imobiliário e Comercial 5. A. Aguardo-se.
N.° 551.074 - Fiorentino Salcidea
Gomes
Aguarde-se.
No. 551.402 - 551.403 - 551.404
- Casas Mais S. A. - Aguarda-se.
Na, $51.418 - 551.421 - 551.422
- 551.423 - Laboratório* Parfarma
Ltda. - Aguarde-se.
N.° 552.121 - Sotto Maior, S. A.
Tecidos e Armarinho - Aguarde-se.
N.° 552.122 - Steto Maior S. A.
Tecidos e Armarinho - Aguarde-se.
NP 552.123 - P. da Fonaece
çtie. - Aguarde-eo.
•

' Ns. 552.561 - 552.562 - Cia. Ele: tromedinica Calma - Aguarde-se.
, N. 552.585 - 552.586 - 552.587
- Th: Shersvin Williams Co. Aguarda-se.
N." 552.663 - Metalúrgica Delta
S. A. - Clichê em 12-11-62 marca
-- prossiga-se como registro
contando o prazo de oposição
dalqa data em diante.
Na. 552.664 - 552.665 - Cia.
São Patrício Fábrica de Tecidos de
Linho - Aguarde-se.
N.° 552.667 - Ind. e Artefatos de
Papéia IAP S. A. - Aguarde-se.
N.o 552.668 - E. Riedel & Cia.
Ltda. - Aguarde-se.
N." 552.674 - A Imperatriz das
Bolsas Ltda. - Aguarda-se.
Ns. 552.675 - 552.676 - 552.677
- Fiarão a Tecelagem Sant'Ana S. A.
- Aguarde-se.
N. o 552.679 - Reis Cardoso Botelho S. A, Ind. Gráfica - Aguarde-se.
N.° 552.680 - Reis Cardoso Botelho S. A. Ind. Gráfica - Aguarde-se.
N.° 552.791 - Farmácia Bergamaschi L'da. - Aguarde-se.
N.° 552.900 - Cia. Química Rhodia Brasileira - Aguarde-se.
N.° 553.289 - A Dama Modas Limitada - Aguarde-se.
N.° 553.397 - Cia. Calçados Fox
- Aguarde-se.
Opotárpica Neopa
N.õ 553,909
S. A. - Aguarde-se.
N.o 553.910 - Suddeutsche Chemiefaser Aytiengosellachaft - Aguarde-se.
N.° 552.862 - Manei José Palhinha - Aguarde-se. Quanto ao clichê
publicado em 13-11-62 para prorrogação.
'N.° 552.673 - Papelaria Toth Limitada - Aguarde-se. Quanto ao clichê publicado em 12-11-62 para título.
N.° 552.672 - Papelaria Toth Limitada - Aguarde-se. Quanto ao clichê 'publicado em 12-11-62 para sinal
de propaganda.
N.o 552.671 - Ind. e Comércio
Marques Ltda. - Aguarde-se. -Quanto
ao clichê publicado em 12-11-62 estabelecido em S. Paulo.
N.° 552.661 - Facchini S. A: Construtora Predial - Aguarde-ss. Quaneo
ao clichê publicado em 12-11-62 para
sinal de propaganda.
N.° 552.660 - N. Carreira as Cia.
Ltda. - Aguarde-se. Quanto ao clichê
publicado em 12-11-62 para título.
. N.° 552.317 - Engas S. A. Eng*
Main. de Bens e Seguros - Aguarde-se. Quanto ao clichê publicado em
9-11-62 para prorrogação.
N.° 551.521 - Nardo Orosco Aguarde-se. Quanto ao clichê publicado em 6-11-62 para P rorraltaçaoN.° 551.401 - Kuhni Tecidos S.A.
- Aguarde-se. Quanto ao clichê publicado em 5-11-62 - estabelecido em
Magoas.
N.° 551.079 - Irmãos Magalhães
& Cio. - Aguarde-se. Quanto ao clichê publicado em 30-10-62 para prorrogado.
NP 540.194 - Irmãos blonallo Limitada - Aguarde-s e . Quanto ao clichê publicado em 8-8-62 para prorrogação.
Protrogeçao de Rediettott
N.° 458.343 - Tintofen - classe
1 - General Anilina 8, Filam Corporation - Prorrogue-se o registro.
N.° 325.038 - Monte Azul - cl. 41
_ sociedade Industrial e Comercial
Monte Azul L'cia. - Prorrogue-ao r)

registro retificando-s. a date para 25
da junho de 1941.

N.° 391.495 - Dynamic - classe Procedes Georges Claude - Pron.*.
31 - Mesbla S. A. - Prorrogue-se gue-se o registro.
o registro na classe 31.
N.° 551.082 - Bismoxyl - classe
N.o 449.364 - Seleçõea Econômi- número 3 - de Schilling Milhar S.A.
cas e Financeiras do Monitor Mercan- Industrial e Comercial - Prorroguetil - classe 32 - Monitor Mercantil se o registro.
S. A. - Prorrogue-se o registro.
N.° 551.130 - Orbisflora - classe
N.° 474.262 - Fibranda - classe número 3 - de Laboratétio Orbisflo23 - Courtaulds Limited - Prorro- ra Ltda. - Prorrogue-se o registro.
gue-se o registro - menos para fios de
N.° 551.187 - Drugofa - classe 3
raion.
-de Farmaco Ltda. - Prorrogue-se o
N.° 494.252 - Cricket - classe 8 registro.
- Fabrique dou Montras Vulcain et
N.° 551.164 - Val - classe 1 Studio S. A. - Prorrogue-srt o regis- de Indústria Brasileira de Tintas Vai
tro.
S. A. - Prorrogue-se o regis`ro.
N.° 507.051 - Instituto OrganoteN.° 551.172 - Simonds - Classe
rápico Brasileiro - classe 3 - IOB 28 - de Simonds SRW Steel Cotnpany
- Instituto Orterápico Brasileiro S.A. - Prorrogue-se o registro.
- Prorrogue-se o registro.
N.° 551.261 - Verifaine - classe
N.° 509.232 - Embaixador - clas- 3$ - de Fábrica de Meias Verifaine
se 36 - Jissé Santos S. A. (Calçados) Ltda. - Prorrogue-se o registro.
- Prorrogue-se o r..gistro retificandoN.° 551.419 - Prefix - classe 10
se data para 15-4-53.
- de Laboratórios Perfarma Ltda. N.° 509.76k - Bio-Gard - classe 3 Prorrogue-se o' registro.
- Laboratório Farmaker S. A, NP 551.420 - Dermoplast elasProrrogue-se o registro.
se 10 - de Laboratórios Perfarma LiN.° 535.535 - Rio d'Ouro clas- mitada - Prorrogue-se o registro.
as! 48 - "Cadal" Cia. Indus`rial de
N.o 551.683 - G -- classe 4 Sabão e Adubos - prorrogue-se o re- de L. Givaudan 8a Cie, S. A. - Prorgistro retificando-se a data para 14-4 rogue-se o registro.
de 1953.
N.° 551.710 - Enteroplex - classe
N.° 537.283 - Agua Rabelo - número 3 - de Representações Incorclasse 3 - Laboratório Rabelo Ltda poradas Ltda. - Prorrogue-se o regis- Prorrogue-se o registro.
tro.
N.o 541.205 - Mucambo - classe
N.° 551.702 - Complexone - clas10 - Artefatos de Borracha Mucatn- se 1 - de Vhemische Fabrik Uetikon
bo Ltda. - Prorrogue-se o registro.
- Prorrogue-se o registro.
N.0 541.395 - Vermicida Casar
N.° 551.736 - Ricil's - classe 48
- classe 3 - Halfeld Calderaro ês
de Laboreoires Roja - ProrrogueCia. Ltda. - Prorrogue-se o registro. se o reaistro.
NP 542.954 - Stilferol ,- classe 3
N.° 551.710 - Lavasol Lava Solo
_ Sociedade de Expansão Farmacêu- - classe 32 - de The Procter Ca
tica Ltda. - Prorrogue-se o registro. Cambie Company - Prorrogue-se o
N.° 543.484 - Casa Verde - clas- registro para programas radiofônicos
se 40 - Mobiliadona Casa Verde Ltda. impressos.
- Prorrogue-se o registro.
N.° 551.792 -- Vinho Saúde MaN.° 543.634 - Sheik - classe 10 mata - classe 42 - de E. Mosele S.A.
Orfarma Ltda. - Frnrrocue-se o Estabelecimentos vinícolas indústria e
regis'ro.
Comercio - Prorrogue-se o registro.
N.° 544.153 - Vidraçaria Nacional
NP 551.793 - Mel de Uva - classes 8 - 11 - 15 - Cia. Co- Classe 43 - de E. Mosele S. A. Eatamercial de Vidros do Brasil C.V.B. belecimentos Vinícolas Indústrias e Co- Prorrogue-se o registro.
má•cio - Prorrogue-se O registro.
N.° 544.366 - Shelltox - classe 8
14.
809 - Extrema - classe
- Shell Brasil S. A. (Petróleo) - 22 - 0de551
N. V. Hollandsche KunstzilProrrogue-se o registro.
de Indttatrie -- Prorrogue-se o registro.
N.° 344.368 - Spirax - . classe 47
N.° 551.810 - Speedwell classe
- Shell Brasil
(Petróleo) -21
. - de The Speedwell Gear Case
Prorrogue-se o registro.
Company Limited - Prorrogue-se e
N.° 546.098 - Da
- classe 44 registro.
Prorro- Bernardo Guertzenstein
N.° 551.811 - Emblemática gue-se o registro.
classe 1 -a de Cia. Imperial de IndiatN.° 546.586 - Calminher - cias- trias Químicas do Brasil - Prorroguese 36 - Calminher S. A. Calçados e se o revitero.
Anexos - Prorrogue-se o regiteso.
N.° 551.858 - Casa Rio Grandeza.
N.o 151.133 - Santa Marina - se - classe 36 - de Tecidos • Arteclasse 31 - Companhia Vidraria San- fatos fischaa S. A. - Prorrogue-se o
ta Marina - Prorrogue-se o registro. registro retificando a data para 4 de
N.° 151.134 .- Santa Marina - Mato de 1952.
classe 11 - Companhia Vidraria San..
N.° 552.052 - Amole Skil' ta Marina - Prorrogue-se o registro.
N.° 546.645 - Santa Merina - se 48 - de nesebrough Pond's Inc.
classe 28 - de Cia. Vidraria Santa - Prorrogue-se o reale/tr.° com Reerba.
çã'o de contrato de exploração:
Marina - Prorrogue-se o registro.
1 - Cheaebrough Pond's internado.
N.° 547.577 - Tigre - classe 41 nal.
- de Arrozaira Brasileira 5. A. 2 - Indústrias Químicas Mamute
Prorrogue-se o regieero.
fia A.
N.° 547.824 - Rudg* - Masa 17
N.° 552.097 - Brasilian - cl. 1
- de Cia. Oscar Rudge de PapAs - - de Cia. de Anilina!, Produtos QuíProrrogue-s. o registro.
micos e Material Técnico - ProrroN.° 547.825 - Rudge - chassi 31 gue-se o registro.
- de Cia. Oscar Mo de Papéis N.° 552.124 - Fio Pescador -.Prorrogue-se o registro.
classe 23 -- de Cotonificio Cindido
N.° 547.826 - Rudge
(Alasse 38 Ribeiro Ltda. - Prorrogue-se o re- da Cia. Oscar Rudge de PapEls - gistro, retificando-ao a data para 30.
Prorrogue-se o registro.
de novembro de 1952.
N.° 551.107 - Ozytorme - clamo
N.° 552.198 - Baruel - classe 48
número 8 - de L'Air'Llquide 5. A. - de Química Baru.' Ltda. - ProrPour 1: infido RE Lonp initation Deu roatua-e* e registro.
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.
C. f...%••
t4 ••
N.° 552.298 .= L616 - classe 411 N.°552.738
Camizeiro - elas- I N.° 553.288
Flex - classe 23
Frase de Propaganda Prorrogada' s
- ua kiar isosa Coerc.o
m
a Repressa. a- se 23 '- de Agostásho S. A. O Cami-- de Irmãos Faldini - Prorrogue-se
N.° 543.335 ,- Tudo para sua casa
e•cies Ltda. - Prorrogue-se o registro. adiro
Prorrogue-se o registro.
o registro.
11
N . ° 552.369 - Arsona - classe 1
N.° 552.739 - O Camiseiro N.° 553.683 - Lontex - classe 36 na casa que é sue - classes 15
13 - de Comércio de Louças Bel.
- Lei S. A. Phsto Produits (iesisert cisne 23 ,- de Agostinho S. A. O Ca- - de Indústr:a Corn`ex Ltda. - Prorrão S. A. - Prorrogue-se o registro.
(Gesaert Pano p .oducten N.V.) - miseiro - Prorrogue-se o registro.
rogue-se •o registro.
Prorrogue-se o registro.
N.° 552.743 - O Camiseiro N.° 553.692 - Kola Fer - classe - N.° 552.652 - Pioneer garante Sãs
produtos - classe 8 - de Pioneer Rã.
N.° 552.569 - Rxibiozol
classe ...lasse 23 - de Agostinho S. A. O Co. 3 - de Damerio Peres 81 Cia. Ltda. dio
S. A. Indústria e Comércio -mizeiro
Prorrogue-se
o
registro.
Prorrogue-se
o
registro
retificandonii.mero 3 - de Les Laboratoires Fr-nProrrogue-se o registro.
çs..s de Çhim,othe.rzp.e S. A. - Pror- N.° 552.746 - Banth:ne - classe se a d-ta pesa 5-10-1952.
N.° 553.693 - Binômio - CL de
Nome Comercial Prorrogado
rz.gue-se o reg.ssro com averbação da 3 - de Co D. Searle & Co. - Prorrocontra'.o de exploração a favor de La- gue-se o reaistro com averbsção de Meeicementos Alopáticns Nacionois
N.°
552.769• - Cortume Franco
boratór.os Silva Ar,:ujo Bons:mi S. A. contrato a favor de G. D. Ssarle do S. A. - Prorrogue-se o registro reti- Brasileiro S. A. L. de Cortume Franco
N.° 552.581 - Soberano - classe Brasil Lobora'.órios Medicineis Ltds. fiesndo-se a dsta pora 27-8-52.
Brasileiro S. A. - Prorrogue-se o reN.° 553.694 - Combate - classe gistro.
41 - de Corsetti & Cia. - ProrroN.° 552.750 - Dethrnor - classe
41
de
Biscoitos.
Aymoré
Ltda.
gua-se ,o registro.
-2 - de S. a Penick And Conrnany
Prorrogue-se o re ol stro retificando-se a Títulos de Est:belecirnento Prorrogados
N.° 552.583 - Coué - closse 16 - Prorrogue-se o registro.
- da Cia. C.mento Portland Caué N.° 552.782 - Baldoe:A ,- classe drts p-ra 14-12-1952.
N.° 553.290 - Casa Borbose FreiNP 553.701 -- Nvrnocnrd - classe tas - cl. 23 - de Casa B-rbosa Frei..
Prorrogue-se o registio.
3 - de Laboratório Chimico Ferroa22
de
Nqqinlocze
Vennontschep
N.° 552.588- Haxite - classe 1 cântico V. Baldaeci - Prorrogue-se
tas de Tecidos Ltda. - Prorrogue-se
Kunstiidemirnerij Nyma - Prorro- o registro.
- de The Sherwin WiLiams Co. - O registro.
N.° 552.783 - Chinamina - classe Xs e o resis'ro.
N.0 553.394 - Edifício M:ritiba
Prorrogue-se 'o registro retificando-se
N.° 55.P53 - Guahvba - cl. 22 cl. 33 - de Cia. Imobiliária Metropos
a data para 13 de janeiro de 1953. 3 - de Laborterápics Brido] ,S. A. InGushyba
5.
A.
de
Fabrica
Rin
N.o 5b2.589 - Superton - classe dustsi coUírn'ca e F-rmoceut ica litana - Prorrogue- te o registro.
Pre, rro--- . e o registro.
-númeiro 1 - de The blierwin, Williams - Prorrogue-se o registro.
N.° 552.760 - Copiadora Mundial
N.° 553. 954 - cits-hvba.- classe - closses 8, 25, 33 - de D:elma AcCo.
N.° 552.784 - Lencolpil - classe
Prorrogue-se o registro.
N.o 552,637 - Igus...tex - classe 22 3 - de Laboratórios Biosintética S.A. 23 -.7 de Fábrica Rio Guehyba 5. A. cioly Lindos° - Prorrogue-se o te- Psor-osoi e-se o reoistro.
gistro.
- de Tecidos IgusçK S. A.
ProrroProrogue-se o regsitro..
553.752 - Sitioretno - classe
N.° 551.371 - Oficina de Regulague-se o registro.
N.° 552.785 - P:srkirlsonina - 36N.°
- de 1k/festoe, Kbeslakien 3. A. In- rem de Motores Isso desses 6, 8,
N.° 552.b38 Iguatex - classe classe 3 - de Instituto Medicamenta dústria
a Comerein de Calç .:dos - 11, 21, 33 e 39 - de Orlando Tzzo .8s
24 - de Tecidos Iguaçú S. A. - Pror- Fontoura S. A. 7-- Prorrogue-se o re- Prsrross•e-se
o registro.
Irmãos - Prorro gue-se n reeistro rerogue-se o registro.
gis'ro.
552.P63
- Paulitex cl. 36
N.° 552.639 - lguatex - classe 36
N.° 552.786 - Instituto Mediva- _ de Tecidos Psulitex Ltd e. - Pror, tificando-se e data nora 31-12-1952„'
N.° 544.558 - F.-rsorte Bon.deiran- de Tecidos Iguaçú S. A. - Pror- mo"t • Inotituto Med icames st Fontourovi-e-se o re oistro. Fica retificado no
rogue-se o regis*.ro.
- ra S.A. - classe 2 - de Instituto dcM oub'ic-do em 13 de novembro te .-.. cl. 35. 36 e 39 - dg Leite
- ProrrsieUe-ee o registro.
N.0 552.640 - Iguatax - classe 37 Medicamenta Fontoura S. A. - Pror- de 195° n ossa-. prorrogOo.
NP. 545.299 s- S orvicen^ ro - das- de Tecidoe Iguaçu S. A. - Pror- rogue-se o registro.
tio 552.543 -- Centra - cl. 8 - ses 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 21 -4..
rogue-se o registro.
N.° 552.804 - Dartrina - classe 3 de ,Fálsri ee Co-tre Ltde.oz. Prorrogue- 41 - an e 47 - Raso Brasileira
N.0 552.641 - Filhinho - classe
- de Shinspoloiki & Cia. Ltda. - Pror- se o reoistro. Ficam retificado no ali- de Petróleo S. A. --• Prorrogue-se O
23 - de Tecidos Iguaçú S. A. - Pror- rogue-se
istro
retificsndo-se
a
data
h6 is-blic-do 'o local omitido - Es- revistro.
o reo
Á.
rogue-se o registro retifiesndo-se a da- poro 6-9.1952.
.
tado de S. P-i'10 - clichê 12-11-1962.
552.770 - Cortume Franco
N.°
ta pare 28 de fevereiro de 1953.
Wrmo: 552.321 - A echilmin N.° 552.895 - Dama gin - classe
N.0 552.642 - Filhinho - classe 3 - de Shinyashiki & Cia. Ltda. - cl 17 - de Acchilmin 8s Cie, - psor. :re:ilerpi,ro:_tr: d. 35 - de Corturn s
37 - de Tecidos Iguaçú S. A. - Prorrogue-se o re gist ro retificando-se rogue-se o registro. Fica retificado no Frarcri Rr-sileiro S. A. - Prorrogues
Prorrogue-se o registro retificodondo- a do te riste 30-9-1952.
*subti s- Ao em 9 de noverohro
Fábrica de Tecidos
N.° 5.53.287
se a dota para 28 de fevereiro de
Nerviol Vahia - de 1962. para registro em prorroga_
o Tdei
,, Tsrtrn
roOa
NP
552.805
1953.
. 8s Ci o. Ltda. ção.
d.
3
de
Shinyashiki
N.f. 552.648
Porcelanite - clasN.° 552.222 - FinIsyson's The
Drogae o revis tro retificandoN.° 553.582 -se II - de Cia. Mechanica e Impor- -se oPrnrrogue-'s
B-dger - cl. 22 - de The -Lillen -jo
•
e'enses 3 e 2 , - de
d-ts
psra
6-9-1952.
tadora de São Paulo
Prorrogue-se
Thereod Conanany Limited - Prorro- Cl
.A r'ns, Forrnáciaz
N.°
552.807
Vshio
classe.
3
ir(/'
L-borr
Gr.
O registro.
rrogarias Ltda. - Prorrogue-se o ré.,
- de Shinyashiki & Cio. Llda. - gue-se o registro csan averbeeã'n
N° 552.650 - Swetlã - classe 36 Prorrogue-seregistro re é-i tic-ndo-se a cp.-anus de essnloraeão a favor de Fá- gistro.
- de Heiss Nusbotim - Prorrogue- cisto pore 15 ode
bric • 13'-eirsteff de Linhos e Flna Lieoôato de 1952.
se o registro retifjcando-se a data pora
mited o. Fica retificado no cliche nuN:"
552.833
Geyer
classe
48
•
28 de fevere're de 1953.
novembro de 1962
:Privilégios de Invenção
- de Laborrtório Geyer S. A. - Pror- ble-do em 8 d‘.E-sasJo.
N" 552.551 - A Roda da Sorte ropre-se
pors n
a
registro.
- classe 50 de Saciedrde Anônima
552.217 - Pão Luiz - cl. 11
TERMO N.° 109.954
N.° 552.841 - 'Saturno - classe - N.°
Pau'ista de toterial e Comércio 1)-alga Ltda.
de Fernerdes
11
de
Fábrica
de
Serras
Soturno
•
_
24 'do Abril de 1959
De
Prorrogue-se o registro. •
Prorregue-se o retro e:eceto pare
S., A. - Prorrogue-se o registro.
ouhlicedo
em
8
• N.° 552.653 - Progreiso - desse
maçaretss.
No
el:sm
General
El. ctr:c Company 552.843 - Stil - desse 17
8 - de Fundicão Pro gresso S. A. - - Nde0 Cia. Industrial C-risme-te e Fita, de novembro de 195 2 firo retificrdo dos Unidos da • térica
torre re n4^tro em prssroessao.
Prorrogue-se o regle • ro. •
Pontos (a-risteristicos de !sAperfeiçoa . • Prorroeu e. -se o registre com
N.°
535
115
Al^din
el.
36
--s.
em Conds'ores Elétricos 'IsolaN.° 552,655 - Orion - classe 48 S. A. -de
mento
Porta-C er ets se resifican. de Cia. Pre do Innstrio e Cornéfelo dos com -Polietilenoe. Privilégio de In . •
- de S. A..Fébrices (Mon - Prorro- egeusão
d,t.
nen'
11-2-1953.
e
gue-se o re-sistrn retif ies -4o-se Jota de-eis
swo •__ r-s,se„, e - Prorrovue-s e n reoi stro. Fica reti- venço.
s:o 552. enn
ficado no el ichã rvibli cedo em 29-6 O que a requerznte r:ivindica como
pote 5 de ioneiro d e 1053;
. - classe 46 - de The Sherwin de 1069
ororroo-cão. novo é!
registrs
classe R Terra
N" 552.659 - Nevrini
N o 5.546
Mora - cl. 17
1:) Um condutor elétrico composto
oNegrIni Ltda. wi ll ie.ms Co: - Prorrogue-se o reEfectro
gistro.
T"ofroaoe- ,, e o re.oist-o.
- cIa Dreirinv Werlse Komnsendit de urt núcleo metálico g um isolamemo,
N.° 552.938 - Tonocytil - classe Ciesllseveft - Dsorrovue-se n reoistro. externo de ,polieticro caracterizado pelei
N.° 5 52.665 - Reves - classe 22
3
de Laboreério Loubet de Pro- F'cs retifissdo
rliehô oubliccdo
lato d • ser e- uma camada in-d
•-• do Cie. TridUstrirl • AoricolarBoyes
dutos Ferrn ,• ceuticos Ltda. - Prorro- 12 de ju-ho de 1962 para registro em t-rined'ária de rs- i!rtileno polimerizado
- Prorropitie-se o re,>1..tre).
o registro.
trarrrTerra t mentr cheio com negro dei,
prorrogerão.
N.° 552 669 .-- Fotol éibor - classe gue-se
N.°
553.173
Radalec
classe
I
carvão. Uni total de 4 pontos.
8 - de Weroer TrIsherkorn - Prorro704401a Comercial Prorroada
R.da Leode
F4brica
de
Produtos
•
gue-se o revtro.
N.° 543 497 - Fi era? de Moço• com
Cristal -- classe 24 nerdn Leonerdi S. A. - Prorrogue-se Buis. sob A sco de Pio lhos - el . 41 =N e' 55" 670
TERMO..N.0,1C9.955
ic,ende-se
a
data
pare
8
n
registro
.
,retif
- de indr.etria de A t--d ises Gessedes
de Bertolini, Ferreira' & Cia. Ltda. fevereiro
de
1953.
de
De
24 de Abril de 1959
irsgiso
tal
Ltda.
Prorrogue-se
Cris
•
N.° 553.185 - Briggem Ann - Prorrogue-se o registro.
tre.
Requer-n'e:
General Electric ComPa.
S:r2,1 do Proponda Prorrogada
N.0 552.717 - Ch-mnion --.- classe classe 3 - de Renricue Bruersemann
Estados
Unidos da' Ara..5ri . a. •
ny
--s,
t-o
retificando.
Prorrogue-se o revís
38 - de Clitronno Papers, Inc. N.° 551.787 - World Press - clas- Titulo: Anui l oa mente em Célula
se a dto tirrP .30-7.1952.
Prerrocoi e-se n registro.
ses 32 e 33 de Assencia Wnrld Presa Eletroluminesecate e método de fabrica.
- eles. N.° 553:190 - Oichidess do Brasil Ltda. - - Prorrogue-se o registro.
DT.° 55?' 772' c No da mesma Pr:vilég'o de Inverr,
- classe 46 - de Myrta S. A. Inse 1 - de The Sheresio
ção.
Propaganda
Prorrogada
e
'd
ExPr°sA'e
~trila
e
Comércio
Prorrogue-se
.
o
- Prnrrnmie-se -n rn`rt,
eletrolumine. conte
1:°) Um célula
se e a.te
.•ogl revistro.
N.°, 552.654-- Não Há Corrio.1Up comprreadondo uma camada de mate.
4- de
553,2
73
Jseblça
classe: .3 --- . easses 42 e 43
NP
Seven-Up de •Siá0 riar . sPel.j.t .' na cair' as - "-ulas de 1
N.° 552.737 Aee-44.4so_s, Ars Ca. • sr. da T. saboresáries,S ;lsja Arguir,Peull Paulo '
cl esse 23 Bebidas. 42r; Conexos
n-% *LIS..
' -m's .•
um é ENsforos
'retinir° --i Proirogue-ze o; registro., sel : S. A. - Prorregtorse o reg¡etro..,1 Prárzogue-se • registro-. e
pensas; e um par de camadas eletrlea.
•

rios
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mente condutores, das quais urna é traiumissora. de luz, fazendo contacto com
porções diferentes da superfície da camada dielétrica, caracter:zado pelo fato
de que as partículas de fósforo eletrolumineacente sãoconticlas em partículas discretas de vidro e que urna pluralidade
de tais partículas de vidro está suspensa
na camada dielétrica. Um total de 5
pontos,
TERMO N.° 109.663
De 10 de Abril de 1959
Requerente: Spofa — Praga.
Titulo: Processo de preparação da
tetraciclina — Privilégio de Invençào.
11 Processo de preparação da :atra' ciclitta por fermentação de uma Solução nutritiva convenamte semeada por
uma cultura -de Staeptomyces aureofaciens ou por uma cultura de Streptomices viridifaciens; fazendo-se uso de
compostos de bromo com função de
. antimetabolitos dos cloretos, dito processo
sendo caracterizado pelo fato de juntarse a unia solução nutritiva de fermentação —seja diretamente, seja a um de
•seus componentes, tal com farinha de
soja, seja a tuna mistura de alguns de
seus componentes — bromo em sua fórma elementar ou em forma de compostos orgânicos ma: não 'exercem qualquer atividade tóxica em relação a german] de produção, como por•exemplo
um hromoonetana-sulfonato a tetra-bro• mo-fenolftaleira ou similares, em uma
'quantidade total que não ultrapasse 0,5%
' no. máximo.
TERMO N.o 109.977
De 24 de Abril de 1959
Remienrente: Arenco Aktiebolag
Suecia.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou re(ativos a máquinas para o enrolamento
de hastes de fumo em tiras envolventes ou Involucros -- Privilégio de Inveneão.
1.°) Urna máquina para enrolar unta
cinta ou tira de invólucro fornecida numa
trajetória obliquamente dirigida em relação à trajetória de fornec mento longitudinal da dita haste de fumo, caractérizada pelo fato do dispositivo para
'girar a dita haste de fumo consistir de
alementos operac: aras que atuam no
seatido longitudinal da trajetória do suprimento da dita tira envolvente e outros elementos operacionais que atuam no
sentido transversal da dita trajetória.
Um total de 9 pontos.
TERMO N 9 108.985
De 9 de março de 1959
Requerente: Rubens Dias Silva —
Paraná.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou relativos a conjunto, para freios a ar
para veículos motrizados — Privilégio
de Invenção.
19 "Aperfeiçoamentos em ou relativos a conjunto para feio a ar para
veículos motirizacios", _ caracterizado
pelo fato de que entre a face externa
do cilindro portador do pistáo e a
carcaça se encontram canais ligados
• ao exterior por pluralidade de oriffdos, partes destes voltados para as
pás solidárias à polia de acionamento
do conjunto. sendo que a biela a que
se liga ao pistão se encontra constituída por peças com passagem forçada de óleo, sendo que partes exara
tricas determinam o perfeito balanceamento do conjunto. (Um total de 4
pontosl .
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TERMO N.° .109.980
De 25 de abril de 1959
Requerente: Francisco Flekner
São Paulo.
Título — Novo secador de roupas —
Privilégio de Invenção.
.0 ) Neivo secador de roupas, caracterizado por uma placa vertical, da
qual salientam-se dois discos sena-cir.:
calares, entre os quais é disposto um
ploco de madeira, provido .de uma pluralidade de curtos rasgos radiais, sendo
previsto, rente à borda livre do bloco,
um fio embutido, em semi-circulo. Um
total de 3 pontos.

TERMO N. 109.982
De 27 de abril de 1959
Requerente: Metalúrgica Inserta Li:latada — São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoameatos em reatores — Privilégio. de invenção.
19 Aperfeiçoamentos em reatores,
caracterizados pelo fato de sua bobina
ter os seus enrolamentos isolados entre
si, por camadas, sendo o núcleo de
ferro montado no interior do conjunto,
por meio de arruelas isolantes e parafusos que atravessam trechos igualmente isolantes, ou calços, molas, espaçadores, encaixe por pressão; ou
outro meio adequado, sendo ainda, tõdas as superfícies internas da caixa e
de sua tampa, revestidas de material
isolante. (Um total de 3 pontos).
TERMO N. 109.989
De 27 de abril de 1959
Requerente: Eiektrit Indústria e Comércio Limitada — São Paulo.
Titulo: Controlador automático de
temperatura — Privilégio de Invenção.
1°"Controlador automático de, temperatura, aplicável preferentemente em
ferros de engomar", caracterizado por

compreender uma caixa, feita em duas
metades .a primeira sendo provida ata
sua face externa de um botão saliente
giratório sóbre um mostrador graduado, bem como de um visor em
posição adequada, e a segunda dotada
apenas de um par de pinos saliente3
de entrada de corrente elétr ica. aplicáveis cai uma tomada de -réde; e a
mesma caixa, quando montada, for.
mando um par de orificios laterais.
nrolongados para o interioe através
de dois pequenos tubos metálicos de
saída para a corrente elétrica, e onde
se encabram os pinos de tomada de
ferro elétrico ou atsaralho similar, (Uns
total de 4 pontos).
—
TERMO N. 109.998
De 27 de abri! de 1959
Requerente: Patent Tra uhand —
Gesellscbaft fur Flekrit Gluhlampen
m. b. h. — Alemanha.
Titulo: Lâm p adas de descarga elétrica de Mercúrio de baixa pressão e
alta solicitação e em particular l a mnada de matéria luminescente — Privilégio de Invenção.
19 "Lâmpada de descar ga el-trica
de mercúrio, de balsa pressão e alta
eolicitação, e, em nartieutar, lâm pada com material luni i nescante, na qual,
em Particular. a tensa() de rarahmaan
é Inferior a 2/3 da ta nsao de aincin;lamento", caracterizada pelo fato de
nue, na cantara de ciescaroa e. pelo
menos, mim nonas oxnooto à t anmeratura não apreciavelmente. sunerioras
i as da descarga. se acha previsto uns
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amálgama que tem a faculáde de desTERMO N9.110.771
locar, no sentido das temperaturas mais
De
29 de maio de 1959
altas da lâmpada, a produção radiante
da irradiação de ressonância do merRequerente: Mecânica ludustrialto
cúrio, em confronto com lâmpadas des- mitada
São Paulo.
providas de metais amalgamáveis. —
Titulo: Aperfeiçoamentos em bomba
(Um total de 8 pontos).
de gasolina — Privilégio de Invençãa
P. Aperfeiçoamentos em bomba da
gasolina, caracterizado por um corpo
TERMO N. 109.999
cilíndrico provido de flange para a lis
De 27 de abril de 1958
xação ao bloco do motor, e ainda da
Requerente: , N. V. Philips' Glael- tado em sua extremidade superior, dr
um orifício comunicante a um outro oriIarnpenfabriekn — Holanda.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou re- fício da tubulação de entrada, onde 4
lativos a conversores de voltagem con- mosqueado uni filtro dotado de visor.
Um total de 4 pontos.
tinua — Privilégio de Invenção.
1° "Um conuersor de voltagem
continua compreendendo um oscilados
-rumo N° 114.210
de trasistor alimentado de retõrno via
um transformador e um retificador, paDe 23 de outubro de 1959
ra produção de uma voltagem contiRequerente: General Motores Corponua aumentada era um pár de determinais de saída mediante retificação ration — Estados Unidos da América.
dos oscilacões do oscilador, caracteri- ' Título: Refrigerador --- Privilégio de
zado pelo fatea do circuito emissor-base Invenção.'
1°. Aparelho de refrigeração compredo transistor ou de cada transistor do
oscilarlor ser conectada na direção de andando um gabinete provido de uma
passagem no circuito de saída do con- aamara, normalmente fechada por uma
versor e ser derivado por um retifica- porta principal do gabinete, um disposidor igualmente conectado na direção tivo de refrigeração assotiado ao dito
de passanem. com relação ao citado gabinete, incluindo um evaporador tendo
circuito de corrente Continua de sai- paredes per çuradas afastadas das paredes
aia, de modo nue a corrente média de da dita câmara e feitas para prover ai
base do transistor ou transistores é no um compartimento de congelamento de
maximo, igual à corrente de saída. frente aberta, caracterizado por tinia
( .11,,i total de 5 pontos)
porta de parede dupla, separada da dita
porta principal fechando o compartimento de congelamento de frente aberta
TERMO N. 110.011
•para isolar o ar ai de comunicação com
De 27 de abril de 1958
o ar na dita câmara, a dita porta de paRequerente: Malco Eletctrinics Iuc. lede dupla sendo õca e tendo aberturas
ao longo de uma sua borda, ~ente pa-- Estados Unidos da América.
Titulo: Estrutura para hastes de ra escoamento de ar da dita câmara para
ai. Seguem-se os pontos de 2 a 7.
óculos — Privilégio de Invenção.
IQ "Unia estrutura de haste para
emprago zom óculos", caracterizada
TERMO N9 114.497
por comnreender um alojamento abonando moalado para sobre por-se à oreDe
1 de noveMbro de 1959 •
lha de unia pessoa e tendo unia parte
Requerente:
Alassio Santino
dianteira alargada com um lado interno fechado- aaroariado para justapar- lia.
-se contra o lado da' cabeça da pesTitulo: Dispositivo Anti-ofuscante a
Título:
soa e um lado externo com uma aber- disco diravel para motoveiculos — Pritura atravessante, um conjunto de cir- vilégio de Invenção.
cui to elatrico sondo proporcionado no
1° Dispositivo anti-ofuscante a disco
irterior do alojamento e sendo aces- çarável para motoveiculos. caracterizado
sível através a dita abertura e tendo pelo fato de ser constitu1do por um disco
uma parte extrema dianteira que se girável provido de fendas radiais si•
arolonga, ultranassando a extremida. métricas transfixiantas, estando o referide da a lolamento para fixarão à ar- do disco enchavetado ao eixo de um
mação dos artaos not. dispositivos des- pequeno motor destinado a provoaar
prendívelc. (tha total de 4 nontos).
a rotação redemoinhante. — Um total
—
de 6 pontos.
TERMO N' 110.695
De 26 de maio de 1959
TERMO N 9 114.514
Requerente: Klein Schanzlin 6 Bee.
De 5 de novembro de 1959
ker Aktiengeselischaft — Alemanha.
Requerente: Westinghouse Brake 5
Título: Mancai transversal e longituSignal Co. Limitada. — Inglaterra.
dinal — Privilégio de Invenção.
Título: Aperfeimmentos em arranjos
1°. Mancai transversal e longitudinal
combinado consistente de carcaça de de circuitos para o controle de corrente
mancai e de anel entalhado, estando es- fornecida a uma carga a partir de tuna
te último disposto dentro de uma parte fonte de corrente alternada através de
da camisa da carcaça do mancai, em • 1°. Um arranjo de circutitos para o
cuja circunferência interna percorre uma contrôle de corrente fornecida a uma
aneleta condutora de óleo, caracterizado carga a partir de uma fonte de corrente
pelo fato do and (4) entalhado possuir alternada através de transsistores, caracdo lado oposto ao mancai (2) transver- terizado por uma etapa de entrada (II.
sal um disco (6) elasticamente flexível I. 13) e uma etapa de salda (31, 33.
e do lado do niancal (2) transversal 29), incluindo a etapa de entrada um
uma ranhura (11), anelar que comunica reator saturável (1) tendo meios de
através de um canal (10) com a ca- n.nrolamento de saida (23, 25) ligadue
naleta (9) condutora do óleo, da aura a uma carga (29), e compreendendo a
o óleo lubrificante é comprimido direta- etapa de salda meios de transistores de
mente tanto à superfície do mancai juntura (31, 33) ligados à carga (29
transversal como à do mancai longitu- de modo que. durante o funcionamento,
dinal. Um total de 4 pontos. o
a corrente dt ítkla do coletor dam moam
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de transistores (31, 33) varie devido Lerdo quando ditos pneumático e aro tivel com tampa de fr.ros e registro
à variação da corrente continua for- estão sendo utilizados em um vei- de graduação de eMerdr de ar para
necida a meios de enrolamentos ése tontróle t 17. 19) do reator saturável (1).
Um total de 7 pontos.
TERMO 1n1" 114.501

culo; caracterizado pelo fato do disposi ivo compreender; um primeiro
es:endendo-se da
naziniro
aresta
ax.ial externa da referida b ase e
tendo uma abertura através de aio
um segundo 'membro estendendo-se
da tres:a axial externa do referido
anel de sede do bordo e tendo um
entalho ao longo ele sua 1112 Mein
areal enterna; ficando a abertura no
referido primeiro membro e o encalhe no cUrdo se a urdo membro Super.
pactos e alinhados ou' ando O aro encontra-se na poeieão mon'recla pare
formarem entre fi uma cavidade para
um reeemOor; e tim membro retentor
dimen e 'enede para encainar-se de
rido foleaclo na referida cavidade; e
fim de selidar:ear dit- base e dito
anel ele sede do bn edo em posição
Vra uni.em oetaeão no outro a fim
de imoedir um movimento circunfereneiri relativo das referidas peças
eur n do submetid a s a esforços de ters"o provenientes do evfnrço de tração. — Seguem-se os Doutos de 2 a 6.

a queima, sendo a base dos lados da
caixa dcOndies de janelinhas de inspeção des cenmeas dos topos cuja*
janclinios sr:o feziirdos cem téla
tál:ca e têm vidros amoviveis
veis sobre as téeas e finalmente sendo
as ceiens ‘in:ad e s de atças laterais
ex:e nas deetinrd: s a sustentar gaio1ns laterais aos topos -- Um total de
2 pontos.

De 5 de novembro de 1959
Requerente: Irmeos Geldin — São
Paulo.
-Titulo: Aperfeiçoamentos em rolamenTÊM) No 82.193
tos aplicáveis em enzeradeiras e outros.
— Privilégio de Invenção.
De 27 de Setembro de 1955
Privileg o 4e Invenção.
transistoees
Requerente: Metalurgica Superfer
1°. Aperfeiçoamento. em rolamentos
Ltda. — São Paulo.
aolicáveis cm enceradeira e outros, ca.
TOolo: -Nova D:sposição em canais
racterizac:os pelo fato it o mesmo com
parr a vaporizarão de egu em ferpreender inicialmente um disco de bordas
elétrieos desti e tdos o lavanderias-Priviiégie de Invenção.
reviradas paea cima, no interinr tio
l e — Novas disposições em canais
qual seo p:evistas esferas nas quas s.
para a vaoorizaçãre de água em ferapoia a canaleta anelar interior de uma
ros elétricos desttnedos a lavandecaneca dotada de oriticio centrai. esrias careelerierdo pelo fato de rpretando o citado disco encaixado em ern
r o nearelho elétrico base formiamento previsto na lace suocoor
mada por duas pleces metálicas suTERMO
N°
119.750
clo prato suporte da escOva, alo;amento
nereos'as e entre as miais se encontra a resietencia elétrica sendo que
este dotado de orifício cent:al de coreu
De 27 de maio de 19e0
a Ware su e erior é percorrida inter.
Meação a identico alojamento idar.or
Requerente: Musehinentebril; auas- namente nor cana I em n zig-zag com
onde é previsto um outro disco de
hum-Nurnherg A.C. — Aiemanlia.
quatro mires de maior eetensão, disCas reviradas para halaó, no loteie.. do
inveneão: "Máquina de ecni:iiis- poetes no eentido longitudinal sendo
qual são previreas esferas nas quos se tão Interna a Infeção e n compressão . que *um' uma das entremidades se dá
apoia a canalcta interior de uma ouela ne Ar". — Privilégio de Inveneao. a arIrris;:o de agua enru e nto que
1" Máquina de combustão interna, peta 'letra -um condato recebe água
caneca. Um total c* 3 pontos.
com uma câmara de combustão eia aquee'de eu já vanorizsde que en.
forma de uni corno rotativo no pis- caminhede mira a nIncei inferior â
tão . e cem um boca l, co uiet do em n e rte eneeiana de canal transversal
TRI1 àle.) N. 118.482
aosieí.:0 obliqua fora do centro de do oral pertem nuatro canais paraDe 8 de abril de 1960
cabeçote de cilindro, pelo quel e lelos nue alenn eam cemara existente
aptirado o combrstivel na sua maior no in'erier e na reeieo anterior da
Requereu:c: Charles Pevia.
Loa: 1: Es.ados Unidos da America. parte com no mininio dois' jatos re- eitre e ole ati c e m e ra essa do'ada
flexão come pelieuta fina na parede plere l io-de n eeueoos orircies que
Titulo: 'Ui:eira:4o: Auxilite.
1' -- Um trituraner compreen- da câmara de combustão, sendo o ar n comir. ' e ron com a face inferior de
dendo um inernbro tuoular estaciona- posto s!raultânaeamen:e na sua ell- base dn ferro. — Um total de 3 ponrio tendo unia prrede tronco-conieo trnea em movimento rotativo de tal tos.
in ema, um menib:o comele.amentai maneira, que o combustivel será com
rotativo truncmconi.o dentro do d.o.) isto aos poucos separa-to em forma
N° 85.204
membro tubular edjecente e dita pa- evaporizrda da parede, misturado
rede os dias mrmbros es:ae.tooilio com o ar e queimado caracterizada
De
9
de
Março
de 1956
e rotativo tendo suas superfieles li- peto fato que um das jatos de comterais adjacentes em engajamento bustível apiica o combustivel de mxiRenuerenté: Menotti Pannonzio —
mutuo caracterizado por conter ar- neire por si cnnheridr em um ca- São Paulo.
ranjos, Ii cm indo' um eixo, para su- nimbo curto e desembaraçado de
Titulo: Aoerfeiçoamentos em Molas
pmear rotrtivamente o membro ro- jato sob ânetlo nequeno diretrmente para
vefeuirs Automóveis — Priviléenrede da câmara de combustão,
tativo em COIVIAC . 0 interfaciet com o ar
membro estacionário, o tiro memoro enquanto o segundo jato de combus- gio de Invent:5o.
1 — Anerfeiçoamentos em molas
rotativo tendo ranhuras interseceko. tível é conduzidn em forma de uni
nais em sua periferia formando urna' f,uxo compacto de lisolido ao longo, para veiculeis rutomhvets caracterizados
uma caixa (9) de metal rede
rma
parte
da
orrede
não
situada
rnirtiplicitirde de .bordes de corte es- na zona da primeira aplicação de forçapor
.to con'entin jógo duplo de mopaçada% Mn uma formação de, grade
l as as superiores (4) das quais liem sua superfiec. e dita parede pell e u:a por exemedo em direção
tenro sua periferia adjacente provida merid:cano da câmara de cninhu4ao gando-se oo r meio dos aros inteiriços
com ranhuras anulares e circunte- para o lido da ellinner de combus- (3) à lons'arina (1) do chassis ditas
refletes interee tonantes, por meio tão . cie nsto :14 embocadura do bocal e l A mines sn rerinres (41 tendo seu exdo que o material Introduzido entre apre-do nesta zoo" de derivaeão (no tremo opés'n (5) dobrado primeiro
os dPos membros estacionários e ro- minimo parrafmen l el em forma -ele em curar aberta (ã) e depois em dois
ângulos de noventa graus (7 _e 8),
falena é confinado nos espaços den- patente. — Um total de 6 pontos.
termi n ando a meia al tura da mentro rins arrie rrnhuras _ eet?'n sujeicionada c e ixa- (9) seguindo as lâmit e cles a aeão de corte das ditas bordas
nas subseruenter em número de qua.
TERMO N° 81.357
cortantes duran'e o rotação do memtro na mais o mesmo perfil da umebro rotativo. — Seguem-se os pontos
De 8 de .11i1h0 de 1955
dar (4) tod as mon t adas em superde 2 a 13.
Requerente: Miro Nishiura — pos1- 2 n e cuias entremidades livres
terminam em degraus. — Um total
Sio Preto.
TÊRMO No 119.276
Titc.to: Aperfeiçoamentos em e re de 4 pontos.
'ativos a criad oiras para pintos —
De 9 de maio de 1960
Pririlézi o de invenção,
Tramci /49 90.999"
1, — Aperfeiçoamento em e relatiRequerente: 'rhe Goodyear Tire &
Rubber Company.
vos a eriadeiras de pintos, caracteriDe 6 de dezembro de 1956
Local: Estados Unidos de America. zados por utre caixa fechada pelo
Requerente: Frederico Gabai°
Titulo: Aro — Privilégio de Inven- fundo: lados e pelo alto tendo os toção.
pos abertos, dotada internamente de Pauli — Rio Grande do Sul.
1" — Um aro de peças multi/elas uma câmara hermética ou queimador
Titulo: Um néon aparelho destiPara receber um pneumátir s inclu- em forma de rnoéga eatreitadr até ao nado a reduzir os ralos luminosos
aro
continua
de
de
indo uma base
fundo da caixa e em abertura para dos farofa de automóveis em geral —
meri o geral eillnd-ica; um anel de o alto sendo o alto da caixa atraves- Privilécio de inveneao.
sede de bordo continuo. removia'', sado de fora a fôrr por dento do i 1 9 Um névo aparelho destinado a
envolvendo dita base de aro; am euelmador por um canal transversal reduzir os ralos luminosos doe faanel de prisão fendido traneversi 1. com furo cemunicante para o inte- rofa de automóveis em gerai caracmenti' cooperando com dita base e rior do queimador e saldas livres I terizado In- possuir dois vidros de
dito anel de sede do bordo, a fim para os lados da caixa, e tendo a cores diferentes cuja finalidade é de
de manter ditas peças na posição me, a a rsiaa cortinas de enrolar em absorver os raios luminosos oue emamontada quanto um pneumático é ambos os topos para graduação da nam dos farda comuns onde devem
montado sobre dito aro; e um &a- entrada de te e luz nrs calmaras dos ser anlicadoa presos por três hastes
pos : tivo para imnedir o movimento topos e em um dos lados havendo ao metálicas que por seu turno se preneIrronferenelei de refer ida hese CM alto do queimador uma porta ou dem aos ares dos holofotes. Um torelacão ao citado anel de sede do bua para abastecimento de e01901111- tal de 2 pentes.

TER'e.10 No 89.441
Em 22 de setzmbro de 195e
Requereu:R: Rudolf Majcen — Estudo tia Guenc.a..a.
Una crnfunto de pino e
tomada — .rivi2e:e de invenção.
19 Ccnjun':e de pino e tomada caraei.2.11-:a;:o r;J".' ceç constituido por
uma placa c:muna à qual se aplicam
lateralmenle deis fixadores de arame que recebem em sua parte ex-

terna uma pe-a el •'::tica sem fim que
será ao fio colocado no pin.o per me*o de fo:s p:quenos tubos
de matria plástica. Um total de
2 pontos.

—

nrzmo N9 101.039
Retningn:on Rand do Brasil 8. A.

Titulo: AperUicçamentos em aparelhos de epla.
PriviMaio de incencilo.
pp/Nroinsen, Lermarcios
Cia.
19 Aperfei:oeiren`.os em aparelhos
de cápia, do tipo destinado à obten-

ção de e r'1)'.a.; em fôlhas soltas do
material transcri'o, em tinta copiative, nas f:5 '1:es d , um livro, com O
emorega de ursa fita móvel de gelatina ou me`crial semelhante, ca1 ra.c`erieedm r:210 fato de compre.
'ende-, na ner!a, surerior do aparelho'
—p caopi,o fixoau
do mesmo, cuasa es tru u.a plana ar.
ticuleda t eren e eer-ai a ésee prato O
' a mu io. ex`rero o se articula, também,
!sob a e-Po de ira mala helicoidal
'cancêntriea com n eixo de articula¥
irão, uma se^,,rida estrutura, subs.
tancia'reen`e, n'-na em cuto extremo FO ect-'a nr-rie'r) um rói° de material. entre- 1 ^-, -nte,
comulacente,

borracha
eeo-o ,o-a, por exernnlo.
Seirreau-se os pentos caracteristical
2 a 5.
TPR' ff0 No 101.595
Em 6 de aexesto de 1962
Patente de tro-élo de utilidade —

Arrnério-pententleira ne.ra banheiros.
flequerer'a — Indústrias MetaluX
Ltda. — Rio de Janeiro — Estado
da Guanabara.
l a Artne ein-oen'eed-ira na•.• a banheiros, earreeeizado pelo fato de
compreende- d e ^s nort r s sobrepostas, sendo a prime ira, anterior, das
dimensões do Nr'-n do armário, mu.
vida rfe um estreito tebuleiro na parte inferior inte-na, e a sonnda, posterior corta, na parte infe.
rio", em co l o onein se encaixa o taboieiro da nriaieira porta. Um total de 2 pontos.
TERMO No 102'.201
Massev — Ferguson Inc. - Es.
turiris Unidos da América.
Titulo: Meo n nismn de contrôle para tratores de implementos rebocadas.
Privilégio de inveneão.
Pn/744omsen, 1 Porardoa 14 Cia.
1 9 Maaarl i FwIn doscontrôle Para tratores de imniementos rebocados. para
tratores providos de um atuador hi n
drérlieo des9nR 4 n a levantar e a
arriar um imntemento rebocado Por
um trator, menet/ir mo Use conmre.
endendo uma válvula de contrôle
que, numa postes o neutra. brinede a
escoamento do *toldo hidráulico numa e noutra direeo n em rela eão ao
referido atn eogor. sendo moelmentável para fora da referida Postei%
para oermitir o eaco"mento segundo
um eitmo maio?, e ri l atar itIVOS para
a reg/Po:ma n do movitaten.o da referida vPlvola. Otrt 7/ 4o a um oontrdle
atiternAllen da troOn transrnmffida,
do bool-rnento ao tra tor, quando o
Imrdensf-nto as.+4 er-iedo e em onera-ão. terefn ess referidos disnositiaos de realiza'', do movimento movimentáveis sob a influência variã•

•
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Vel da tração, caracterizado pelo fato das por um flti:do orgânico pesado que' tudo como substancialmente des- uma ventuinha de formato cônica
de compreender um dispositivo de contém deutário, interposto entre os crito, reivindicado . e representad.r., uevalu as aud p..,e,as serem lora
amortecsmento que limita a velocs-1 elementos do combustível em cecipien- nos desenhos anexos.
rnauas pundes bordos
dade de movimento da válvula, para tes ad:quados, e refrigerados por ara
ue atssi ee e uni pequeno bordo
Impedir a operação do atuador hi- Páldo orgânico análogo, ;eve, que nao
oe lu, q-e tom-Aprume o ar a
dráulico a uma velocidade excessiTERMO N.° 110.743
propusee.o os.e atesta do
Va. Seguem-se os pontos caracteris-1 contém deutério, op-rativarcente disposto para captar a energia dos elementicos 2 a 23.
cena() para cora. Um total de 3
Depositado
em:
26
de
maio
de
1959
tos do combustível e, mediante um
pon tos .
transformador térmico adequado, trans- — Invenção.
=MO N9 104.633
feri-ia à água, para que esta, transtorRequerente: Produtos Químicos Gua- •
mada em vapor. possa acionar turbi- rany S, A. — São Paulo.
TERMO N.° 114.257
Em 22 de agasto de 1958
nas visando à produção de energia
Pontos característicos de: Um novo
Reverente: Martinho Ferreira da trica da maneira ordinária.' Segue o tipço de pulverizador manual».
De 1 cie jl111110 de 1959
Cosa — Estado da Guanabara.
Privilégio de Invenção.
v,rgi.uo Cardoso
Reqt.e,cl.ue
Titule Um aparelho a jato para ponto 2. ,
1. 0 ) Um novo tipo de pulverizador Pula — auu
, rebocar paredes e analogos:
Privilégio de invenção: Aperfeiçoa- mcinual», caracteriza-se por ser dotado
19 Um aparelho a jato para re'iiiva
s.k......e.çuamento era
botar paredes e análogos, incluindo mentos em toa hes».
de uma pequena câmara de compres tempe-,
Manidaturas Back Ltda. — S. Pau- são, formada pela recravação conteuma tremonha portatil com dois pem • Urdtu LLL.,4 das cauuse8
gadores externos, um atrás e outro lo.
porânea de duas peças peauenas, na uus veicu.os pl,vgio de 1nvendo lado, caracterizado em conjunto
1. 0 ) Aperfeiçoamentos em toalhas,
por urna catraca solidária a u'a man- feitas preferivelmente rio material Plás- extrem'clade da bomba de pressão. Um çau.
total de 7 pontos.
ga de eixo que é presa num revelnpe:..te,çuainento em aparevedor constituido por três ou mais tico, caracterizados pelo rato da neça
lhu coneroiauor ue temperatura
pás radiais e uma válvula também quadrada, retangu lar . ou de nutra c=
TERMO N.° 114.223
latM V vet.radial. sustentadas por um eixo ho- figuração ad:quada qualquer, receber
coseis, car-cuerss-uo por se consrizon'al com entalhes longitudinais cPzeres e Pguras de iropaganda. un.
De 26 de outubro de 1958
nas curnas extremidattes sendo estas alo- pressas em côres variadas. Segue-se
Requerente: * Glamplentro Fran- to,as tiu-u
jadas em buchas ex ternamente cos- mais -I ponto.
laithWreS aos ca•
nicas. atravessadas por parafusos de
cesca — Itália.
111,11Llu
e uniuus
:brasão.- buchas essas nue são ajusTítulo: Processo de. fabricação ir). lu u uueu c-u.s
Vent tIllta3`
tadas nos mancais cónicos solida-tos
TERMO N.° 110.327
de uma dispersão de politileno.
tto ses-uee estalei) 011 a0
è. tremonha. Um total de 2 pontos.
Titiulo: Processo de fabricação
p..nia
De 12 de maio de 1959
de u
Ui.SiJer.)40 de poiletileno.
us r e samen e
nvilhluld cálc.:ve
Requerente: N. V. Philips 'RoeiPriv11.5
--4 n
invenso.
TERMO N. 109.695
ao motor
e i queas,,see 1,ua
lampenfabrieken — Holanda.
1. 0 Um processo de • preparaál.1.1.4(.1....4G., 1.4e eircuiar
De 13 de abril de 1959
Titulo; Aperfeiçoamentos em ou re,
r' n de . s noret'- ar uenau u es.s.ues dos VeiculOS.
Requerente: ()sumido Pereira e Torto ;ativos a processos C:2 produz'r
len°, caracterizado por comprepJa.tul/S.
lte
posições para agir sôbre o crescimenB-rgamo — São Pau'o
- Pr.
to
de
p.antas
e
composições
produziTitulo: Um novo tipo de válvula de
num solvente quente do mesmo
olietlleno para r-g:stro em geral — das por tais processos — Privilégio de para formar uma solução quente
.
TERMO N.° 114.261
odê'o de 1.1elidade.
de polleaileno e, em seguida le1.
°
)
Um
processo
nara
a
preparaDe ue junho de 1959
1.°) Um novo fp° de válvula de uovar gradualmente a dita soluçar,
lietileno para registros em geral, ca- ção de uma composição d-stinada
' Waldemae
Reqmeacià.e:
ouente
ee
poletileno
num
solvenracterizado por ser seu pino nrovido agir sõSre o crescimento das iilantas. te quente do mesmo, para formar Ga.0
s-,uu rauw.
caracterizado
porque
uni
composto
da
de uma a lma de reforço. nela inscrustaOleoso: Á4s,c s_ou de aparelho
uma solução quente de plietileno
fórmula geral:
da. Um total de 2 pontos.
. 1.,inear capim e
e, em seguida, levar gradualmente meedaneo para 4
RI
Y
R2 --- X
outros.
's--'e
ou um sal do mesmo, ' em que Y é oxide utilluatle.
TERMO N.° 109.798
génio ou enxofre, RI é um radical no em contato com água fria, à
Em resuniu, re.vinulca para O
d"' ' movimento turhidrozarbonado
ramificado
ou
não
re•
16 de abril de 1959
mificado. saturado ou não -saturado, bulento, de forma a causar um preserise pej us seguintes ponRadio Corporation of America — alifático ou aliciclico, com 1 a 14 ránido esfriamento da solução do tos característicos:
i..0 aparelho meEstados Un'dos da América.
átomosD de carbono, no qual a s'a- polietileno, a uma temperatura
Titu'o: «Válvulas eletrônicas e pro- dela pode ser interrompida por um ou abaixo do 40.° C, de modo que é czauco 'isso uss...s.ese capim e oumais átomos de hidrogénio podem ser obtida' ellsnersão aquosa de tros, constituida por um conjuncesso de montagem».
substituídos por átomos de halogênio, e particulas pequeninas de polleti- to t.e pegas cani agadas entre si
PP/Morn-en, Lronardos
1.°) Uma estrutura de ele' R2 é um radical hicirocarbonado ralifá- neo, — Um total de 10 pontos.
e caraeseraano peso lato de ter
Cónica que se caracteriza por incluir tico com 1 'a 13 átomos de carbono ,e
nesses psesses. e euul curvatuum número de fios retilíneos se aten- X é — COOH — COOR, em cue
ra centrai, as quais terminam em
dendo para ou através um disco *so- R é um racrcal alquila. — ciclo-alquiTERMO N.° 114.246
pontos aguçadas que penetram
lante e ligados ao mesmo, dois ou la — ou aralquila. — C(0)NH2
sob o cap,m e outros arrancanDe
29
de
maio
de
1959
que
um
ou
'
ambos
os
átomos
de
hidroma!s olementos de ele:rodo co-axlais. P
do-os.
pelo menos um das ditos elementos .1.• génio podem ser subst'tuidos por t.adiRequerente. Joseph Montas
lua° como descrito no presente
eletrodo tendo numa região •erm'nal cais alouila, ou — CN. na suposição São Paulo.
memorial e Ilustrado nos desedos mesmos uma parte de apoio alar- de que RI e R2. juntamente contenham
Titulo: Nôvo tipo de arquivo nhos em anexo.
gada que é ligada em pontos substan- não menos que 6 e não mais que :8 classificador n-ra "desenhos —
átomos de carbono, é misturado
cialmente sôtire sua periferia à três
Modelo de utilidade.
ditos fios. Seguem-se os pontos de 2 ou dissolvido em veículos sólidos OU
1.° Nôvo tipo de arquivo, consTÉ.R.A10 N 114.276
liouidos,
se
desejado
com
a
adição
de
a 21.
tituído
por
uma
carcaça
única,
substâncias de atividade superficial.
Em ts de junho de 1959
ag entes de dispersão e/ou adesivos. — com porta e tampa, que fecham
Requerente:
Rasmonso caumo
cannte r iz a rlope- São Paulo.
Total de 16 pontos.
TERMO N.° 109.871
lo fato de possuir, suporte forma- • Nevo tipo de prensa manual, ocm20 -de abril de 1959
do de peças macho e feinea, com posta de volalive e eixo excêntrico
TERMO N. 0 111.742
movimento oscilante, o que perse articulam duas bielas, caMontecatini, Società Generale oer
mite o arquivo ficar fechado, com racterizada por possuir como eleL'Indústria Mineraria e Chimica.
De
13
de
março
de
1959
mento de acionamento do excêntrico
Itália.
os papéis ou desenhos em dispo- um
sistema- de engrenagem tipo ros- Requerente: José Francisco Dy- sição vertical.
Titulo: «Reator nuclear com um
ca sem fim.
moderador orgánico».
trich — São Pau/o.
Tudo como descrito no presenTudo como descrito no presente
PP/Momsen. Lronardos f Cia.
Titulo: Estojo para acondicio- te memorial e ilustrado nos de- memorial e ilustrado nos desenhos
nar
calçados.
em snexce
Ponto Característico
senhos em anexo.
Morféia de utilidade.
1".°) Reator nuclear com um modera1.0 Estola para acondicionar
dor orgânico, da classe que com preen- calçados, caracterizado por uma
TÉRMO N9 114.277
TERMO N. o 114.256
•Eni 8 de junho de 3959
de uni núcleo em que se gera sa!or, à peça aproximadamente , retanguRequerente:
João Ralmondo — Sá*
base da energia desprend'cla durante a
De 1 de Pinho de 1959
em material
Paulo.
fissão. energia esra que é Captada nue lar, confecionada
ossimos intssnamer,
Requerente . Virgílio Cardoso Título: Chave interruptora de corum Rildo refrigerante e logo transie
ténue elétrica em vCcolos motorizaridá à água num transformador de -a - te em diagonal por uma faixa ou Pina — São
dos — Modèlo de utilidade.
aspiradór
Título:"
Um
aparelho
tira
almofadada,
formando
duas,
kr adequado. caracterizado essencial19 Chave interruptora de corrente
mente pelo fato de estar constiivido seções triangulares, providas nu-' de pi nelsrl ' As io de invencão.'
elétrica em ve!cu les motorizados, ca.
1. 0 Aparelho aspirador de pá 1 racterizada Dor evo reiron tubular
por unia série de • elementos formados ma das extremidades de abas que
por barras de urânio natural, modera- se projetam do corpo do estojo. I caracterizado por se constituir de 1 cilíndrico, externamente provido nu-
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sna das suas'extremidades de uma
aba anelar, com orifício central e
passante, pássuindo ainda, lateral '
dricá com . rosca . interna para receber um parafuso. TJ mtotal de 5
pontos.

fias, estando os citados recipientes ligados por condutos apropriados a uma
calha longitudinal. conectada a axaustor. Uai total de 2 pontos.

TERMO 114.288

De 27 de outubro de 1959

De 27 de Outubro de 1959.

Requerente: Companhia alallar. de
Máquinas Indústria e Comércio — São
Paulo.
Titulo: Caixa Coletora de P2 para
moinho de Café — Modélo de Utilidade.
1 9 ) ‘Caixa Coletora de pó para moinhos. . de café», constituída de recipiente
paralelepipédico, truncado segundo
aresta de diedro' longitudinal de maior
extensão superior, onde se apresenta
abertura vedada por tampa -inferiormente' provida de dobradiças para articulaçãa, caracterizada pelo fato de que,
à tampa, pelo lado interno, se encontram rigidamente associadas duas nastas, com extremidades livres dobradas
em ângulo,reto e voltadas para fora, as
quais, operam contra borda que aircunda a abertura dá caixa coletora; limitando a abertura da tampa, esta dotada, ainda, de moldura circundante:
Um total de 2 pontos

TERMO: 114.299

Requerente: Gustavo do Valle —
Minas Gerais.
titulo: Máquina para carimbar
cadernetas e.scolares e a respectiva caderneta nela usada — Privilégio de
Invenção.
1 9,) «U'a Máquina para carimbar
cadernetas escolaresr, con:.tituida em sua
esséncia por , inna base dotada de gaveta; nessa base situankse duas partes;
uma lixa e outra movei prèsa à primeira. A parte fixa é caracterizada por se
constituir de duas hastes laterais, • giratórias, dotadas ambas de carretilha por,
tadora de fita de impressão; as, bases das
carretilhas são ligadas por uma aaste
dotada de cies& vertical provido' de
UM parafuso que e ajusta em numerosos orifícios abertos' na parte fixa da
máquina e dispostos em sentido vertical no corpo • principal, o qual é constituído por um bloco dotado de oito aberturas subdivididas • em várias janelas
menores, abertas para trás da máquiTERN10 . N' 114.401
na'. As hastes laterais, ma base, são doDe 30 de outubro de 1959
tadas de engrenagens que mantém contacto com outras engrenagens lixas a
W. R. Grace õ Co. — Estados
um eixo horizontal, o qual, na sua parte Unidos da América.
média, possue uma terceira engranaTítulo: «Processo de fazer revestigem que é acionada por uma catraca mentos de superfície para unidades de
provida de mola para forçá-la ao coo- construção de alvenaria. — Privilégio
tacto, UM total de 6 pontos.
de invenção.
l e --; Um processo aperfeiçoado •de
fazer uma unidade de revestimento de
TERMO Ne 114:295
superfície que pode ser aderida a uma
Depositada em: 27 de
face de uma unidade de construção de
. outáuro
1959.
alvenaria, caracterizado por compreenRequerente; João Marcos Nogueira der: superpor um material tipo reticulade Souza — (São Paulo).
do a uma face de um perfil do tipo de
Pontos característicos de: «Original inserção; montar a dita face de perfil
dispositivo para pescax, — Privilégio ie superposta sôbre a superficie de urna
Invenção.
composição de revestimento fluída; cal11 «Original dispositivo para pes- car o dito perfil de inserção sobreposcai, caracteriza-se por ser constituido to in situ na dita composição, para evaduma mola lio cidal resistente (1), cuar substancialmente o ar aprisionado
de relativo comprimento, sendo que das na dita composição fluída, aplicar pressu'as extremidade é montada numa bra- são à superfície superior do dito perçadeira metálica (2), que é fixada na fil de inseção c transformar a dita
ponta duma vara (V) através de um composição fluida ira sita em uma massa
pino (3); na outra extremidade livre solidificada. Seguem-se os pontos de
da mola, tem enganchada: uma chapi- 2 a 22.
nha recurvada (4), em cuja cobra tem
dois ou mais furos em que se fixa a
tinira comum (5) de pescar, e nesta
TERMO N e 115.716
chapinha prende-se também um pequeno
De
18
de dezembro de 1959
guizo (6) ou outro elemento sonoro similar; na parte central desta chapinha,
Upjohn
Company — Estados
The
há uma abertura ampla (7): ?elo lato Unidos da América.
desta abertura encaixar-se, opcionalmenTitulo: «Processo de cobertura por
te, num gancho (3) incorporado no ou- separação de fase) — Privilégio de intro lado da braçadeira; fazendo ainda venção.
parte dêsse gancho, dispõe-se uma miem
19 — Em um processo de cobertura
,(9), de relativo comprimento e inclina- de substâncias sólidas em partículas,
da. cuja ponta (10) é recurva, e serve por separação de fase líquida 2 partir
d e g uia à linha. Una total de 2 ti:cintos. de meios aquosos, a etapa caracterizada pelo fato de precobrir-se as ufane
das substâncias com um material lipólTERMO: 114.297
de sólido antes de encapsular o referimaterial precoberto, pela técnica de
De 27 de outubro de 1959
Requerente: Anton Pfafr — São separação de fase. — Seguem-se os
pontos de 2 a 20.
Paulo.
Titulo: Dispositivo Aplicado a Máquinas de Fiação destinado a evitar
111:11110 N 9 115.717
emaranhado de fios por ruptura de
qualquer deles — Privilégio de Inven'De 18 de dezembro de 1959
ção.
The Upjohn Compand _... Estados
1°) *Dispositivo aplicado a máquinas Unidos da América.
de fiação, destinado a evita: ~ranhaTítulo: Aperfeiçoamento em prodo de fios por ruptura de qualquer de- cesso de formação de cápsulas.
les», caracterizado pelo fato de ser cons.
10 — Um processo para o revestiEttildo de recipiente alongado, provido mento de partículas de unia emulsão
de pluralidade de aberturas dispoStas de óleo em liquido hictrofflico por
era correspondentla
passagem do s coattervago, caracterizado por com••••••

preender: (1) a formação de uma,
emulsão primária de óleo-em-liquido
hidrofilieo contendo pelo menos um
agente de espessarnento na fase liquido hidrofilico, (2) a formação de
urna emulsão secundária compreendendo dita emulsão primária e uma
dispersão aquosa de pelo menos dois
ccIóides de coacervação, um dos
quais pelo menos é geieificavel e
pelo um dos quais é um colóide isoelétrico, numa temperatura acima do
ponto de geleificação do coloide geleficável de coacervação de modo a
formar um meio de coacervação, (3)
levar um coacervado a depositar era
timo das partículas de dita emulsão
secundária. Seguem-se os pontos de
2 a 18.
Ta:faial° N9 115.721
De 18 de dezembro de 1959
Requerente: The Upjohn Company.
Titulo: Composição de matéria e
processo.
P Um processo para - revestir partículas de uma emulsão de líquido
hidrófilo-em-óleo por coacervação,
caracterizado por compreender: formar uma emulsão primária de liquido hidrófilo-em-óleo contendo um
agente ante-inversão na fase óleo;
formar uma emulsão secundária
compreendendo a dita emulsão primária e uma dispersão aquosa de
pelo menos dois coloides coacervantas, um dos quais, pelo menos, é golizável e um dos quais, pelo menos,
é 'um colóide isoslétrico, numa temperatura acima do ponto de gol dos
colóides coacervantes golizávels, para
assim formar um meio coacervante:
e fazer com que se deposite um coacervante em volta das partículas • da
dita emulsão secundária, Seguem-se
os pontos de 2 a 18.
TUIM° N 9 115.722
De 18 de dezembro de 1959
The Upjohn Company. — Estados
Unidos da América.
Título: Composição da matéria e
processo.
19 Um processo para revestir partículas de uma emulsão de líquido
hidrófilo-em-óleo, por coacervação,
caracterizado por compreender: a
formação de urna emulsão primária
de liquldo-hidrófilo-em-óleo contendo um agente de anti-inversão, e a
formação de uma emulsão secundária compreendendo dita emulsão primária, um agente eoncervante e urna
dispersão aquosa de um polímero
sintético macromolecular linear, pelo
que se leva o coacervato a se aso&
em tórno das partículas da dita
emulsão secundária. Seguem-se.,os
pontos de 2 a 12.
TERMO N.° 116.458
Westinghouse Electric Corporation

— Estados Unidos da América.
_ Titulo: "Conjunto luminoso fluorescente" — Privilégio de invenção.
1.0• Um conjunto luminoso para tubos de descarga alongados, caracterizado por ter um alojamento alongado,
substancialmente em forma de prato,
tendo porções de parede lateral se estendendo substancialmente para baixo
definindo uma abertura inferior e tendo uma porção de parede superior em
forma de canal substancialmente se
projetando internamente, e se estendendo ao comprido do alojamento, recursos de montagem localizados de forma
substancialmente central com relação
ao eixo longitudinal do dito alojamento e sendo adaptados para fixar de
modo substancialmente central o contudo luminoso a UM braço suporte, dito

Novembro

de

1962

braço suporte tendo unia porção alongada em forma de canal se fixando à
porção de parede superior em forma de
canal do alojamento, quando o último
esta preso ao dito braço suporte, e suportas de tubos luminosos montados
no dito alojamento e levando fixadores de tubos luminosos para recebimento de tubos de descarga alongados.
Seguem-se os pontos característicos 2
a li.
•
TÊM° IN.:0 1 19 .702

De 25 deinaio de 1900
The DOw Chem laal COmpany —
Estados Unidos da América.
Título — Composições explosivas dotadas de fatores de potência
aperfeiçoados Privilégio de invenção.
1. 0 . Uma carga explosiva aperfeiçoada, caracterizada porque
contém uma estrutura em cavernas de um material condutor de
eletrons e, distribuído dentro dessa
estrutura um material explosivo.
— Seguem - se os pontos de 2 a 23.,
TERMO N.° 116.459
De 25 de janeiro de 1960
Requerente:
Shell
Internationale
Rascar& Ma atschappi j N . V
Titulo: "Processo para polimeriza•
çao de hidrocarbonetos não saturados
olefinicamente, e processo para preparaçao de catalizadores para a citada
ponmerizaçao" — Privilégio de Invenção.
Prosesso para preparação de catarizadores apropriados à polimerizmão
e copolimerização de hIcirocarbonetos
oretinicamente não saturados, no qual
nrn ou mais tetra-aloo anetos de tirana:,
são reagidos com urdetm mais compostos alquila alumínio que, ligados ao
momo do alumínio, podem conter átomos de alogeno c/ou grupos alcoxi
em adição aos grupos alquila, carnetenzado pelo fato de uni produto da
reação A ser primeiramente preparada
combinando-se os mencionados compostas de Manha e de alumínio em tal
reelacão que para cada molécula do te.
tra-alogeneto de titânio estejam presentes 1/2 a 1 _1/2 grupos alquila
retamente ligados a um átomo de alia.
mini% bem como pelo fato de subseqüentemente ser preparada u'a mistura
a partir do produto de reação A, obtido com °foi acima descrito, e de um
componente 13. consistindo de um composto ou mistura de compostos nos
quais átomos de alumínio são ligados
a grupos alquila e alcoxi, o número
de grupos alcoxi neste componente B
sendo menor que o número de grupos
alquila diretamente eligados a átomos
de aluminio. Seguem-se os pontos de

2 a 16.

TERMO N.° 118.474
De 7 de abril do 1960
Requerente: Montecatini, Societã Generale Per L'Industria Minerária e
C.htmica — Itália.
Titulo: "Condutores de cabos elétricos para usar em meios muito agressivos e/ou em temperaturas elevadas,
isolados e protegidos com paliamos,
olefinicos vulcanizados" — Privilégio
Ge Invenção,
1.° Cahos elétricos blpolares. tripalares ou mais complexos e conduelres

individuais revestidos, para correntes.

••
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TERMO N. 103.681
de Int a nsidade baixa,' madia. ou áe..' conheci o; tais .maios de aqueci- pelos ra iados cortes, sendo as aberturas
vada. e para baixa e alta tensão, para mento sendo aptos a manter o me- inferiores de diametro menaa do qu. às
DIp. em: 11-7-1958. •
Serem usados em in?los muito agraasi- tal no estado de fusão . pelo .menos superiores. --Um total de 2 pontos,
Requerent.:: Vicente Garcia Liarem
vos. em contato com, ori na presença até à entrada na matriz de extru(Bragança Paulista) Estado de São
de. materiais ácidos: básicos e oxidam. são. — Seguem-se mais 13 pontos
-1.t.RMO N. 96.497.
d

Cs e/ou em temperaturas relativamente
'eivadas. caracterizados pelo tato de
que a camada isolante dos- condutores
Individuais destinados ou Ião' à lorInação de um cabo. e a cama:a protetora extern ado cabo são feitas à
base de elastrômeros milranizados ena
contêm copolimeros amo rços saturados
de etileno com alfaaolefinas. produzidos em presença de catalizadores de
coordenação. obtidos à base rie compostos (nano-metálicos e metais d°.
transiç.ão. Seguem-se os pontos 2 e 3.

TERMO N.° 119.239
Electric
Automatic Telephone
Company Lirrited. — Inglaterra.
Tituln: "Aoerfricoam o tnos em sistemas Melei-ricos automáticos" -- Privi.
légio de !avenca°.
1.0 Um seletor comutador de cruzeta tendo uma multio lt iidade de entradas. cada uma coraaapond Mela • a
vr' d pites dn seletor e uma multiplicidade de saídas. cada uma tendo
contatos ma t tio l as rara tro ados de cruzamento corresnondentes de ta.las as
pontes. caract o r i zado pelo fato das saidas serem Alvi A + das PM campo. e aunado uva entrada esp-cifica lo a a letor é
Posta em uso. um sinal, dts-rtmtnador
a pl icado ira s o lator e serve p ara determinar através Miai grano 40 anirlas
a cenrxâo da dita entrada e,CTOCi fica
deve s a r asta k elec t ri a. UM potencial de
pim-cacâq sith.enfi.nt-in.n'e nota
cada a ounioner uma' ou mala :1.as
das do sel*tor para causar a on.eae:ão
de um magnete awriPar e cum mann"to seletor apropr ia- do ~ente para
uma salda disn4MY-P1 do qr•,po
cionP&N de said2s.. ouand.-, ent ido. 'um
pot 0 nCIPI aparado-tal aaticada. ao
mannte d- enato mei-tile te à tiffn
entrada es p ecifica p ara atuar os nr.otos
de cr1 ,..P m-rdn ›nenrmadns ',ara a saia
da selacirmada e vara a &ta •ctrn6
co,.-frIca. um nnt . nelai one es .ci • o•W ar"
ver tirar-se a anraaaa doa ela-sa mantas
de a-raaam-nta R a -al o rst0nd 4o atravéa
11,, ,cl a s-irc'nnneh ' nara urri seler-Nr
-da etapa su h s-o fiente sem/int . . Segu em -se os pontos earacterlsticos 2
a 24.

. MAIO N. o 119.700
De 25 de maio de 1960
,Montecatini, Società Generale
Per I,'Industria Mineraria e Chimica —" Itália.
Titulo — Processo para a preparação de produtos resinosos
particelamente adequados para .a
fabricação de fibras têxteis à base
do polímeros sintéticos — Privilégio de invenção.
1.0 . Processo para a preparação
de um produto'cie condensação resinoso, partindo de epicloridrina
c , tendo uma baixa solubilidade em
água, particularmente utilizável
na fabricação de •fibras têxteis à
base de polímeros ou copolimeros
sintéticos. caracterizado porque a
epicloridrina' é condensada com
pelo menos uma amina tendo mais
que três átomos de carbono, na
presença de um agente de condeusaçao. Seguem-seOs pontos de
2 a 43.
.TiMMO 91.173
Depositado em: . 17-12-1956.

Requerente: Antônio Carlos Carvalho e victot blerino.3, — São Paulo.

De 5 de junho de 1957
Requerente: Estavam Michatsla —
Estaco da Guanabara.
ara.
aaaparteiçoamentos em trancas . para portas> — Privilégio de Invençao.
I.") Aperfeiçoamentos em trancas
para portas caracterizados por ser a
lingueta móvel que constitue a tranca
panar:amante dita acoplada, através de
um:sistema de alavancas articu,ka.as, a
uma fechadura própria ou a fechadura
total de 3 pontos.
geral da porta.
TERMO N.° 102.007
De 29 de abril de 1958
Requerente: Hendrik Hirschfeld —
São Paulo.
Nôvo abridor de latas —
1.°) ,Ialóvo abridor de latas, caracteratado por ser constituido por uma p.aca
comiguracm em aSa, provida de uma
extr.midaae auaa vazes dobrada, com
borda armaa, sendo antraimente esta
placa, articwada a extremidade anterior
de uma -almina, que se prolonga para
traz em 'trecho retorcido, seguido por
uru cabo proviria de abridor cie garrams,
sendo na extremidade anterior mencionada, disposta uma roda serriihada, girada por meio de comando de borboleta,
enquanto que, a referida placa, é portadora, ainda, de um cabo alongado, com
saiência anterior, de guia e de encosto.
Um total de 2 pontos. •

Paulo. '
Pontos caracteristicosr` a:Aperfeiçoa.
mentos em extrata: de buchas> — Prla
vilég:o de Invenção.
, l.") t Aperfeiçoamentos em Extrator
de buchas>. caracterizam-se pelo fato de
na extremidade inferior da haste cilindricar roscada (1). ter Incorporado uni
pr&onganiento trancónico invertido (2).
tambárn roscado periféricamente, cuia
superfície inferior (3) plana. Um,
total de 4 pontos.
--.
VIRMO N. o 108.994
De 10 de marra de 1959 ,
Requerente: lia-ris Lorena
Santa
Catariqa.
Tilu!o: NU() niodélo de revestimento de madeira ou material cong ène!e para. nir'quirta de lavar roupa
— Madala de Utilidade.
I.° — a:Avo inadato de revestimento. de madeira ou materiat con.
gênere, para máquina de lavar roupa, caracterizado reto fato de coas preender um conjunto de aduelas ein
formato de bar ' ditas aduelas
recebendo no p l ano do equador uma
cinta metá l ica horhontal, o conjunto de aduelas recortadas à base de
molde a p o-torcionar uma abertura
serni-elptics necessária a acessibilidade ria unid-de motora • da máquina, ditas ennjuntns de revestimento
-podendo ser sudarpostos, de mude
sempre ao inferior nossuir a abertu•
-ris semi eliplea, podendo ainda o rev6iiirrento corap-eenrirr urna_ piara.
!Idade de aberturas semi-elinticas
do c h ão, de molde a obter-se couro pés de mudo uma ou mais aduelas. — Um total de 2

Pontas' caracterLsticus de. Original
Ilcdf:lo de Peça' de Vedação e Adorno Para Camisas, flittsa,s e Suni:ares".
1.°)
Original ruo rtêlo peça
TERMO N.° 102.335
.
de vedação
e addruo cara ca,Isas, niuDe 12 de maio de 1958
saa e similares", caract,crizada Do: ter
duas :faces em ce!es diversas. e ser
Raquerente: Witriam F. Matheny
AnNio N.^ 109.054 T
adaptável por colcaeaa suardsto, ou cu.
tro procas.ao semelhante, ao decote de ts Wioiam r. Matneny. jr.
De 11 de março de 1959
umaos
da
América,
1:„stacios
camisas e blusas, bem coimo ao peita
latam: rrocesso e aparcmo para rorRequerente: [lasco
Es.,
das -mesmas, em qualquer lado, interna ou externamente, passando nes- .mar e eaao.ar esp.ramiente uma tita de cócia. •
rtul p : Fêelios separáveis
sa posição a constituir um oolso
PriMeta sare um tuoo em pavimento —
vilégio de Invenção.
so; essa peça é provida de iitiliios Priviiég.o ue tavena'ão. .
que por ela correm trallsversalmvate
1.° — Um fèclto separável incluin1.") rani aparamos para tornar tubos
áltina do nó de -Loa gravata, re.e- -com ale.as esp.m.mente enrolattas, tendo do fitas de encadeamento, cavidades
tivamente à parte que penderá so:ta um eixo tia gu-a raeo, os estágios carac- espaçadas ao lon ,.o de partes rixtrg1.nó ' êsse que surgirá Dela ação de es
nais adjacentes das fitas de eneadea.
trangu amento dos 14 tos Unos, terizacror por: dispos,tivos para rodar o mento para acan'ar e (les/Acoplar :IS
citado
eixo
e
disposit.vos
para
rodar,
quando puxados em sentidos opostos;
partes enead-rdas. eareterizdo neto
pelo fato ainda por ser, a extremi- continuamente, e lazer avançar lorgitu-, fato de urra fila ou tira ou um enrdade. da peça coincidente com a pr,n- dinalmente, e fazer avançar longitu• donel viez nue se estende longita da gravata, mantida presa, quando ext,ansao cie tubo: uma uaaiaae toara:ce- tudinalmente de cada encadeamento
dobrada a peça de vedar:ao e final- dora de fita e formadora de akta, com- ser eastarada direta:n-1de à Arta
TERMO N. 0 119.29D
mente por manter-se ,r peça de veda- preenuenao um rad.° de- mo.dagem co- externa de montagem de cada caviPirolli Sceielá Per Azioni, sorte- ção, dobrada duas +rezes em très par- axialmente fixa sôbre a cxtrtaaldade de dade ou e'emenln rebaixado para
daria industriai e comercial, ita- ções. pelo cOlchonetearr.ento tem o,- saida do Citado eixo ôco e rodaivo com reter os elementos rebaixados ntrin.e.•
tro processo de fixaçao n da extrenua
liana, e Q fpbelteida em Milão,
sabre a lira de encadeamento.
dade dá g.avata á por ald superior da "éle; tendo o cdacio d.e saliente, mente
.
Priv, i1(tgio de invenção.— Dis- parte da peça, diretamente 'a p licada. à um bico de afoldagein substanciaimente U m total de 14 pontos..
- •
positivo para o revestimento a vedação propriamente dlts e por dis- frusto-cônico liso, com uma abertura
quente do cabos elétricos .com tender-se dita 'peça, mar-Parte o sim- co-axial para receber o citado tubo em
TattiM() N.° 109.163
ples desligamento dessa colchonete
movimento progressivo: sendo o citado
bainha tubular metálica.
ou
outro
retentor.
—
_um
total
de
2
De
18 de março de 1959
bico
rotativo
na
mesma
direção
e
na
1. 0 , DiapoSitivo para o revesti- pontes.
mesma
velocidade
que
o
citado
tudo
Requerente:
Sven Fernhof — Sue:
mento a quente de cabos elétricos
que avança: uma roda de moldagem eb,.
com uma capa tubular metálica,
complementar. livremente montada para Titula: Processa para a fabricação
do tipo que compreende uma
TERMO N. 93.993
rotaçãO independente sabre sim eixo de produtos cerámleos porosos' —
prensa de extrusào . alimentada
fixo inclinado que corta o eixo Sl eoollà - Privilégio de invenaão. •
De
2
de
maio
de
1957
caractericom tim metal fundido,
[rico do Citado eixo Coco, tendo a peri-1 1.") Um processo para fabricar
zado pelo fato de que a extritsão, Requerente: Guilherme Alziri — São feria da c.tada roda uma superfície de . proautos
cerharicas porasas, mistaé feita por meto de um irás com- ¡Paulo.
moldagem lisa concêntrica com o eixo ;
intimamente uma matéria pri.
primilo, suprido a extremidade r Titulo: Nova embalagem para am- "geomftr1co da roda e em posição opostamando
'aia na-a fabrica-Po de produtos cosuperior do cilindro (1. 2. 3. 5) polas — Privilégio de Invenção.
.
à periferia do citado bico: um dispositivo' rítmicas. abe- 'nela 'menos na sua.
da prensa, fi pelo fato de que O
1.°) Nova embalagem para ampolas, alirnentador de fita para fornecer uma inalar parte consiste em algum tipo
cilindro da (mansa é provido ale caracterizada rar duas plataformas pa- fita continua de metal entre as periferias de barro. como Iv• ern comum. ha . ro
meios de aquecirrir.nto (4. 4a, 4h1. i ralelas, feitas de unia peça 'única de oposta da roda e bico citados ç dispost- para teihas. caolha,. barr a refratário
'dispostos pele menos imediata- ipapelão ou cartolina, sendo cada ,uma Uvas para. ajustara ângulo do eix.1- i -.1r1.-.1i'l ' ci..' Ir."'”113" comuni mamente 'acima da ,matrlz de xtrii,. provida de • uma pluralidade de, cortes métrico da citada roda para , regidar o térial or..ân,leo...e formando, serann
a mistu-a
caracter!-- .da,
- - tin
e ritleim^rtin,
eco.
,.t, adicirvi
são ( 7aa ) qu e é de Inalaria} que semicirculares que de.limitam Pegaenos plano de .apOscatação da' periferia
no:
nér,o ; rafA nut,
pelo menos na sUa trrte Interna discos, comprimidos para' baixq larçlas F itO ar. !Rda,.)f. ln , -relaça°
Pç rife 09
eamoriintvria `de • Inate-ial plits • ".
matas
;
fi resistente àcorr
osão dar metali
,ataa , agl • 1(4,a;
mg/it:4
sipdo. bico. Sççuega.ae
pqrttosi de, 2r 4-fro Ri ; ' P. htr Ia
total
m
, fundido e é esfriado • de modo Já
Ide 7 pontos.
PoSiçáo Pelas 'aberturas formadas I a
é
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Ta.RMO N9 109.201
De 17 de março de 1959
Requerente — Campana S. A: —
Indústrias de Artefatos de Borracha
e Calçados Sociedade Anónima Industrial e Mercantil — São Paulo.
Título — Original Modelo de Sandália — Modêlo de Utilidade.
19 Original modelo de sandália, com
solado • icroporoso e caracterizado
pelo fato de o soldada micro-poroso
ser dotado de corrugações anti-derrapentes e provido de três co.acavidades
onde se -alojam as extremidades fixadores das alças em forma de botões — Um total de 3 pontos.
TERMO , 1\T9 109.29a
De 23 de março de .1959
Requerente — Armande Silvcst.re
de Oliveira — São-Paino.
Titulo — Um aparelho para extreção de sumo de frutas enricas — Modelo -de Utilidade.
1 0 Um aparelho para extração de
sumo de frutas cítricas, caracterizado
pelo fato de apresentar-se em' uma
p eça única de metal leve em forma cilíndrica internamente dee., dividida
em dois setôres, o setor interno piovicio à extremidade de dentes, e o
corpo com unia multitude de furos de
diâmetros iguais entre st o menores
que o diâmetro de um careço macei°
das frutas, o setor externo apresentando a periferia recartilhada,
ditas setores limitados por uma saliência de molde a servir de batente
quando da introdução do setor interno na fruta, a extração do sumo obtida mediante rotações opostas do
aparelho e fruta, o sumo deixado o
aparelho internamente a peça, devidamente filtrado, através o setor- externo. Um total de 2 pontos.
TERMO ISi9 109.684
De 10 de abril de 1959
"Unia Escrivaninha Transforma.vel em Mesa de Bilhar ou Snooker"
— Modelo de Utilidaae.
José Lopes — São Paulo.
19 — Uma escrivaninha transformá.vel enr mesa de bilhar ou snooker,
constituido por um móvel cujo corpo
Item a forma de uma escrivaninha
com seus respectivos compartimentas, caracterizada por apresentar a
sua superfície superior correspandente ao tempo, em forma de mesa de
enooker, com seis oaçapas, tabelas,
!enfim, uma Mesa de snooker ou bilhar
eem miniatura, sendo prevista unia
tampa que recobre a mesa servindo'lhe de tampo quando a mesa fechada,
¡lampa esta facilmente removível o
eque apresenta em sua face interna
Ciuma, taqueira e um marcador. Um
-total de 2 pontos.
TERMO N9 109.755
De 15 de abril de 1959

Requerente — Electronakus Mero
keszulekek Gyara — Hungria.
Titulo — Recipiente de Medição
para equipamentos de medição do
,teor de umidade — Privilegio de Intenção.
19 Recipiente capacativo de medição
para a medição do teor de unidade de
-materiais de natureza granulada, liquida e de expalhamento, caracteriza'Ido pelo fato de que existe uma abertura de enchimento para a distribua
,çào homogênea do material sujeito à
medição, e ou pela execução ajustável da armadura anterior do recipien`ie de medição servindo para a regu!agem da capacidade inicial. Um to3 pontas.

6

---

TERMO N9 109.842
De 18 de abril de 1955
Requerente — Pedro Lucio Rodriguez Jofre — Argentina,
Título — Dispositivo para Acendedor Automático para Cozinna a Gás.
Privilégio de Invenção.
Em resumo reivindico como pontos
característicos da invenção:
19 "Dispositivo para Acendedor automático para Cozinha a Gás", caracterizado pelo fato de ser constituidb
de um circuito elétrico ligado a uma .
fornalha da cozinha de gás por meio
de um tope su.scetivel de descer pelo
contacto do peso de aima vasilha no
dito tope que constitue o extremo superior de uma barra sustancialmente
Vertical, cujo extreme inferior está
articulado a um extremo de um suporte de um tubo de vidro, que em
seu interior tem uma gõta de mercúrio
e dois contactos que sobressaem: suporte cuja parte central esta ' fixada
ao vástago de uma válvula de gás
de três vias ta 'primeira de acesso do
gás, a segunda de' alimentação do
queimador e a terceira de alimentação da chama piloto), estando os conactos que sobressaem, no interior de
alta tensão, cujo faisqueiro esta colocado frente a uma abertura existente no extremo superior do cano de
alimentação da chahma piloto, que
cor sua vez esta colocado na proximidade imediata do queimador e do
mencionado tope . e estando a barra
rio dito tope contrastada por urna mola, capaz de volvê-la c subir quando
tenha desaparecido. a carga que o desceu. Um total de 3 pontos.
TERMO N9 109.95.6
Em 24 de abril de 1959
Requerentes: Jacques e Alphonse
Debeauvais — São Paulo,
Titulo: Núcleo magnético para
projeções intermitentes de luminosos.
Modelo de utilidade.
19 Núcleo magnético para projeções intermitentes de luminosos —
constituido d.a lâmidas paralelas e
equidistantes, através de colunas, caracterizado essencialmente por possuir um eixo central com o terminal conjugada a uni disca e supedormente o referido eixo é provido
de ranhuras conjugadas a uma roda
dentada que por sua vez mantém
solidária com o seu eixo, fixos em
posição definida, • discos de configuração característica por possuir metade com maior diâmetro- e a outra
metade menor, por sua vez conjugados com rodízios que aproximam
ou afastam os respectivos contatos
aos mesmos conjugados e hastes de
ligação com parafusos à corrente elétrica. Um total de 2 pontos.
TÉRMO N9 110.065
Em 29 de abril de 1959
Requerente: Schnellpressenfabaik
Aktiengesellschaft Heidelberg — Alemanha.
Título; Cilindro para prelos de
Impressão rotativa consistindo era
um núcleo e era uni manto cilíndrico amovível portador da composição — Privilégio de invenção.
19 aninho, para prelos de Mipressão raeativa, consistindo em um
núcleo e em um manto cilíndrico
amovível portador da composição,
apresentando o /lúcio superfícies de
ajustagem e o manto desmontável
superfícies de -ajustagem correspon',rentes, ceeacterizado por estarem as
superfície, . de ajustagem do núcleo e
do manto subdivididas em nervuras
individuais por meio de rachuras dispostas em sentido transversal ent relação ao eixo d. Um total de 5 pontos.

22
• .2 •
ser pc,., c
:o
fina de tiaTERMO N9 1e9.373
:N:211;y a arrancar a exDe 22 de abril de 1959
teneão do referido Mo adjacente.
Reueierente — S. A. Industrial- Um total de 1 pomes,
Irmãos Leves — São Paulo.
Titulo Nôvo modelo le Caixa com
TERMO _N9 110.426
alça, constituindo de um único recorte feito cie papelão ou material
Em 18 de inalo de 1959
semelhante, caracterizado pelo feto
Requerente: Cama Bruno S. ri .
de que os painéis constitutivos dos
lados principais da caixa se prolon — São Paulo.
gani, na parte superior da mesma, por
Pontos característicos de: Original
partes retangulares cie largura, subs- disposicão em cadeira-maca.
tancialmente, igual a metade da es- 19 Original disposição em cadeirapessura da caixa, em seguida às quais maca, caracteriza-se por duas arvêm partes rebatíveis, de contôrno mações horizontais (1), 'as quais são
extremo arredondado e providas de suportadas por rodízios (2), e de caurna abertura ou rasgo longitudinal. da armação se elevam dois tubos verUm total de 3 pontos.
ticais resistentes (3), os quais compõem o , quadro horizontal em que
se situa o assento (4) fixo; no seu
TERMO N9 110.066
tôpó, estas duas annacões verticais
são dotadas, em cada lado dum
Em 29 de abril de 1959 .
tubo horizontal - (5), nos quais se
Requerente:
Magnetic Ileating montam os encostos (6) para os
Corporation.
braços, sendo que os terminais traseiros de cada um destes tubos se
Estados Unidos da América.
Título: Soldagem superposta de prolongam por determinado compriporções metálicas — Privilégio de mento (7): em ambos os laterais externos, adjacentemente aos tubos aue
invenção.
ladeiem o assento fixo, tem monta19 Processo para soldagem de, duas do, de
cada lado, um tubo (8). hoelporções de chapa metálica com uma zontalmente
fechado (9) no
costura superposta, dito processo lado trazeirodisposto.
aberto no dianteiro;
sendo caracterizado pelo fato de dentro deste etubo
aloja um ouavançar as referidas porções enquan- tro tubo resistentese(10),
de modo
to coloca uma das mesmas em re- telescóp ico, o aual se projeta
para
lação superposta parcialmente sobre- fora, por determinada extensão;
na
jacente à outra, com um afastamen- região sup
erior dianteira do tubo
to decrescente entre elas, de modo exterpo (8),
A sua
que uma estreita faixa da face in- abertura, há adjacentemente
furo (11) , no aual
ferior da porção sobrejacente entra é atuante umum
(12) com botão
em contato com uma estreita faixa (13), montadopino
numa mola laminar
de superfície superior da porção sub- (14)
fixada no próprio tubo exterjacente substancialmente em um de- no, sendo
oue o pino (12) penetra
sejado ponto de solda; aquecer as opcionalmente
em furo (15) pratimencionadas faixas à frente do re- cado na parede do
interno (10);
ferido ponto de solda, mantendo só- na parte dianteiratubo
da armação inbre as mesmas fluxos de corrente ferior, há um sunorte
UM, sendo
elétrica de alta freqüência, dita cor- aue no resp ectivo tubo em
aue é monrente sendo suficiente para aquecer tado, há uma ar
gola (17); nas duas
a superfície do metal destas faixas aemacões treteiras
(3), ara temperatura de soldagem, quando ticulam-se através verticais
de tinos (18), a
as mesmas alcançam o ponto de sol- armação
(19)
do
esbaldar
(20) moda, as mencionadas —porções sendo
o qual é dotado de inclina,cão
avançadas com uma velocidade su- vível,
Para
trás,
de
cerca
de
um
(alerta
ficiente e a freqüência da corrente de circulo, mais ou menos, transforelétrica sendo suficientemente alta mando-se numa maca: o elemento
de modo que a condução térmica de
gradua as inclinaeões do esnalcalor das superfícies das faixas aque- aue
(21), com três ou mais dentas (22),
cidas seja insuficiente para aquecer articulada
no estender, sendo oue
até a temperatura de soldagem a nas armaeões
&entras (3) da peca.
superfície superior da porção sobre- disp
um botao recartilhado (23)
jacente e a face inferior da -porção queõe-se
pressiona a lâmina em unia das
subjacente; manter dispositivos su- nosicões
desejadas. Um total de 23
portadores engajando a face inferior pontos.
da porção subjacente em uma região por baixo do ponto de solda;
e aplicar uma pressão suficiente à
TERMO N.° 114.647
superfície da porção sobrejaoente sóbre o ponto de solda, para prensar
de 10 de novembro de 1959
as superfícies das porções, subjacentes e sobrejavente, superpostas,
Requerente: Elleci-Laminati
firmemente em unia relerão solda- ci Curvati de: Irene Troitchoter
da, à medida que ditos porções avan- Giacomo Cem:asna e Erdely Richard
çam além do ponto de solda. Um to- Schoenbaumsfeld —
tal de 16 pontos.
Titulo: Processo para a curvatura

de Laminados de matéria plástica 11
TiiRMO N° 110.067
maquina para a execução do processo
— Privilégio de Invenção.
Em 29 de abril de 1959
1.° — Processo para a curvatura
'Requerente: Reckitt & Sons Litnido pequeno raio, de laminados de
ted — Inglaterra,
Título: Aperfeiçoamentos em ou matéria plástica, caracterizado pelo
relativos a caixas de papelão — Pri- fato de compreender a operação de
vilégio de invenção.
conformação de une laminado de ma19 Um-a caixa de papelão na qual téria plástica, obrigando o mesmo a
um lado tem uma extensão que 6 aderir a um corpo, mais ou menos
adesivamente presa à face externa tubular e tendo uma curvatura aprode um lado adjacente, caracterizada ximada da que se pretende imprimir
pelo fato da construção e disposição serem tais que a caixa pode ser , ao próprio laminado, sendo o referiaberta arrancando-Se a extensão do ' do corpo tubular percorrido, internareferido lado adjacente, a mencio- imente, por um fluido transportador
nada extensão formando, então, uma de calor e perdurando o contato
aba sôbre o mencionado lado, aba ' laminado plástico com o corpo tuesta que pode ser dobrada 'contra a , bular por um prazo suficiente para
face interna do referido lado adja! provocar - a deformação do referido
cente, para refechamento temporário na cauta, a extensão tendo uma laminado; e, finalmente, d.: enérgico
porçeo que nâo é presa ao referido esfriamento do l'aminado, apeara curPo7srko esta que pode ! vado. Um total de 5 pontos.
a' • F •
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TÉRMO NP 114.645
De 10 de novembro de 1959
Requerente: N. V. Philips'Oloeilampenfabrieken — Holanda.
Titulo: Um processo aperfeiçoado
de soldar diamantes — Privilégio de
Invenção.
Pontos característicos
— Um processo aperfeiçoado
de soldar um diamante a um suporte
segurador metálico, caracterizado pelo
fato de se ligar, mecetnicaraente, o
diamante com o suporte segurador,
após o que o mesmo á imerso, sob
vácuo ou numa atmosfera de gás
Inerte, dentro de urna liga de cobre
e/ou prata com titenio, sendo esta.
liga fundida dentro de um recipiente
de molibdenio ou de tungstênio. Um
total de 9 pontos.

,
pinos de articuiaçâo lousemelhantes soldados a uma peça de trabalho de adi:do com ésees processos Privilégio de
Invenção.
1°. Um processo para prender urna
extremidade de um pino, ferrólho ou similar a uma peça metálica de trabalho.
por -meio de 'soldadura de arco elétrico,
ao qual o ciclo de" soldadura é iniceido
através de um corpo anular formador
de escórias, o qual se apoia contra e
peça de trabalho e coopera com o pino
ou ferrólho, e, depois cie um certo tempo para produzir centelha, o pino é deslocado através desse corpo em direção
á peça de trabalho, caracterizado pelo
fato de que, simultaneamente com o insulo do ciclo de soldadura ou logo depois.
um. dispositivo prendedor, separado do
corpo !clrmador de escorias. é rumado
operativo e prende o pino espaçado de
uma certa distancia da peça de trapailm.
mesmo aurante o amaciamento do eorpe,
ao passo que depois de certo tempo de
arranque, durante o qual a corrente
atravessa o corpo porém no geai uns
areo elétrico ainda não está acendido,
no momento em que o arco elétrico se
acende, um dispositivo para rontrelar
com precisão o tempo restante de conservação à tornado operativo. Um total
de 3 pontos.

axial no mesmo, um único . par de contatos normalmente abertos no '0e:ed.,
circuito de operação meios acopledos
aos referidos botões de pressão para f edar , os referidos contatos quande qualquer um dos botões de pressão é abaixado para ãsse modo aplicar um potencial de operação ao referido motor, e
meios acoplados ao referido rixu sueconizador para soltar um botão de pressão abaixado após uma rotação predeterminada do réerido eixo sintonizador.
Um total de 6 pontos.
TERMO N 9 114.664
De 20 de maio de 1959

Novembrci :de 1962 á355
animal do conduto e para dentro da
Um receptáculo 4e coleta de amostras, )ara a obtenção de u'a amostra
sanguínea; introdução da solução
sanguínea no referido conduto e no
tubo implantado, para O proporcio•
namento de uma nova barreira; e te..
petição do ciclo da operação para
uma determinada pluralidade de ci•
c!os, sendo as amostras aanguineai
recolhidas em diferentes receptáculos
de coleta de amostras em cada ciclo.
(Um total de 21 pontos).
—
TERMO N9 88.592
De 18 de agdsto da 1956
Requerente: — Levoior Lorentzen
Inc. — Estadas Unidos da América.
Titulo: — Adaptação para Cornija.
19 Uma adaptação de extremidade
para cond ias de janela para aplicaeito telescópica numa tira de cornija
na qual a adaptação é independente
dos meios de e ustentacão principais
p ara a corniia, tendo uma parte ver.
tical para sobrenor-se à extremidade
da tira da cornl ia, e meios para conseguir uma en eete de prender na tira
de cornija. (Um total de 8 pontos).
e
""
Dara1340 N 9 92.929
De 11 de marco de 1957
Req uerente: — Prumenclo Alcibiano Tranin — Estado da Guanabara.
Titulo: — Um nóvo sistema de
disnositevo d.• d!!as vto ocidade.. adaptável .eln todos os tinos de bicicleta.
(Modelo de Utilidade)
ls Nôvo sistema de dispositivo com
duas velociditti es adaptável em todos
os tinas de b!c!c'eies, caracterizado
por romnreender um pinhão louco:
rim ninho cem menor número de
dentes, com cetraca comum; um pinho com maior número de dentes,
com cRtreca comum: barra de fixaCão do ninhão louco, com disnositi•o
para esticar a eorrente . corrente -te
nassa l
c e rinal ro'reada de *cardo com
um Pi P t P M Cr1-qn41. noR.IbIlltan-to
ItTrolt,.. 1rmar a Noc `cleta com nuainuer
movim ent o elo turfa', tanto netleinn•
do mira a f ee nte como invertendo o
moveeen to do pedal. (Um total de
2 pontos)i.

Requerente: Licentia — Patent —
Verevaetungs — G.M.B.H. Ate.
manha.
Título: Vigia-freio composto de UMS
roda polar magnetica e de uma roda.
TERMO NP 114.651
polar magnetica e de um induzido em
curto-circuito. — Privilegio de Invende 10 de novembro de 1959
ção.
Requerente: Metalúrgica Heleny
Uni freio de segurai:era composto de
Ltda. — São Paulo.
uma roda polar magnética e de um induzido em curto-circuito, ca acterizalo por
Título; Urna tampa com pulverizador para eecipientes de líquidos sob
ser a roda polar multipolar e por possuir
pressão — Privilégio de Invenas.
o enrolamento do induzido em' eurtocircuito uma resistência o quanto mais
1.0 — Uma tampa com pulverizareduzido possível.
dor para recipientes de líquidos cob
Reivindica-se, finalmente, nos termos
pressão caracterizada por um opérTERMO N 9 114.662
da Convenção Internacional e de conculo de corpo cilíndrico dotado do
De
11
de
novembro
de
19.59
formidade com o Art. 21 , do Cesdigo da
uma larga aba na parte superiorPropriedade Industrial, combinede com
e um rebaixo ou bico na parte infeRequerente: Telefonaktiebola g et L
o Decreto n° 43.956, de. 3 7-1 158, a
rior, tendo acima deste uma ar- Ericsson — Suécia.
ruela especial com saliências anulares
Titulo: Centro telefónico Principal prioridade decorrente de igual Pedido'de
em ambas as faces, em terno do furo para dispositivos automátices de cona. Patente depositado na Alemanha. em
central, as quais se encaixam no re- xeo — Privilégio de invenção.
23 e maio de 1942, rob o n° 107.953.
cesso central do operem° e na exP.Central telefónica principai para
tremidede de um manguito, reepecto
dispositivos automáticos de ligação, c im
vamente. Um total de 2 pontos.
TERMO NI9 114.665
as peças separadas montadas em arma—eDe
11 de novembro de le359
ções, que são remos/oreis e colos'adas
lado a lado em urna ou varias 'inhas.
Tto-sm0 Ns 114.656
Requerente: Wilson Fazio — São
de maneira tal que, pelo menos •m um Paulo.
De 11 de novembro de 1959
lado de linha, os espigões verticeis das
Titulo: Moldura piotetora para ,chaRequerente: Pirelli Societa Per Azioni armações se situam. principalmente. em pas de identificação de veículos em geum e mesmo plano, no qual os ddecsa ral — Modelo de Iltrildade.
— ItáliaTitulo: Processo para emenda de ca- evos de ligação de uma armação são
P.Moldura Protetora para chapas
bos isolados com material termoplás- ligados e um cabo flexivel. cara .•enzale de identificação de veículos em geral,
dessa maneira pelo fato de que os caliss formada por peça setangular le borratico — Privilégio de Invenção.
TÈRMO N9 99.017
l s . Processo para emenda de cabos flexíveis das armações os quais gare cha: plástico ou similar cara eerizada
De 6 de dezembro de 1957
isolados com material termoplástico. ccrastituidos de tiras costuradas de estei- pelo fato de que suadro se apresenta
Req uerente: — Montecatini Socie•
ras
ou
similares,
see
presos
á
parte
indotado,
pela
periferia
.nterna.
de
reenconstituido pelas seguintes fases: desta rIrn e-e ' e p er L'Industria
cobrimento das extremidades dos condu. ferior das armações e se situam numa trância continua, em todo o contorno. revia erehimlea.
curvatura
entre
as
armações
imeelidas
a qual se presta de alojamento. sob prestores I; chanframento do isolamento 2
Irrerco Ranalll — Itália.
em forma de cone; emenda Cios conduto- para dentro e O assoalho, de maneira são das bordas da placa identificadora Tftteo • — Anerfeleolmentos
ou e e'ativos a composições termo.
res por meio de um processo conhecido que eles rolem para fora e pare dentro do veiculo. Um total de 2 pontos.
plásticas.
qualquer; entaixamento com fita 7 não. com os movimentos das arma ebes. Um
l e r•q mnosicão termoplástica aneeadesiva de composição igual ou subs- total de 7 pontos. •
fefenada crm —rendendn, rim nolímere
l'ÉRMO I•19 118.728
tancialnsente semelhante a do material
se odo teor orMoi p.”17riono de ume reee
isolante termoplástico 2 dos condutores;
De 20 de abril de 1960
fina em nre ren e a; como est-ellen4oz,
TERMO N° N.663
entaixamento com rito inextensieel 8
Requerente: — The Decker Corpora- de len enes eees n or.-ano-metá lico è uni
cuias características se mantém pratiDe 1 de novembro de 1959
tion — Estados Unidos da América. ha'oe-en eN3 da m ete i .caracteriea da
ro-,t er. 0m edwin um aernte
camente inalteradas e temperatura de
Titulo: — Processo -e Aparelho •
Requerente:
General
Elétric
Company
para Pesquisas Biológicas Experimen- fl e ador 14 is e'rin en- fdrlco ".^« comfusão do material constituinte da fita
— Estados Unidos da América
mo a nen uena quantidade de
tais.
7: aquecimento da zona de etneuca a
1° PrOCasto de utilização da entu- dedo c'o- mico que se m.or' uZ
Titulo: Aperfeiçoamento em mecanisuma temperatura superior e do aldeie.
permanente a longo prazo da nuenen o r,oft,,,..-n é extrnewdo•
cimento do material de que é constituí- me sintonizador — Privilégio de Inven- nação
aorta abdominal ou outro vaso san- tre he `b a •I n do meneire, em
da a fita 7. e sucessivo esfriamento tos- ção.
guíneo de um animal de laboratório. tern -eretnra elevada. que eetà nreto; remoção. se necessarla, da tita
P. Um sistema siutonizador para para os fins de coleta de uma plu- e•nte PM lima q u e nti darle de 0.1 a
l, ha'-do
tensivel 8. Um total de 5 ontos.
proporcionar seleção de canais para um ralidade . de amostras sanguineas
',leso do nolimero,
sIntonizador de um receptor de televi- animai, caracterizado pelo fato de nue 4 •r. 0 44n d a um ermo) nue
oneeeee llenn e nolletilee
compreender as etapas de • fixação
são, caracterizado por comreender
tubo implantado nc referido ani- • e a. F•al•-e n,
oe tem rm teor
• TERMO N° 114.661
combeiaçtio um sintonizador dotado de do
rt
.
.
4
e
e? "A 1 %. em péso. (Um
mal entubado a um conduto; enateum
eixo
sintonizador
um
motor
tendo
mento do conduto e do subo Implan- total de 5 ron+.01
De 11 de novembro de 1959
um circuito , de operação para aplicar tado cem uma .solução salina, para
Requerente: N. V. Phtlips *Gloeilain- potencial de operação ao mesmo. meai propordonar uma • barragem para
penlabrielzen — Holanda.
TERMO N 9 99.436
para acionar o • referido eixo sietoniza- manter o saneue do animal dentro
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou rela- dor por meio do referido moter auaneo do respectivo sistema circulatório; reDe
26
de dezembro de 1957
tivos a processo de prender uma extre- o referido motor está tuncioneedo, um tirada, em reiterados .c1cos de. opemidade de um pino prisioneiro ou simi- membro suporte estacionário dotado de' ração, da barre.ra sanufnea do con- , Renuerente: — .Dcsi Baster fne.
e do tubo imeiontado, para as- Estrdac Un!‘doe da, America
lar a uma peça metálica de cabale° por uma pluralidade dé botões de pressão duto.
pirar saneue do animal. para dentre Títil'o: — A •ulha. El'oodérmica.
meio de uma solda a, arco elétrico aro; cada um d'eles tderespondendo a. um di- do conduto: retirada de' urna, eletiere, 19 rtmi,
'§-,1?-r-4ttrrn?ca mrac.
ranjos para executar êsses processos e, ferente canal .montado Para noielmcnto rdinada
q
dade de' sangue
Uanti
do terizada poaNconsistir de unia cftnula;:
,
w..nn•

1.4414
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J
Ale wq cubo; de uma .cavidade atra•• 'las de gelatina fiquem hidratadas e
TERMO N.° .107.568
'Ws o dito cubo; uma secção de ca- +sorvam o :frua e formem uma vaclDe 29 de dezembro de 1958
idade em tArno da canula pas suin- -na granular solta. (Um total de 10
o um intervalo entre a cânula e o
Requerente: N. V. de Baatafsche
.
abo; e um adesivo no dito espaço 1 pontos).
Petroleum Maatschappij — Holanda.
PO- ti intervalo. (Uni total de 14 ponTitulo: Processo para remoção ds
Psl • •
TERMO N. 102.211
fuligem dos gases — Privilegio de invenção.
13e 7 de maio de 1958
l'ERMQ N. 99.703
1. 0 — Processo para a remoção da
Ramnon Perech — Estados Unidos fuligem de gases, caracterizedo por
De 9 de janeiro de 1958
da América.
compreender a adição de água ao gás
Requerente: National Petro-ChemlTitulo: Ncivo processo de produção contendo fuligem, para saturar er_ sit

Novembro de 1962

••

cals Corporation -- Estados Unidos
,da América."
Titule: Progresso de interrupção
;4.‘perfeiçoado — Privilégio dc - Invenção.
•
Pontos Característicos
tv Um rocesso pelo qual uma
lcomposição para a produção de polijetileno sólido é introduzido numa zoa de configuração, e ai submetida a
gama combinação de 'condições. incluinNo uma temperatura e pressão eleva•
para formar um artigo de poliè
ttilenn de forma 'definida. .e em que
retomada de processo após a intertá• upçáo resulta numa contaminaçãa inFdesejOvel do artigo de poli-etileno presente na zona de coofiguracão duraraa interrupção, caracterizado por um
lestaA que compreende a 'aplicação
t,sias Superfícies de configuração, antes
Ida redução das mesmas, durante a inerrupção, para uma temperatura subs,lancialmehte abaixo da te'mneratura
• normal de operação da referida zona,
?ale orna composicão de poli-etileno
áuais altamente inibida contra a oxida::ção que a comnosição para a produs
ão de poll-etileno, ou imediatamente
r'antes da interrupção substituindo-se à
carga para a produção de poli-etileno
xmr uma compos irOo de poli-etilana
i 5nais -altamente inibida contra a ox'da„ção que a comnosição nara a nrocho
Cão de poli-etileno. (Uni total de 14
e.
pontos)
s
TÉRMO N. 101.187

De 23 de março de 1958
Marie Brizard Em Roger —
ça.
' Titulo: Nóvo ,ntodelo de garrafa.
Modelo industrial.
-- Nervo. modelo de parida, apremsentandki a forma de um tronco de
com uma seecAo menor nr narte
tcone
•,,
'inferior, caracterizado pelo fato de oue
i-eni seguida ao seu ponto de secção
;mínimo. apresenta um a.largaoi snto pealférico à altura do fundo (Seguem-se
"OR pontos 2 e 3). -

TÉRMO N.

101.989.

28 de abril de 1958
Retiocrente: American Cvanamid Co
•
Estedos Unidos da América.
Processo de nrenarz- unia
aa'acina • de poliomielite esbivel aclininis'tenda oralmente -- Privilégio de InVençãa,
la - rim processo de pre parar um-i
'Vacina de poliomielite estável. admioistrável oralmente,. a prop riada para
encapsulação caracteaTieeto nor twsturar uma suinensão liniede de um viras
de poliomielite ateimados no nat000
-'ticosegla
i na não mrlfatacia,
•partículas tendo um calibre dentro da
'escala carrespondente a alsf-faras
140
.penetras de malhas nfignera 10
"serktfr; os citados irlore (4:..toq mistpr:1;dos numa teinnertnea (Nitro (Ia asa.
4a de 5 graus Centinrado a 2o ano
..eeptigredos, de . modo que as particto
D:

de concentrados de café solúveis de
água”.
Privilégio de invenção.
19 — Um processo para preparação
de uma melhorado extrato de café exldado, solúvel em água, caracterizhdo
pelo fato de compreender os seguintes
estágios operatórios:
(I) prepaaar uni extsato aquoso a
partir de grãos de café não torrados
desistegrados;
(2) aquecer o extrato aquoso na
presença de quantidades adicionadas de
permanganato de potássio, a uma temperatura elevada; porém. inferior, ao
ponto. de -ebulição da água, durante
pelo menos uma hora e até os constiOuintes solúveis do café sejam exidadados no macio aquoso do extrato;
(3) concentrar o extrato aciuoso até
uma concentração que permite secagem por pulverização:
a
(4) secar o referido concentrado,
por pulverização, a temperatura finais não superiores a 60 maus C:
(5) torrar o extrato sólido às temperaturas de torrefacão do café. (Segirem-se os pontos de 2
S).

multáneamente, arrefecer o dito gás
a uma temperatura que esteja 40°C
abaixo do ponto de condensação, efetuando a separação substancialmente
completa da resultante suspensão de
fuligem na água e de algumas pequenas gotas de água arrastadas pelo gás;
adicionando vapor saturado ao gás; arrefecendo subseqüentemente o gás Por
permuta direta ou indireta de calor e
completando a remoção da fuligem do
gás substancialmente durante o curso
do dito anefecimento. Um total de 9
pontos.

'w mano-redução nos aparelhos de respiração sub-aquiticos, caracterizado

pelo fato de produzir na boca de evacuação do conduto de saída do ar respirado, uma obturação por efeito da'
pressão de ar; em que, esta seja igual
à pressão de ar existente na :amara
de. baixa pressão do mano-redutor Seguem os pontos de 2 a 5.

TERMO N.° 109.700
De 13 de abril de 1959
General Electric Company — Estados Unidos da América.
Pontos característicos de "Aperfeiçoamento em dispositivo aquecido elètricamente. — Privilégio de invenção.
1. 0 — Um ferro elétrico cwacterizado por uma base metálica, um aquecedor tubular embutido na dita base
com porções terminais do dito seves
timento projetando-se do metal da base
o dito revestimento sendo de um ma
terial metálico tendo um coeficiente de
expansão tármina substancialmente menor que e metal da dite base, e .taics
definindo unia ligação rígida entra e
dito revestimento do dito aquecedor
à dita base, de modo a impedir a te
tração do dito revestimento do elerne p
-todeaqucimnrdtabse
com a expansão diferencail da dica
base em relação ao dito revestimento.
Um total de 9 pontos.

TERMO
108.225
De 23 de janeiro de 1959
ociété des Usines Chimiques RhônePouienc — França.
Pontos característicos de; "NU ° processo de preparação de diidrodesoziestreptomicina" — Privilégio de invenção.
•
Processo de preparação da diiirodeTERMO N.° 109.848
soxiestreptomicine caracterizado pelo
fato de se reduzir sulfato de estreptoDe 20 de abril de 1959
micina por via eltrolitica, sendo a reRequerente:. Alberto dos Reis • - S.
dução eletrolitica efetuada com uma
TERMO N. 102.433
solução aquosa de sulfato de estrepto- Paulo.
Título: Niivo dispositivo para rlti•
micina (como católitn) que é mantida
De 16 de maio de 1958
rar líquido de garrafas — Privilégio de
todo o tempo da redução a um
Merck- fi Co., Inc. — Estados Uni- compreendido entre 0,5 e 3,0 e de pre- invenão •
dos da América.
ferência a cerca de 1,0.
1. 0 NU° dispositivo 'pura retirar líTitulo: 'Processo químico para a
quido
de garrafas, caracterioado por
•
obtencão de antibióticos" — • Priviléum corpo Oco, sçubstancialrnente
gio de invenção.
.
TÉRMO N.° 108.665
drico, do paredes laterais sanfonadaa
19 — Um processo para a recuperasendo
&ate corpo prolongado para bei- •
De
24
de
fevereiro
de
1959
ção de um antibiótico produzido por
xo em um trecho anelar de pequena
fernMntação, de um caldo de cultura
Requerente: I.C.E.A. jridástria altura e um pescoo alongado, enquan
ou fermentação, no qual desenvolve Cartonagem e Afins Ltda. .3ão to que, do referido tr.actic, salienta-se
urna cultura produtora de antibiótico, Paulo.
um bico recurvado, que se promaega
compreenJendo o . einnrêgo de resinas
em
um tubo que vai até o fundo do
Titulo:
Nova
caixa-emba/age-n
p ermutadoras de ions, caracterizada
frasco no qual o conjunto é montada.
Privilégio
de
invenção.
nor compreender a .adição do dito cal..
1. 0 — Nova cabra-embalagem, carac • Um total de 2 pontos.
do - 4 cultura, durantp a fermentação,
de uma resina, trocadora de ion em terizada por compreender um corpo ci°articulas. capaz de adsorver o anti- lindricotubular, com borda inferior liTERMO N.° 110.127
biótico, deixando que a fermentação geiramente revirada para dentro, coné
aplicado
um
disco
de
funDepositado 'em 18 de maio de
prossmoa em p resença da resiva; separa tra a qual
d caldo de fermentação exaurido e oS do, ai colado, recravado, ou ainda sim- 1959.
raicélios da dita resina trocadora de plesmente apoiado; e no interior do dito • Requerente — Cama Bruno S.A
loa; e cluir da dita resina trocadora corpo tubular sendo disposto um devo — São Paulo.
ion o antibiótico adservido sôbre corpo, também cilíndrico e tubular,
de trilhos para maca,
ela. (Seguem-se os pontos de 2 a 12). porém de menor diâmetro e maior al- Conjunto
ambulância, conjugatura que aquele; e sendo previste ain- destinado acom
banco.
da uma tampa, formada por anel ••.;-. do ou não
TERMO N. 102.80£
lindrico, com borda superior revirada • 1.°) Conjunto' de trilhos para
para dentro, contra a qual é aplicado maca, destinado a ambulância
De 2 de junho de 1958
um nóvo disco ai colado, recravado ou conjugado ou não com banco, caNovo Terapeutisk Labor.atorium A. simplesmente apoiado,- Um total de 2 por trilhos em "U" (1), horizonS. — Dinamarca.
talmente dispostos, nos quais se
pontos.
Titulo: Processo para tratamento de
aloja unia maca; ambos os trilhos,
—
Cristais de Insulina e para produção
nas extremidades em que se situa
de preparações de insulina Ft partir
sk cabeceira da maca, são 4clotados
TÊ121\40 N.° 109.247
dos mesmos.
de um terminal de parada (2.
De 20 de março de 1959
— Processo para ratainento de
para o avanço máximo da, maca;
cristais de insulina, caracterizado pela rendo — Estado de São Paulo.
ditos trilhos, do lado em que de-fato de cristais de Insulina, produzida I Requerente: Pedro Vilarrubis Fer (3) coadjuvantes do encaixe, as
a partir de pâncreas de bovinos, sePatente de invenção para: "Um pro- quais se abrem em ângulo basrem submetidos a um tratamento térmi- cesso para obter a identidade de ores- tante pronunciado; um dos lados
co a uma temperatura superior à tem- sões operadas nos diafragmas das câ- dos trilhos é sustentado por dois
peratura ambiante, de preferência a 40 meras de regulagem e redução manual tubos inclinados resistentes (4),
1 - 70 graus Centígrados, e durante um ntlocsosaparelhos
ap.
de respiração sub-aoá:
tr incorporados a uma base tubular
espaço de tempo na escala de algumas
(5) montada no assoa l ho do vei',oras até meses, conforme a tempera1.0 — Um processo para obter a culo; o outro lado do trilho é sus
tura usada. (Seguem-se os pontos de idejatidade de pressões operadas nos tentado por unia cantoneira 11.a);
2 a- 4).
diafragmas das câmaras de regulegem ao lado dos trilhos, dispõe-se usa
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nos referidos-transistores à aefe
banco (6), cujo assento (7) tam- elasticos, que partem de orifícios das eilas
rida frequência selecionada. rira toextremidades
dessa
peça
e
onde
se
fixasustentado
por
dois
outros!
bém é
tal de 7 pontos.
tubos resistentes (4), Igualmente: rão as listas ou correlatos, passando-se
parte
de
suas
fôlhas
para
Um
das
lados
5ncorporados h, base tubular t6),'
do elástico, de maneira que seus pró'FIRMO N.° 134.030
e a parte triu.lelk date assento prios
contra-fortes fiquem fixos à capa.
.16 montada em suportes (8) que
0
De
31 de agósto de 1961
--.
Nôvo
modelo
de
capa
para
3.
1S e incorporam e 'noutros dois tu- n
. corrclatos, como
bos -(9) identicamente mentados listas telefônicas ou
José
Guimaràês.
reivindicado em 1. 0 e- 2.°, tudo como
Sete Lagoas -- Estado de Minas Gena referida base tubular (5) ; o substancialmente
descrito e ilustrado
t spaldar ou encGrto do banco (6) nos desenhos apeisos ao presente rue- rais. .
Pontos característicos de: •Nôvo mó'é montado nos terminais (8• n ) dos
mortal.
vel-bancada para acondicionamento de
;tubos (8), sendo que num úêstes
instrumentos eletrônicos para profissiotem incorpouido uni suparte (10)
nais e industriais-. Patente de mot Onvencionar para vidro de soro;
TfelaMO N. 110.742
clélo de utilidade.
tas extremidades de deis ou mais
Depositado em 27 de maio de 1959
1. 0 - Nôvo móvel-bancada ' para
Suportes Inclinados (4) do enojunacondicionamento
de instrumentos eleinetó..
há
dois
ou
tilais
arcos
to,'
Requerente: Antônio Ferreira - São
trônicos para profissionais e industriais,
licos (11), providos de correias e Paulo.
caracterizado por ser constituído em
fivelas (12), suportes para balão
'Pontos característicos de: "Nôvo
formato a lembrar um piano de sala,
de oxigênio; num dos lado: dos dal° de cinto para senhoras".
apresentado
na região superior am con0
trilhos, há uma correia '(13) prê1. - Nôvo modelo de cinto para
aa rium gancho, para fixação da senhoras, caracteriza-se pelo fato •de se junto de comParlimento (4), separado
maca ao trilho; ao em vez de um encaixar na reg:ão. preferentemente di- por uma prateleira de um outro conpar de trilhos, podem ser -usados anteira do cinto de couro (1), ou de junto de eompart:mentos (5), estando
subdividido eia número correspondois pares. para duas macas, com outro material uma bolsa (2) com aba este
dente
ao de gavetas (3) existentes na
n eliminação cio banco. Um total (3) e botão (4) para seu fechamento; mesa (1), saliente em relação ao respelo fato de a paredd traseira desta
:do 2 pontos,
bolsa ou carteira prolongar-se para. tante do móvel-bancada, tendo esta :isso
eecima, por determinado comprimento (1) na superfície superior uma superTÉRMO N.' 110.082
(5),- dobrando-se sôbre si nessa região, fície de borracha (2) ou material similar. -- Um total de 3 pontos.
compondo uma cana 1e ta ou vão (6)
De 30 de abril de 1959 /
• —
com largura adequada para. a passaRequerente: Alberto Renato OZorgo. gem e encaixe do cinto (1). --Uni
TERMO N9 114.528
morramo - Sio Paulo.
total de, 2 pontos.
De- 20 de novembro de 1959
Título: Nove panela para ferver leite - Privilégio de invença.
• Pontos Caracteriaticas de Patente
TERMO N. 153.563
. 1. 0 -- Nova ponela para ferver leide Invenção.
•
te, caracterizada por ser constituida
"Chave Comutadora de Alta TenDe 10 de outubro de 1961
por um recipiente provido de alargasão, principalmente para montagem
Aperfeiçoamentos em moto- ao ar livre".
rnento anelar superior, dotado en- sue
Patent
face interna de unia pequeno solitea- res de explosão do tipo rotativo. Requerente - Licentia
eia, sendo interior dêste recipiente dis- Privilégio de invenção.
- Verwaltun g s - G.m.b.H - OrRequerente: Paulo Mario Mala. — lando Massado - Berlim - Alemaposto um segundo recipiente. provido
.nha.
de aba superior e de um orifício em Estado da Guanabara.
Reivindicações oeu fundo, sendo finalmente, na aba
Aperfeiçoamentos en motores de excitado, prevista uma reentrância corres- plosfee do tipo rotativd, caracterizados
Chave
comutadora do al`a tenV}
pondente à rnencicnade saliência e, en- pelo fato de que o interior ôco da car- são,
principalmente para montagem
tre as paredes duplas mencionadas, dis- caça do motor é constituído,' cm prin- ao ar livre, com u mcoritato disposto
posto material termo-isolante. Um m- cipio, por duas superfícies cilíndricas ao ar livre, com um contato disposto
tal de 2 pontos.
paralelas e secantee, de diâmetros, li- braço articulado, contato êsse que
geiramente, diferentes, estando, ainda, toca no contato contrário ainda antes
de posição final do braço articulado
ttllla parte da superfície cilíndrica de
7.212.11.0 NQ 114.260
menor diâmetro substituída por uma e que, girando em torno elo eixo de
braço, estabelece pressão contrária à
Em 2 de junho de 1959
"terceira superfície dc diâmetro . menor, força de uma mola, caracterizada por
•
ainda,
excêntrica
em
relação
a
linha
se acharem previstOs braços articulaRequerente: Atino Nardini .- São
que reúne os centro das . duas primeiras. dos constituindo par, que se moviPaulo. os
pontos
de
2
até
6.
Seguem-se'
mentam, mutuamente, em vaivém,
Titulo: Novo tipo de fechadura
com dupla segurança - Privilégio
tendo cada braço uni par de contatos
de invençao.
que consistem em um lado uniforme
1 9 /adoro tipo de fechadura GOO1
TERMO N9 114 .-5C4
(12) disposto transversalmente ao eidupla segurança, constituido por uni
xo articulado e em um lado (11) pade
novembro
de
1959
.
De.
5
conjunto de peças que se conjugam
ralelo ao eixo, lado êste mais longo
entre si, caracterizado pelo fato de
Titulo - Aperfeiçoamento em cir- que o lado uniforme. Um total cie 2
ter uma chapa superposta por meio Company - Estados Unidos da Ame-. pontos.
de dois pinos que se encaixam na rica.
parte inferior do trinco, fazendo o
Titulo - Aperfeiçoamento e m cirmesmo se movimentar. Um total de cuito inversões por IransisSor - PriTr::RMO N 9 114.529
4 pontoe.
vilégio de Invenção.
De 20 de maio de 1939
O que a requerente reivindica como
Pontos característicos de "Comutal'ÉRMO N.° 130.619
- novo é:
dor de Gás Comprimido com 'vários
r Um circuito Inversor caracteri- pontos
de contato dispostos em série
De 6 de julho de 1%1
zado-por compreender uma fonte de
e expostos ao ar livre".
CC.,
uns
par
de
transistores
tendo
•Requce.ertie: Reliam . Rizzo - São
Requerente - Licentia - Patena
cada um deles eletrodos de base, emisPaulo.
sor e coletor, um circuito de carga Verwaltungs - G.m.b.H. - OrNesvo medeio dc capa para compreendendo uma carga res'stiva lendo Massaro - Berlim - Almalistas telefOncas ou correlatos - Mo- adequada e indutância e capacitar,- nha.
sido de utilidade..
19 Comutador de gás comprimido
eia ali combinadas tornando o ref e1 .0 - Nôvo modelo de capa paza rido circuito em série ressonante a com vários pontos de contato disposlistas telefônicas ous. correlatos, caracte- uma frequência escolhida de opera- tos em série e expostos RO ar, cujos
rizado por possuir forma retangular, ção, ligação da referida fonte através contatos móveis, para efeito de extonstruida cia papel5o grosso c• resis- dos trajetos eletrodo emissor-coletor tinção dpo arco voltaico, -são retraipara dentro de câmaras estáticos,
tente; recoberto de papel colorido, imi- dos referidos transistores para o refe- dos
caracterizado por uma tal construção,
tando couro, e possuindo um vinco na rido circuito de carga para energizar que,
após a . extinção do arco voltaico,
de carga em polacapa frontal, a peecorser em todo o seu o referido circuito G
partir da referi- Os contatos permanecerão nas câmaridade
alternativa
contônio.
da rente, e uni transformador de cor- ras, onde serão mantidos, e que os
2.0 - Nôvo modelo cie cepa para rente compreendendo um enrolamen- trajetos interruptores constituídos
Jistas telefônicas ou correIatos, como to primário ligado em série com o re- entre os contatots abertos serão tareivindicado cm
caracterizado, mais, ferido circuito de carga e os enro l a- manhos, que, uma vez interrompido
. por ser o contra-forte formado • pela mentos secundários suprindo corrente o ar do eópro, sua sonsa formará-o
própria capa, que é continua, • e por emissor-base, ao referido transistores exigido trajeto isolador de tensão,
uma peça interna, colocada, possuindo cara trocar alternadamente as ! liga- Uni total . de ! -2 ponto,.
•

,•••••n
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TERMO 'N9 116485
De 26 de janeiro de 1960
Requerente - Time Nattonal Ca.sb
Register Company.
Local - Estados Unidos da América.
Título Banho Eletrohtico para
uso da eletro-deposição d e composação ferro-magnéticas.
19 Umbanho 'cletrolitico aquoso
ro-deposição de uni revespara a eleCt
timento ferro-magnético sôbre
substracto eletricamente condutor,
quando se submete o citado substrato
COMG catodo, à aaão eletrolitica no
citado banho, caracterizado por ter
o citado banho uns pil de ordem de
3,5 a 7 e incluir, conto constituintes
essenciais, iontes ferro, numa concentração de ordem de 0,4 a 2 g-litro,
lontes níquel numa concent.ração de
ordem de 3 a 20 g-litro, e um agente
complexador. Seguem-se as pontos
de 2 a 8.
TERMO N9 118.116
• De 6 de abril de 1960
Amp Incorporated.
'Requerente
Local - Estados Unidos da América.
Títulos - Aparelho para Corrugar
Terminais Elétricos.
19 Uma ferramenta para corrugar
conetores elétricos sôbre condutores
elétricos, caracterizada por uns conjunto de matriz para perfazer à operação de corrugamento, uma matriz
do estojo sendo estacionário e a outra acionada por um pistão reciprocante, e um mecanismo de alimentação para avançar uma correia com
conetores montados na mesma para
posicionar os conetores um por um
no estajo cia matriz quando as matrizes estão abertas e compreendendo um
cilindro montado para girar em tina
no de um eixo substancialmente cm
ângulos retos com a direção de reeiprocaçao em taxste com uma superfície em um ponto adjacente ao estojo de matriz de modo que a correia
é suportada conforme ela possa, e
em cada um dos seus lados o estojo
da matriz posicione o conetor no estojo de matriz e o dispositivo da iniciação acionado pelo pistão para girar o cilindro e avançar a correia.
Seguem-se os pontos de 2 a 10.
TERMO N9 114.262
Em 3 de junho de 1959
Requerente: Sinai Misina - São
Paulo.
Titulo: Nôvo 'tipo de interruptor
elétrico para luz fluorescente - Modelo de utilidade.
Novo tipo de interruptor elétrico
para luz fluorescente, constituido por
uma base provida de fios elétricos e
botão acionador, caracterizado pelo
fato de possuir internamente uma
peça recortada em forma de semicirculo, plana, deelizante entre ,
pontos de contacto e presa ao aparelho por eixo central. •
Caracterizado como tudo descrito e
Ilustrado nos desenhos em anexo.
TEMA O N9 114.274
Em 6 de junho de 1t59
- Patnte de invenção:
•relacionadas a hldro-bombas.
Titulo: Novas disposições em ou
Requerente: Evaristo Penha - Sao
Paulo.
19 Novas disposições em ou relacionadas a hidro-bombas, caracter!.
zadas essencialmente por compreenderem um chassis ou armação tia.
pezoidal, cujos laterais superiores
tem montado sôbre maneais e rolamentos eslétanos, o eixo de cornanoo
da bomba; este eixo tem montado
numa das extreinidadeS a 9Çj 1;1'á-

•

-
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gua com fôrça hidráulica e pêsopressão e na outra, extremidade em
excêntrico, incluso numa caixa de
rolamentos, sendo que neste excêntrico tem fixo uma alavanca, braço
ou recurso semelhante, conjugada ao
embolo do pistão,. montado sôbre a
própria base do chassis ou armação.
Um total de 5 pontos. TERMO N9 114.275
Em 6 de junho de 1959
Requerente: SebastiãO Luiz de Oliveira — São Paulo.
Titulo: Nôvo tipo de máquina para
esmerilhainento de válvulas de motor a explosão — Privilégio de' invenção.
19 Máquina para esmerilhamento
de válvulas de motor de explosão,
constituida de motor elétrico com
duas alavancas conjugadas e caracterizada por ter um eixo com movimento oscilatório onde se prende
a válvula a ser elemerilhada.
Tudo como descrito no presente
memorial e ilustrado nos desenhos
em anexo.
~O N.° 1051.516
De 29 de setembro de 1958
Rockwell Manufacturing Company.
:Estados Unidos da America). •
Titulo: Válvula tipo bola. — (Priv.

(bIAR10.6FICJAL:1 (Sdção 111)

uma ou em diversas secções rigidas do
Corp(, 'portante desviàvelmento vincullaas ao trecho-tronco da ferrovia,

caracterizado pelo fato de que, para
compulsar ou formar ponte sôbre as

flambagens ocorrentes durante o momineto de desvio da lingueta, nas
pistas para as rodas-guia estão dispostas fitas-guia elásticas (9) escoradas em um ou preferentemente em
dois pontos escolhidos de cada seção
(1, 2, 3) do corpo portante e eventualmente também no trecho-tronco
(4), com o que cada fita-guia (9)
disrAe
'noto .de apoio fixo,
sendo os restantes pontos de apoio

configurados para deslocamento longitudinal. sendo co misto diretamente, por desvio da lingueta de desvio,
as fitas-guia (9) ajustáreis para trajetos retilíneos ou continuamente
curvados.

TERse.10 Ne 109.439 ).
De 31 de março de 1959
•
Requerente: Galante Francesco —
e.'a o Paulo.
Titulo: Máquina para Concérto de
Pneus.. em Geral — Modele de Utitalude.
1.°) "Máquina para Conserto de
• eu.s em Geral", fixávei em altura
conveniente, a bancada, caracterizada pelo fato de se apresentar com
suporte fixo dotado anteriernante
orça 'solidária vertical, a qual é atraveeeada por haste em semi-circuito
anioximado e móvel em relação aquela, sendo a fixação do mesmo deternanado por parafuso lateral que atravessa aba solidária 'com o suporte
figo estando a pea".i arqueada dotada.
numr das extremidades, de haste que
a atravessa e dotada de rasca, ladeada por guia, ambas solidárias a
uma base suporte de moldes intertatebiáveis, aquecidos eletlIcamente e
c eitioladas por termostato sendo que.
finalmente, no topo livre de peça ver1 solidária ao suporte fixo Se encertra articulado. com , passibilidade
de rotação, molde metálice passível
de confrontaeão com os demais mencionados. — Um total de 2 pontos.

TÉRMO N.° 109.737

Abril de 1959
Requerente — Siemens Is Halske
Aktiangesellschaft, firma alemã. .
Pontos característicos de — 'Processo • dispositivo para -destacar Maga, de -revestimento condutivo e ou
dielétricas, de condensadores elétricos
de bobina ou enrolamento" — Privilégio de invenção.
1. 0 Processo para separar ou destacar fOlhes, de revestimento capacitivo
eu ou dielétricas, em condensadores
elétricos de enrolamento, ou bobina,
caracterizado pelo fato de que, depois
de confeccionado o enrolamento ou bobina, é cobrado sôbre a fôlha • especialmente sôbre a Rilha do revestimento capacitivo, ao longo da linha de
destacamento, um delgado fio ou arame, o qual, se naecssário, é comprimido contra a fõlba, sendo a parte da
fôlha por destacar separada, desde
uma até à outra' aresta longitudinal
da fOlha, mediante uma fôrça de tração que ataca preferivelmente sob
um ângulo agudo com o eixo do arame destacador. Uns total de 4 pontos.
De 14 de

Cie 1962

pelo fato de conterem como abrilhantadores, tio-amidas, respectivamente,
iso-tio-amidas aciclicas ou cíclicas por
suindo no átomo de nitrogênio do eme
pamento tio-amidico, respectivamente,
iso-tio-amidico, um grupamento, ácido
sulfônico, respectivamente, um grupa.
mento salino correspondente. ligado
através de um radical hidrocarboneto.
Um total de 6 pontos.
TERMO N9 109.761
De 15 de abril de 1959

Requerente: — Siemens &
Aktiengesellschaft, em Berlim e Munique, Alemanha.
Pontos Característicos de: "Armação, ou dispositivo semelhança de
armação, destinado a aparelhagens
elétricas de comunicações ou medição", (Privilégio. de Invenção).
lo Armação ou dispositivo à semelhança de armacão, destinado a tina-,
relhagens elétricas de comunicacnea
ou medição, provido de componentes
de insersão sunortando elemen"os de;
conetruçao elétricos, e dotado de coe.'
nexões mediante pinos de tomada
para a ligaeão elétrica entre as come
ponente.s de insercãn e a armação,
caracterizado nelo fato de mie os

TÉRMO •N. 0 109.739
elemen`as machos de contacto encontram-se na subface da Dera de
De
14
de
Abril
de
1959
Ir. V . ) .
inserrão. e s% de tal forma disncrtos
Requerente — Siernens ês Halske com as partes fêmeas dos contsc'os,
1.9 Uma montagem de válvula tipo
Aktiengesellschaft, em Berlim e Mu- nertinentes à armarão. que resultam
bota caracterizada por um corpo tenda passagens de fluida alinhadas,
nique, Alemanha.
dei esnecoe nara os fios de conexão,
alieis de sede no dito corpo alecavenPontos característicos de "Processo tanto no la rio da peça de insercão
da as ditas passagens murtaoas para
para fabricação de condensadores elé- como no lado da srmsrão. cujo s 'sdeelocamento axial e radial limitatricos com camadas de zinco de pe- uecos estão situados em série, ou um
do em relação ás ditas passagens,
quena espessura" (Privilégio de In- atrés do oi't'o. e no mesmo nfv"
uma bola com janela dentro do dito
sob a neça de inserção. Um total de
venção).
cern° rotativo entre poseçõee em que
8 pontos.
0
—
Processo
para
fabricação
de
1.
se alinha com as ditas passagens e
condensadores elétricos com tênues reas- fecha, suportada inteiramente em
vestimentos de zinco, preferivelmente
-superfícies de assentamente esféricas
TERMO N9 109.850
na forma de camadas depositadas por
nos d;toer anéis de sede e meio para
De 20-4-1959
introduzir e estabelecer uma camada
evaporação, caracterizado pelo fato de
de vedador plástico entre Re ditas suque os revestimentos de zinco, ou as Recmerente: Arquimedes — Mate.
perficies. — Seguem-se os pontos de
camadas de zinco aplicadas às respec- rial Técnico — S.A. — Estado cia
nemeros 2 a 30.
tivas camadas portadoras, são manti- Gn a /ubero..
dos isentos de umidade e ou protegiPrivilégio de Invenção para "Uni •
dos de contacto cora oxigênio e gás nôvo disnositivo de fixa elio de supor"TER.M0 N.o 109 696
carbônico, durante o tempo que decor- tes varievels de altura."
Privi légio de Invencão.
Depositado em: 13-4-1959.
re entre sua confecção e o acabamento
TERMO N.9 109.701
19 "Um n5vo dispositivo de fixação
do condensador, o qual é protegido
Reeneeente: , Pedro Tug,ndhat —
de sunortes variáveis de altura" ea.das influências atmosféricas, ou pelo ractarieado
De 13 de abril de 1959
Sã. : Paulo.
por consistir num corno
Poetas: Caracteristicos de: . "Nova , Geiseral Electric Company — Esta- menos durante os periodos de dou ar- fixador vasedo por uma cavidade côDisposição em Przservativo".
mazenagem.
Um
total
de
3
pontos.
nica, dentro da. qual movimenta-se
1.°) "Nova Dispcsição em preserva- dos Unidos da América.
um eixo sunoete, provido nas partes
Fentas
característicos
de
"Aperfeltivo , caractenza-se um' apresentar a
superior_ e inferior de anéis de limifol ma d= um bulbo (1). de relativa çoainenta em Lâmpada de Descarga
TERMO N.° 109.754
tação d e movimento: em mie, dentro
de
Ranhura
Múltipla
'.
,
co,nprimente, destenado a cobrir toRequerente — N. V. Philips'Glo- da cavidade cônica do corno f' arder,
Privilegio de Invenção. talmente a guinde; ume das extreestão livremen`e disnostas esferas
eilampenfabrieken
— Holanda.
O
que
a
requerente
reivindica
como
nedades deste preservativo é fechada, 1
de aeo, na base inferior, e
Titulo — Aperleiçoamentos em ou menores
podendo a mesma ter ou não uma ! nôeo é:
esferes
maiores
aço, na base susaléncia (2); a região de maior dift- 1 1. Lâmpada de descarga elétrica a" relativos a válvulas incandescentes de perior, havendo de
entre elas um anel
m.tro ,epreeenta uma determinada basxa pressão,
especiaanente - ume descarga e mais especialmente válvulas deslisante de transmissão de movi.
zona paralela ou cônica (3), a qual leanpeda fluorescente, conipre.ndendo estabilizadores de voltagem — Privi- mento. um total de 2 pontos.
se conecte. de maneira inclinada (4). ,i um envólucro vítreo alongado tendo légio de invenção.
ca,n um anel ou cmta(.•i n do mesmo eietreciass selados em extremidade
Uma válvula incandescente de desonaterial, e que, reforça a abertura do oa atas e contendo um mele ionizável carga.
TÉRMO N.° 109.760
mais especialmente uma válvuervativo, e esta abertura t - m dia- lque inclui um gás inerte de partida
met!c menor que O diãm etre máximo e uni vapor de metal excitável para la estabilizadora de voltagem, cuja
De 15 de Abril de 1959
do corpo . própriamente dito (1).
dar uma radiação ressonante, dito en- parede é revestida com uma camada
Requerente — Siemens Halske
Um total de 2 pontos.
volta:1"o tendo uma pareC externa de visível do mesmo material do catódio
seção geralmente circular 'e uma plu- caracterizada pelo fato de sonsistir Aktiengesellschaft, em Berlim e Munireliaade de ranhuras em forma de ca- esse Latódio de uma placa de mono- que. Alemanha.
,TERMo N. 198.292
Pontos característicos de: "Condenna'eta extendidas longitudinalmente cristal de germânio, cuja superfície é
x relativamente curtas, alternadas em paralela aos planos do cristal (1,1,1,). sador elétrico de passagem trespassanDe. 31 d= janeiro de 1959
dor elétrico de passagem trespassanlados opostos do envólucro e formanRequerente: Alweg-Forschung G. do unia seção transversal geralmente
te" (Privilégio da Invenção).
M. B. H. ,— Alemanha.
em jorra% de rim, pelo menos nas
1. 0 — Condensador elétrico de pai:.
TÉRMO N.° 109.759 •
:Titulo" Desvio de. Lingueta para perçôes de centro das ranhuras, casagem
trespassante, um de cujos reFerrovias tipo Monocarril.
De 15 de Abril de 1959
lracterizado —p-elo fato de - que o devestimentos condutivos),COmunica
privilégio de Invenção
' senvolvimento da ranhura. medido
Requerente — Dehydeg Dell csche tr:camente com o seu 'estôjo, enquanto
1 Desv:o de lingueta paro ferrovias entre pontos correspendentee de raseu outro revestir:e-rito condutivo cotipa monocarril, com carpe [andante rburas adjacentes em lado: : opostos Hedrierwerke GMBH, firma alemã.
Pontos característicos de: "Banhos munica corri um segmento trespassanem forma de viga cujo tilde supeaor cee eseeeiluero, é da ordem do diâmefrema a pista para as rodas portan- tro do envólucro e pelo fato de que o para a obtenção de revestimentos me- te de condutor, atravessando o corpo
te t do ve!cule e cujas superfícies la- ttajeto de descarga é um trajeto .em tálicos galvadicos" (Privilégio de"
do "Condentedar e sobressaindo em amterais ¡presente de uma vez peio me- z1'-zag de largura geralmente uni- venço),
bos os lados frontais dese Ultimo, sen.
nos uma pista para as rodas-guia, forme medido no plano' médio das ' 1. 0 — Banhes metálieosegaleánlecrs' , do : também provido de dispositivo cocuja lingueta de desvio consiste em ranhuras — Um total de 10 pontos. da' abrilhantamentd, • caracterizados t nectores, condensador esse, engasta‘
IP

Pf 4 F110 OFICIAL

(állinta-feirit 29
-•
deete4ve1mente em perfuraçOee praticedoe em paredes de blindagem, e
servindo para desecoplameeto autiinterferente de condutores ele correnemprógo que
te, caracterizado pelo
ires de um órgão de contacto anelar
co-axial, disposto em têm ° do condutor trespassante e destinado a ser
comprimido contra a parede de blindagem ou contra a borda da perfuração circular nela praticada, tendo por
exemplo a forma de uma saliência à
tremelhança do guine, ou de uma face
anelar cônica ou esférica, conforme é
conhecida em blindagens de condutoima, de tal maneira, que assegure uma
•Iligação elétrica, cc-axial e sem folga,
entre o estdjo do condensador e a parede de blindagem. Um total de 6
pontos.

(S710 11.1)
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De 6 deenalo de 1959
Requerente: Pleissner & Company
G.M.B.11. Textilmaschinen — Alemanha.
Titulo: &cedei. com tambores-peneira para véus de carda fibroso —
Privilégio de Invenção.
10 Secador com tambores-peneira
para secagem de véus de carda fibrosos ou fitas fibrosas de espessuras
diferentes ou de grande permeab llidade ao ar, consistindo em uma
quantidade de tambores-peneira dispostos alternadamente em altura de
maneira tal que resulta uma fila de
tambores-peneira superior e outra inferior, com O que a distância entre
os tambores-peneira adjacentes de
cada fila é superior a um quarto do
diâmetro de um tambor-peneira, caracterizado pelo fato de que os tambores-peneira dispostos em unia fila;
'mamo N9 109.001
de acôrdo com a espessura e a perDepositada em 20-4-1959
meabilidade ao ar do material em
Requerente: IVIax Stern — S. Paulo. secagem, são localizados com distanPontos característicos de: — "Con- ciamentos diferentes. Um total de 29
pontos.
junto baralhador de cartas)."
. Privilégio de Invenção.
19) "Conjunto baralhado: de carTBRMO N. o 111).215
tas", em que o baralho é dividido
ern duas partes ou montes, e se
De 6 de Maio de 1959
a'acterize, pelo fato de os mesmos, por
Requerente:
Gesellschaft Fuer Lin' Meio de rolos transportadores (C)
gerem puxados, carta por carta, uma de', Eismaschinen Aktiengesellschaft
porção em direção contrária à outra, Zwoigneiderlassung Hollriegelskreuth
' inisturando-se assim as certas.
— Alemanha.
Um tntal de 9 pontos.
Titulo: Mistura de gás de proteção
para solda por arco voltaico com um
eletrOd i o de fio nú que funde — PriTÊM° N9 109.999
vilégio de invenção,
De 24 de abril de 1959
1. 0 Mistura de gases para a
• Requerente: British Telecommuni- produção de uma amosfera de areei
éations Researeh Limited — Ingla- voltaico de soldar, caracterizada por
terra.
urna mistura de três ou mais mate• Título: — Aperfeiçoamentos em ou riais de componentes inertes e oxirelacionados a dispositivos gravado- dando com fôrça diversa, especialres magnético.? — Privilégio de In- mente uma mistura de argônio, gás
venção.
19 Uni aparelhamento supervisiona- carbônico e oxigênio, sendo que nisto
dor para gravador do tipo de cilindro um gás, especialmente c que oxida
magnético, caracterizado por meios mais francamente, pode ser substituípara, garantir um potencial de saída do por um gás francamente redutor
supervisionador de cada elemento e ou um halogênio, Um total de 1
considerado, cuia salda supervisio- pontos.
4adora é a mesma, não importando
-a natureza da informação gravada,
a falha da salda supervisionadora,
TARMO N. 0 110.401
Com respeito a qualquer elemento,
De • 15 de Maio de 1959
sendo empregada para dar um alarme. — Total de 8 pontos.
Requerente: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken — Holanda.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou reTÉRA90 N.° 110.361.
lacionados a colunas de fracionamento
De 14 de Maio de 1959
de gás — Privilégio de Invenção.
Requerente: Moore Busines Furna,
Para levar vapor de coluna e de
inc., uma corporação norte-americana, condensá-lo, foi previsto um conduto
estabelecido nos Estados Unidos da para o retônm do liquido condensado
:América do Norte.
para a coluna sendo ôsse conduto coPontos característicos de: "Conjun- nectado com uma bomba de desintetos de multi-copiagem gráfica" (Pri- gração que está em relação de conduvilégio de invenção).
tividade-térraica com um membro con1. 0 — Um agregado de formulários sistindo de material termo-condutivo
de copiagem múltipla, caracterizado pondendo uma fração do mesmo alpor compreender, em combinação: cançar uma temperttura mais elevada
uma pluralidade de fOlhas, guardando do que a da condensação, estando o
entre si uma relação sobreposta para referido membro em contato de inominem múltipla; meios para conti- tercâmbio-térmico com uma situação
nuamente prender entre si fedhas , aJja- na qual o calor é permutado fora da
cantes, ao longo de no mínimo uma de caldeira e onde predomina uma temsuas áreas_marginais, e meias de ali- peratura que excede aquela do interior
vio, incorporados è estrutura de no da caldeira, sendo o referido membro
.mínimo uma das fillhas, estreitamente disposto para entrar em contato do
edjacentes aos dito, meios contínuos Intercâmbio térmico com o liquido
de fixação, e destinados a proporei°. dentro da caldeira e também com um
liarem flexibilidade suficiente para ponto situado entre a bltimamente reevitar a deformação ou distorção per- ferida situação e a bomba de desintemanente do agregado, ermo reuittanan gração, caracterizado pelo fato de que
por exemplo, da dobradura do mesmo, o membro está colocado em contato
ou do seu flexionamonte em ss. J de com o liquido dentro da caldeira por
mu membro alimentadoc ilindrico. meio de um membro de contrôle que
.........+,.1,.com o dito
Uni total de 18 pontos.
Pç' r 91.1A vez e

corpo, membro de contrôle Cse que
possa estender dentro do liquido no
interior da ealdeira sendo needelaao e
proporcionado de tal maneira que a
resistência térmica do membro alterase com os diferentes valores da distância entre a junção do membro e o
membro de condutividade térmica e
as áreas seccionais do membro que
possam entrar em contato com o liquido dentro da caldeira. Um total
de 6 pontos.
TÊRMO N.° 110.363
De 14 de Maio de 1959
Requerente: Otto Bernz Co. Inc.,
Rochester, Nova York, Estados Unidos da América do Norte.
Pontos característicos de: "Construção aperfeiçoada de recipientes de
pressão" (Privilégio de invenção).
1. 0 — Num recipiente de pressão,
tendo uma bucle% para adaptação ao
mesmo de uma guarnição de tomada e
aperfeiçoamento, caracterizado • por
compreender a dita bucha, tendo uma
por ação parietal anelar externa revirada para dentro, dobrada em sua extremidade livre e estendendo-se sob a
forma de uma .haste tubular central,
co-axial -com a porção parietal externa, com ela definido um espaço anelar, cuja haste tubular se projeta numa abertura definida no recipiente, e
sendo, no mínimo ume das porções de
haste e de parede externa, solidarizada
à parede do recipiente, em contato
vedatOrio com a mesma. Um total do
20 pontos.
TÉRMO N.° 110.430
De 18 de Maio de 1959
Alenta-,
Requerente: B. Braun
nha.
Titule: Recipiente para tecebimento conservação armazenamento e entrega de líquidos biológicos -de Invenção.
1. — Recipiente do material sintético em forma de bolsa com paradas
finas, para recebimento, conservação,
armazenamento o entrega de líquidos
biológicos, como sangue e semelhantes, caracterizado pelo fato de consistir a parede do recipiente em polietileno para alta pressão apresentando
urna densidade de 0,921 até 0,925,
preferentemente de 0,922. Um total
de 16 pontos.

e segundo suspiro, apresentando a eletremidade superiar da dita repartiçtko
uma válvula, ítsposta perpendicularmente ao eixo longitudinal do dito envbiticro, para assentar num disposie.vo
flexível disposto em uma placa circular, tendo a placa uma abertura de
comunicaçâo com um primeiro (tange
tubular, coaxialmente alinhado gen;
dnete da dita placa e guiand . . o endente da dita placa e guiando o enterior a dita placa aprementand,.. dispositivos de montagem anlic,lveis ou
removíveis do referido gargale. tendo
o dito envOlucro um primeiro disPo'-:
sitivo localizado pelo seu lado de fora,
destinado a conservar a váieula em
contacto de 'vedação hermética oin o
referido dispositivo flexível, e tendo o
referido envólucro uni ;evade dispositivo, nele localizado, destinadr, a permitir ao dito envOlucro sem deNlocado
em relação à placa, para uma bosição
em, que a válvula se separa do disnesltivo flexível e O orlificiro- e segundo
suspiros ficam em coainnica0,) como interior do referido recipientr, em
virtude dr) que o líquido pode circular
livremente do dito recipiente, através
da passagem de descarga. no mesmo
tempo que o ar pode passar da atmosfera, pela passagem de ar, para o interior do referido recioi2de, ceísanclo
automáticamente a descarga do liquido
do dito recipiente quando o nível do
liquido externo ao dito envtin-ro alcança altura suficienté para obstruir
a extremidade inferior da dita passa.
gem de ar. Um total de l0 p-into.
TÈRMO N.° 110.941
De IS de maio de 1950
Requerente: Parke Davis ei Com
panv — Estados Unidos da América.
Titulo: Processo de obtenção de
compostos da glutarimida — Privilégio de Invenção.
1.0 Processo para a 'produção
um composto de glutarimida eeractere
zado por extrair uni fil tendo de meio
de cultura aquosa de Streptonwees rt.
rnosus forma paronzomucirws com um
solvente orgânico no qual d-3-(2.1edro-

xi-7-med1-5-inedleno-4 oxo • E tionenil)
gluterimicia seja solúvel, separando a
d-3- ( 2-hidrox1-7-metil 5er (ellen° - 4exo-6-nonenin gluterimida do extrato:
e se desejado, purificante a d-3- 2.111droxi-7-inetil-5-rnetileno-4-2xo-6 no.'
nenil) gluterimida assim Obtida . Um
total de 9 pontos.

TARNIO N.° 110.48/
TÊRMO
110,434
De 20 de maio de 1959
Requerente: Richard Whitney Beall
Requerente: Wcstinghouse Electric
Jr. e Linden Harold Chandler EsCorpbration --e Estados Unido"; da
tados Unidos da América.
Titulo: Tampa ou bico para distri- América.
Titulo: Aparelho para çcfr'ge:zoo
buição de líquidos dotada de respiradouro não-gotejante — Privilégio de de água — Privilegio de Invenção.
1.° Um refrigerador de águn adequaInvenção.
1.° Tampa ou bico de distribuição do a ser. conectado com unia tubulade líquidos, dotados de respi-adouro ção de água potável c um • conduto
não-gotejante, destinados a uso no gar- de escoamento de águo, servida, consgalo de um recipiente, vedando-o e tando de um envcSlucro protetor era
permitindo o livre fluxo de líquido forma de armário, e uma multiplic.i.lado interior do mesmo por ação da I de de autras prn-oales verticais unta
gravidade, caracterizado por inz.'nir das quais, pelo menos e removível
um envólucro alongado, de paredes para proporcionar uma nbereura cie
cilíndricas, apresentando um prime:ro acesso ao interior do arnádo-anidade,
e um segundo suspiros ou respiradou- I sendo o dito armário c:ris1rs/1(1e de
ros, opostos entre si, colocados na g11,2 maneira a permitir que a referiu tu.
porção superior, tendo o dito envOlu- IwIr•çrv., de água e o referido c,:nduto
cro seu interior dividido, por ume re s/i.. escoamento de, s:.-Jida se propartição longitudinal, em • uma passa- I longuem e terminem no tate:et:ir
gem de descarga do líquido e uma mesmo, estando colocadu ume unidade
passagem de entrada de ar, em co- de refrigereaçâo dentro do dito armá, , com os reqpectives primeiro rio. it incluindo ten temem casa rerri iiniea,0,,
•

3360 Quinta-feirk 29
ele

frIgeração .de Água podo de admissão e saída e iár siet :h .a COndUttit
ti' água Fazent) parte- do me:ene as
rá.rici e compreend .ode élsoasitivos -k
concluráo ria átitia re s*riada nrovidos
de uma adriii,ssãO disonSra u. nterior
rio memso arnsfi,ol e uma Salda
posta 'exter'ormente e em •.411;1;.5.,
cit.ria pia ure Z.,fid¡lr.,
escoam on to de Aorta serntla r.olocado
no arrtiá ..'n ',ar' core,Oar a citmla pia
um
A
cifoAn I& o
el o.
rn :irmo not4 vel •oh-lendo
nn ist.rior cio mesmo araArio cara
cry^^ef , r a citada tithillar lio 3e !Pis . le
p n4rr. 1 emm o irpotims ire citei tfi.
eus
rorArinrnr.10 ia Snzia e
pns' tivos frilrn. nte desPnáveis conectando a edle t.R 5O dn dito .1%s"ns:davo
Aoun refrig .r.da com
••••"4"-'n,
di ta sa lda do ten nie e n 3i to coo.
i' adel . Anita ,ove cor a d
rn'..."NOdo t.sone. sendo or's a coo&
t-'--o o s gishostcso ctu . A d'ta" itntde re frig--acSo ',noa se,•
-A R n.ra d-rtro e o>, a For,.
a,nvét da menc ionada, ab-rto-e (1 ... acesso, sem ene baia si ter!...
c.om o frene!o.naKo :i.terna
do'nr (1 - . ,, r* ovando a reter la pi
ro.noof .•
r-t,rarla do dit• ny•
n/4•4ri e OS' ref..ri-l os incuto,. dcsIi.
ty (" -is desconet todos. UM 3..a1 de. 7
pontos.

TERMO N.°. 110 451
De 19 de maio de 1959
• P.offin-netit C:tt.t.Roquer, ".
ppnv
F..tadoa Umdon da A oé.a.ot.
li to.ro, trôle
oar, carrinho elevador — Privilégio de In:

C141:21Q QFIgIA,L (Seção 111). ; t.
,
Lu '1
•—• 1-1' • t.
.
a quente seja por liofilização, para gonal e ligadas entre SI por costuras,
récolher o antibiótico is-ob f orma cris- tiras estas que são - enroladas sôbre
um disco provido de ' orifício central
talizada. Um total de 22 pontos.
e fixadas a este por um anel metálico, sendo as hordas das mesmas reTÉRMO. N.° 111.07/
viradas sare si. formando pregas.
Um total de 3 pontos. '
,
. De 11 de junho de 1 /59
Requerente Vicente BellO-mo —
rntina.
TERMO N.° .111.987
_Invenção: "Mecanismo de giro e osDe
23 de lulho de 1959
cilação.- para ventiladores et circulac'ores de ar" — Privilégio de Inven- •
Br1sto1 Laboratori;s. Inc. •... Éstados
U---1 -, da América do Norte.
00.
I° Mecanismo de" giro e oscilação
Po-tos característicos da invenção
em volta de um eixo p-rpendicular de "Nncesan pata a obtenção de nopara com o da hélice dos conjuntos vos d . riv.dng da canamicina" — (Pdvnitiladores ou : circuladores d . ar. ca- , pan:o de. fnvencão).
1.0 1:5 -nceam para a obtenção de
racterizado pelo fato qiie ele compreende um narahiso sem fim Wire novos derivados da_ canemicina (ltanao eixo do motor e uma rod3
'noicin) os quais propiciam nis eis
em enorme/tento com amei?, montada ----o-o...os 4, 1 ,41 *liv .- is teras(51,-. um eixo P .roenclonilar com este penticammite Mein de antihiático.
sendo d ito eixo n .rnendi-oler provido
T1 .1 0 fato de s". reagir cana sua extrem'cl ,cie livr, de lInIR tu-ira narn'c'na h ^ et "n. 011 UM " sal da to4Sma.
t.niv-rsal tiniãc com urra barre. (ir- com om ornânico contendo_ urn
teosív.1 que na sua outra extlemolarle sist.mo a-tilar p 4.1.'cionacic, dn;
1 ,1m, Mo n s.nrinda iunte riniv.r.sol
no*
citraminien, áclneião com um eixo d -slocNoo l ro ente ("o r l-, no oion-5'-foshisiço Ácidos bilnr-02,1 -1 sfflire unia platina ri gid.rrrn- t , or-q o c--- sostos contendo comtt •• •T r"a O simorte do ventlador
nosomt^s 1 ,10 P cia se *Pcolvien: ou
cir-oladnr, pi xo euuaz cl. NoloIr recon.sarem os S 2i S canamirinicos reel,-va- nc- fr es On "/ " , 4"Perin'n'.. sultantes. Um total de 6 pontes.
d>a
soaste:d . por meios capnes Je
netn.
se-iria
elém M ON o nv.Or'emado ebro divadi
TPRMO N.° 112.065
r-o•flm;Apd-. da- VIR °Ittr.1114IC
De
27 de julho de 1959
torro do fim
CiOnm•InAnn n rp onor.n ar nume tiss onsic-0
IN -A, de Almeida Garcom orna coroa d entada sioida- e;- —
('eras.
torso. ...non sumarte "non:anta
r ."/-• N-vo o-c-t ill n de altofalante
_
eu . ant 41/1f"n è^.53 . 1 3 q. Vret/ T t. cool
t oo go.of .1 " " o ' ,Io
1 ° n nove, si tof.lante caracterizanlen OR d e emiti-list
tylCC/1 , 1* o imç n. rmanentm'
Para o ni-Joq n o M nt0i;
quiri na 'a
firy,
.do eixo. Um total- de
MiC1°O Illagn
rA.srn.
..ersn.fs. fit .4 i40 m 11111a
4 pontos.
s6 peça. Um intal de 5 pontos.l
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e, e 4, S,3' 1

centígrados, na razão de 68 To"!..(sessen_
tae oito por , cento). continuando-se !fii
mexer a infusão durante 30 (trinta)
minutos. Posteriormente, submete-se
mistura ao resfriamen'.o à temperatura ambiente, durante 10 (dez) horas; findas as quais estará preparada a
nova posta.
Um total de 2 pontos.
TÉ3,10 113.268
de 15 ,cle Setembro de 1959
Requerente: Otircilio Vasconcelos
Ribas — Estado da Guanabara.
Titulo: Uma nova máquina para
varrer marcor e remarcar as quadras
de ténis. voley-bali, basquete e outras
— Privilegio de invenção.
1. 0 "Ur-na nova máquina para var.
ter. marcar e remarcar as quadras de
tênis. voley-holl. basquete e outras",
core' c'erizada por compreender, em
conjonto, uma eatrutura formando chassis de um cerro de três rodas, a da'
frente disposta no plano longitudinal
medieno. e dure trazeiras dis p ostas em
planos !atereis. Sustentando dite estrutora um eixo transversal no osual está !
fixe ume roda niaior, com periferia de , ,
cerdas rodi.is de vessoura, tendo urna •
polia conmtintrke. que a conjuga com
mera polia -finada no eixo des rodas
treze: ras. mediante correia de trensmis-ã', cruz-da, de modo e inverter o
sent2 do de retaclio ria vassoura circular,
ral.tivamente no das ditas rodas trazelras.
Um total de 5 pontos.
=MO N9 108.229
Data: 3 de fevereiro de 1959 (Rio de
Janeiro)
Imperial Ch:m*.cal Industrie.s
teci — Inglaterra.
Titteo: "Processo para preparar é.s.
teres plastificont2s e composiçães,
contendo os Mesmos" — PriviIgio 'de
ri-vanção..PP/Momsen, Leonardos SI Cia.
' 10)
Processo para preparar ésteres
os qua:s saót plastlIcantC para elos
reto po'iv:nitco e materiais .poliméricos que contm .uma ouantidade substanc.al de c"o7eto polf.v*nilico caracterizado pela recçlo de :uma' mistura
de d'metil octano's e outros alcoois,
obtida 'pela carbonização_e ',redução 'do
trini-ro de pt‘ooP..2ne.. pfodue
.do por
pol tmeriz-c!o de • proolleno"-em presença de Mn catal izador' '-de
:,.cicto fosfórico, com ácido glutárico ou fic4 clo glutár'co misturado
com uma proporção de até um equival-• • te mo'e7.u1p r de uma mistura de
aes eos aruploo e succinlco, - cuia mistura • de Pc'dos edin'oo a 'succinIco é
em qualnwr proporção — Seguem os
pontos de 2a 4.
. •
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Termo n 556 .i.}45, de 10-9-1962
Damelhor, Propaganda Limitada
São Paulo

OWEIhr)e. -"yr-fim/A,

Termo n° 556.042, de 10-9-1962
Brevetes Alimentaires S. A., Bralsa
Suiça

Termo n° 556.047, de 10-9-1962
Damelhor, Propaganda Limitada
São Paulo

nX°°
S`)oc?

cR1EI.+1012.

(Xá. 1

Estado da Guanabara

Classe 33
Artigos da classe

Termo n" 556.039, de 10-9-1962
Bravatas Alimentaires S. A., BrAsa
Saiça

Termo n° 556.048, de 10-9-1962
Quadri S. A., Indústria e Comércio!
São Paulo

Pooa9160)

Classe 41
Artigos da classe

104%v/trio, Braa11,12u

Termo n° 556043. de 10-9-1962
Brevetes Alimentaires S. A.. Bralsa
Suiça

Classe 50
Artigos da classe
Tèrmo n9 556.049, de 10-9-1962
Queriri S. A., Indústria e Comércio
São Paulo

Classe 41
Artigos da classe

C)"

Termo u9 556.040, de 10-9-1962
Bravatas Alimentaires S. A., Bralea
Suiça

Qwx. Qux~eth.

Classe 41
Artigos da classe
Termo n9 556.050, de 10-9-1962
!
Quadri S. A., Indústria e Comércio
S3o Paulo

Classe 41
Artigos da classe

eadwstria

Termo n9 556.041, de 10-9-1962
Bravatas Alimentaires S. A.. Bridas
Suiça

Brasileira

'mo

Classe 33
,Artigos da classe

Classe 8
Artigos da classe
Termo n° 556.056. de 10-9-1962
Ditai-aná, Representações Limitada
Estado da Guanabara
Clases 33
Artigos da classe
Termo n9 556.057, de 10-9-1962
Dharaná, Representações Limitada
Estado da Guanabara

Garantindo SetJ,TV

Termo n" 556.058, de 10-9-1962
José Mriano Raymundo de Souza
Estado da Guanabara

4 SAN REMO 0

Industrie Brasileirt

"DA - MEU-102

DEMAIOA

Termo n° 556.051, de 10-9-1962
Queriri S. A., Indústria e Comércio
São Paulo
Classe 5i)
Artigos da classe

41

Termo a° 556.046, de 10-9-1962
Damelhor, Propaganda Limitada
São Paulo

Termo n° 556.055, de 10-9-1962
Dhârana, Representações Limitada
Estado da Guanaharn

Classes: 8
33
Artigos da :lasse

Têrmo n° 556.052, de 10-9-1962
Malharia San Remo Limitada
São Paulo

Classe 4i
Artigos da classe

Classe 42
Artigos da classe

Clases 41
Artigos da classe

•n•

Classe 41
Artigos da classe

V1/
*0•
ti
.
\C\

nt

365 Dias

Termo a° 556.044, de 10-9-1962
Brevete g Alitnentaires S. A. Bralsa
Sulça

Classe 41
Artigos da classe

Termo u9 556.053, de 10-9-1962
João Comerlato j Cia. Limitada
Rio Grande cko Sul

Classe 36
Artigos da classe
0.1••nn•

Termo a° 556.054, de 10-9-1951
joão Comerlato & Cia. Limitada
Rio Grande do Sul

oscato do Vale
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 42 •
Artigos da classe

Centro Brasileiro
de ((Homeopatia,.
Espiritismo
e ((Obras Sociais_».
Classe 32
.rrtigos da classe
Termo n* 556.059, de 10-9-1962
Perseverança, Indústria e Comércio d&
Madeiras Limitada
Paraná

PERSEVERANÇÀ
INDUSTRIA BRAS I LE I R-A'

Classe 4
Artigos 4a classe
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Termo n° 556.060, de 10-9-1962
Farmacia Alavorada Limitada
São Pulo

•

Termo a*

556.067, de 10-9-1962

I mpressora 'piranga Limitada
Santa C...narina

ALVORADA
Classe 3
Artigos Ia classe

Classe 15
Artigos da classe

Termo n° 556.061, de 10-9-1962
Sociedade de Papel "Aberpal" Ltda.
São Paulo

Termo n° 556.073, de 10-9-1962
Areo- aga "Ordcm e Progresso"
'Estado da Guanabara

ABERP4L
INDÚSTRIA BRASiLEIRA

AREOPAGO

Classe 38
Artigos da classe

Classe 38
Artigos da classe

Termo n° 556.052. de 10-9-1952
Severina Alves Pereira
'
São Paulo
•

Termo n° 556 .0621, de 10-9-1-)62
1mressOra 'franga Limitada
Santa Catarina
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( 10 0SFATOS E CÁLCIO

Termo n' 556.375, de 10-9-1962
Americo Braslico
Estado da Guanabara

1

• , yságorkbaeorpoR:

ERINDfiVit,P,ERrIRX

leate.Jost tept )10.218 1! AND.
ezigiággkigglkur.tt:e,

Classe 41
Artigos da classe
Termo nu 556.053, de 10-9-1962
Sociedade Vinico'a Rio Grandense
Limitaria
Rio Grande do Sul

Classe 38
`-Artigos da classe
Termo n° 556.069. de 10-9-1)62
Sovis S. A.. Sociedade Vinio% Suzranense Industrial e Comercial
São Paulo

PRORROGAÇÃO

•••••••••••

eriX

Termo n.° 556.077, de 11-9-1962
Agro-Industrial Madeireira Campo-Era
Limitada
Santa Catarina

INDUSTRIA
'43RAZILEIRAt

off ff...ff ff

-:::;nt„,•,•:?..uzste2(
•••••.*
Off

•

Classe 42
Artigos ia classe

Clases 42
Prorrolacão

Termo n° 556.064, de '10-9-1962
Tinturaria , e Lavanderia Rolai Ltda.
Classe 1
Estado da Guanabara
Classe I
Artigos da Ç.lasse

Termo n° 556.070. de 10-9-1962
Gerson. Indústria e Comercio de
Aarelhos de Ozona Limitada
São Paulo

Mad,ereira
Campo-Erê -Ltda.

GEROZON

Termo n.° 556.078. de 11-9-1962
Farmácia Central Ltda.
Santa Catarina

IIESA

DE

Classe 32
Artigos da classe

Vamo n° 556.071, de l0-.1962

Ilidir) Pinto de Carvalho
Estado da Guanabara

MESA DE FESTA
Classe 50
Artigos da classe

00/4egaPin
‘?(1

-1-teta
"Os Se~
Classe 36
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 555.083, de 11.9-1962
Brasil Indústria e Comércio
Santa Catarina

iRSALETE),
Ind. Brasileira
Classe 41
Artigos da classe
nnnnn•n•n.

Termo a.° 556.084, de 11.9-1962
Rainha das Bicicletas Ltda.
Santa Catarina
•

clas
Bicicletas Ltda.
Nome Comercial
Termo n.° 556.085, de 11-9-1962
Confecções Oran Ltda.
Santa Catarina

Nome Comercial
Termo. n.° 556.080, de 11-9-1962
Indústrias Sul Brasileiras de Tecidos
Limitada
Santa Catarina

,PRORROGAÇÃO

Térmo n° 556.066. de 10-9-1962
Nilza Leivas Rosernburg
Estado da Guanabara

Nome Comercial

Farmácia
Central Ltda.

Ciase 8
Artigos da classe

FESTA

RECE/MS
E
ISCIG(STOÉS

Agro-Industrial

indústria Brasileira

Casse 43
Art'4-,es da classe

PROF MIRAKOFF — COMO VENCER

Termo n° 556.076. de 10-9-1962
Aramificio Bangu Limitada
Estado da Guanabara
Classe 11
Artigos da classe

556.065. de 19-9-1962
Têrmo
Nilza Leivas Rosemburg
Estado da . Guanabara

Termo n.° 555.081, de 11-9.1962
Leonardo Sei!
Santa Catarina

Termo a.° 556 . 082, de 11,9-1962
Medeiros & Filhos
Santa Catarina

Classe 32
Artigos da classe

~ gamem m MITA
SOC VINCOU cuo GRA.Natni

Termo n° 556.074, de 10-9-1962
Fer-Carnércio e Indústria S. A.
Estado da Guanabara

Classe 43
Art: ,-as da classe •

Nome Comercial

AMMENTC DE FACIL ASSIMILA *
cA3,tiUTRITIVO C CALCIFICANTE
151E

Classe 33
'fitulo

FER - COMÉRCIO)
E INDÚSTRIA S. A..,

.-^
, ----.

.4"...-*--

Termo n.° 556.379. de 11-9-1962
Luz & Cia.
Santa Catarina

Castroseir

1NDUSTR IA BRAS !LEI RA

....S»

Termo' n° 556.072, de 10-9-1962
Castroseira Sanitarios Limitada
Estado da Guanabara

Novembro de 1962
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Classes: 41 — 42 — 43 44
Titulo -

Ind. Brasileira
Classe 37
Artigos da classe

Ind. Brasileira
Classe 36
Artigos da eine>
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Termo n,° 556.115, de 11-9-1962
Materiais de Construção Sul Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n.• 556.121, de 11-9-1962
Domingos Burtet
R:o Grande do Sul

Nome Comercial

Téraio n.° 556.130, de 11-9-1962
Ali Importaço e iixportação S.A.

da classe
Classe 21

Classe 8
Artigos da classe

IC u1C

_

Classe 41
Artigos da classe
Termo n. 9 556.122 de 11-9-1952
Proquima • Indústria, Comércio e Representações — Produtos Quimicos e
.Agro-Pecuários Limitada
Rio Grande do Sul

Auto Borrachas Santana Ltda.
Rio Grande do Sul

SANTANA
Marca registrada

QUIMA
•

INOÜSTRIA BRASYLEIR/_,

Classe 21
Artigos da classe
Termo n.° 556.118 de 11-9-1962
Abastecedora Al'o Petrópolis Ltda.
Rio Grande do Sul

áLT9 PETROPOLIS
In duatris Brasileira

'Classe 8
Artigos da classe
Termo n.° 556.123, de 11-9-1962
Restaurante Gruta Azul Ltda.
Rio G:-ande do Sul

GRUTA AZUL

Classe 50
Artigos da classe

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Térmo n.9 556.119, de 11-9-1962

Classe 41
Artigos da classe

Servilar Ltda.
Rio Grande do Sul

SERVILAR
IND, BRASILEIRA]
Cla'sse 50
Artigos da classe
Termo n.° 556.120, de. 11-9-1962
Torrefação e Moagem de Café

Ibirapuitãn
Rio Grande do Sul

±11APT:IITAN
Inductria Brasi/eira
Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 556.i24, de 11-9-1962
Armando' Ferreira Filho
Rio Grande do Sul

SEVEIS

Termo n.° 556.126 de 11-9-1962
Pedro Requena Gornez
Rio Grande do Sul

Termo n.° 556.125 de 11-9-1962
Vitola, Sanzi E Cia.

BAR — RESTAURAN'rE
C URR AS C AR I A E GALETO
‘.\

tate •

g

Classe 8
Artigos aa classe

Termo a.' 556.132, de 11-9-1962
Imperial Máquinas cie Costura Ltda.
.-.
'aula
Classe 21
Art.g.m tia casse
Termo .n." 556.133, de 11-9-1962
Imperial Máquinas de Costura Lida
São Paulo

ercury
G:asse 21
Artigo; :ia classe
Termo n.' 556 134, de 11-9-1962
Imperial Máquinas d€ Costura Ltda.
Paulo
Classe 8
ua classe

Termo n." 55- 6.141. de 11-9-1%2

Carlos Eduardo Cavalcanti de
Albuquerque
Guanabara

(10)°

Classe 33 .

Sinal de Proaaanda
Termo n.° 555.142. de 11-9-1962
— Imo:tn-ão .- Exportação S.A.
Guanabara
Classe b
ua classe
Termo a.' 555.143 de 11-9-1962
Ah — impurtação e / Exportação S.A.
Guanabara

Art.

Classe 8
oa classe

Termo n.° 556.144, de 11-9-1962

Comercio IndústriP Coiro S.A.
Guanabara

Classe 36
Od

iWelp

Tecrao n.', 556.145, de 11-9 1962
Comercio Intiústrii. Coisa S.A.,

M

Guanabara

Classe 16
Artigos da classe
Termo n. v 556.127, de 11-9-1962
Comercial Industrial Tealmy Ltda.
Rio Grande do Sul

TEALMT Ind. Brasileira'

COMERCIO INDUSTRIAI
Classe 21
Artigo:, da classe
Termo n.° 556.136, de 11-9-1962
Imperial Máquinas de Costura Ltda.
Paulo
Classe 21
Artigus ua classe

• Oasse 50
Artigos da classe

Termo n.° 556.137, de 11-9-1962
Ali — Importação e Exportações 3.A.

Termo n.° 556.128, de 11-9-1962
Imperial Máquinas de Costura Ltda.
São Paulo

Artigos da classe

GORA S.A.
Nome Comercial
menn=1.

Termo n.° 556.11t, de 11-9-1962

Comércio lneus rv., Cofra S.A..
Guanabara

Guanabara
Classe 8
rermo n.° 556.138. de 11-9-1962
Ariel Comércio e Importação Ltda.
Guanabara

Classe 50
Artics. a classe

Classe 8
Artigos da classe
Termo n.° 556.129, de 11-9-1962
Ali Importação e Exportação S.A.
Guanabara

kCOPACABANA
C iasses: 4 42 e
Ti...10 de Estabelecimentos

Termo n.° 556.131. de 11-9-1962
Imperial Máquinas de Costura Ltda.
São Paulo

Termo n.° 556.135, de 11-9-1962
Imperial Máquinas at Costura Ltda.
São Paulo

Industria Brasileira
Classe le
Artigos da classe

Guanabara

Are'---

CAFE

Classe 41
Artigos da classe

Te:mo si.' 556.14. de 11-9-1962
— Importação e Exportação S.A.

Guanabara
Guanabara

Termo n.° 556.116, de 11-9-1952
Galli el Gasperini Ltda.
Rio Grande do Sul

IliNO..,5TRIABRAILEIRA
1 '1
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Classe 21
Artigos da classe

Classe 8
Artigos da classe

Termo n.' 556.139 de 11-9-1962
Imperial Máquinas de Costa Ltda.
S .gn Paulo
Classe 8
Artigos da classe

Termo n.° 55o.147. de 11-8-1962
Comércio Indúst ria Cofra S.A.,
Guanabara

Classe 37
Artigos da classe

3364 Quinta-feira 29
•
1
L Termo n.9. 556.086, de 11-9-1962
Livraria e Papelaria Recorde

OiARIO OFICIAL (Seção III)
Tânno a." ,5d.093, de 11-9-1962
Thomaz Leal

Santa Catarina

8 Cia. Ltda.

Santa Catarina

'LIVRARIA E PAPELARIA

'IrEALr'

RECORDE LTDA,
Nome Comercial

nd. Brasileirg

,Termo n.° 556.087, de 11-9-1962
\ Gentil Reinaldo Cordioli
Santa Catarina

Classe 41
Artigos da classe

tiOTEL, BAR
E RESTAURANTE
RODOVIÁRIO

Termo n.° 536 . 094, de 11-9-1962
Lafaiete Luiz Chandelier
Paraná

ISAITAVEX"

Nome Comercial

Termo n.' 556.088, de 11-9-1962
Irmãos Kindermann
Santa Catarina

«JULIANA»

Classe 33
Titulo de Estabelecimeni‘

Termo n.° 556.095, de 11-9-1962
Lafaietee Luiz Chanclelier
Paraná

Ind.' Brasileira
Classe 43
Artigos da classe
Termo n.° 556.89, de 11-9-1962
Afonso Pratas da Silva
Santa Catarina

uLEV-PEG"
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo a.° 556.096, de 11-9-1962
Orlando Elpo
Sant Catarina

Novembro de 1962
,

Termo n.' 556 .100, de 11-9-1962
Móveis Selmar Ltda.
Santa Catarina
Classe 40
Artigos da classe
Terino n.° 556.101, de 11-9-1962
Rainha das Bicicletas Ltda
Santa Catarina

netinha
das
Bicicletas
Classes: 21 e 33
Nulo de Estabelecimento

Termo n.° 556.102, de 11-9-1962
Pó! Jorge Zacca
Santa Catarinr

FABRICA DE BEBIDAS
«SÃO PEDRO»
Classes: 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 556.103, de 11-9-1962
Danilo Napoli
Santa Catarina

ccSALETE»

"ELPO"

ind. Brasileira
Classe 41
• Artigos da classe
Termo n.° 556.090, de 11-9-1962
Aguiar, Silva & Cia.
Santa Catarina

"CLAU'
and. Brasileira

•

Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 556.091, de 11-9-1962
Edison Xavier
Santa Catarina •

LORD MAGAZIN
Classes: 34, 36 37 e 48
Titulo de Estabelecimento
Termo a.' 556.092, de 11-9-1962
João Prudênclo de Atnorim
Santa Catarina

'CHURRASCARIA
“ReiffriNOL"
Classe 41
Título de Estabelecimento

Ind. Brasileira
Classe 41
Artigos da classe
Termo a.° 556.097, de 11-9-1962
- Móveis Universal Pereira & Cia.
Santa Catarina

"UNIVERSAL"
Ind. Brasileira
Classe 10
Artigos da classe
Termo a.° 336.098 de 11-9-1962
Tecidos Pedro 5.1arto Pereira Ltda.
Santa Catarina

C.,ASA NOVA
Classes: 23, 30. 34, 36 e 37
Titulo de Estabelecimento

•••••n

Termo n.9 556.099, de 11-9-1962
Luiz Burigo & Cia.
Santa Catarina

4B11111G0'

Ind. Brasileira

tniL urasileira
Classe 42
Artigos da classe
Termo n.° 556.101, de 11-9-1962
Afonso Bento Costa
Santa Catarina

«JÁ VAI,
Ind. Brasileira
Classe 42
Artigos da ciasse
Termo n.° 556."105, de 11-9-1962
Dano Savi
Santa Catarina

4`.11JCIEMA1
Ind. Brasileira
Classe 49
Artigos da Classe
Termo n.° 556.106, de 11-9-1962
José E. Tomazi
Santa Catarina

'TOMAZI"
Ind. Brasileira

Classe 43

Classe 42

Artigos da classe

Artigos da clasa

Tôrmo n.° 556 .107,, de 11 -9 - 1962
José E. Tomazi
Santa Catarina

ItO'MAZI"
ind. Crasileira
Classe .43
Artigos da classe
Termo n.° 556.108, de 11-9-1962
Construtora Oeste Limitada
Rio Grande do Sul

OESTE
Ind. Brasileira
Classe 16
Artigos da classe
Termo n.° 556.109, de 11-9-1962
Osmar A. Graff
Rio Grande do Sul
Classe 42
Artigos da classe

nn•n•nn•n•n...•

Termo n.° 556.110, de 11-9-19-61
Discobrás -- Distribuidora e Comercie*
Brasileira Ltda.
Rio Gransie
Si?

DISOOBRAS'

Ind. BraGileira
Classe 21
Artigos da classe
Termo n.° 556.111. de 11-9-1962 Sociedade Brasileira de Transportes
Limitada
SOCIEDADC BRAS/LRIRA DE TRANSPORTES

.11nn•n•••nn

Classe 50
Artigos da classt.

Termo n.° 556.112, de 11-9-1962
Nunz1ato Nicola Magno
Rio Grande do Sul

Restaurante
e

çaieto
DON NICOlk
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

Termo n.° 556.113, de 11-9-1962 a
Grá4ica Sandra Ltda.
Rio Grande do Sul

SANDRA
nd Brasileira
Classe 50
Artigos da classe
Termo n.° 556.114, de 11-9-1962
Materiais de Construção Sul Ltda.
Rio Grande do Sul
't..,ii__I a s .a Das

Isommeiel
---4

Classe II
Artigos da clame
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OIARIO OFICIAL' (Seção

-

Termo n.° 556.148, de 11-9-1962

2111 — Importação e Exportaçãá- S.A.
Guanabara
Classe 21
Artigos da classe

Termo n.• 556.210, de 11-9-1962
Viaà. Cometa S.A.
São Paulo

VIAÇÃO COMETA
Curitiba- Est. do,
Paraná

Termo n.° 556.149, de 11-9-1962
Comércio Indústria Gogra S.A.
Guanabara
Classe 23
Artigos da classe
Térmo n.° 556.150 de 11-9-1962
Ah— Importação e Exportação S.A.
Guanabara
Classe 8
Artigos da classe
Termos ns. 555 151 a 556.197,'de
11-9-1962
Construtora Ker Ltda.
Guanabara

{KER

Termo n.° 556.218. de 11-9-1462
Viaã. Cometa S.A.
São Paulo

Termo n.° 556.211. de 11-9-1962
Viaã. Cometa S.A São Paulo

_

COMETA'
;ampinas- Est. de
,S.Paujo
Classe 31.
Titulo .

I

Termo n.° 556.227, de 11-9-62
Vdcantara tachado Cem-ércio e Em
"preendimentos Ltda.
São Paulo

VIAÇÃO COMETA
Vitoria- Espirito Santo,

classe 33
- Titulo

Termo n.• 556.212 de 11-9-1962
Via. Cometa S.A.
São Paul('

Classe 33 •
Titulo
Têm° n.° 556.219. de' 11-9-1962
Viaã. Cometa S.A.
São Paulo
-

4IAÇÃO COMETA
Paulo-Capital

ao

Ciasse 3J .
Titulo

•
FEIRA DE UTENSÍLIO!
E SERVIÇOS DE ESCRITOO
Cu,sses: 8, 17, 33 e 40

Insígnia

Téralu n. "555.228, de 11-9-62
Miller, Albuquerque & Cia, Ltda,
São Paulo

Teirno n. 556.220, de 11:9-62
Cia. Fabricadora de Papel
São Prtilo

STII

N

ZR

IndUstria Brasileira •

iNDtrsTRIA BRAgttrinK
Classes: 1 a 50
Artigos da clazse
!Termos as. 556.193 à 556.205, de
11-9-1962
Textil 1. Serapião S.A.
São Paulo

'3. SERRANO

.
Indústria Brasileira
Classes: 4, 22, 23. 24, 34. 6.'37 e 40
Artigos da classe \s,
Termo n.° 556.206, de 11:9-1962
Viaã. Cometa S.A.
.3ão Paulo

VIAÇÃO COMETA
Sao JOse do Rio
Preto - Ret. de S.Pauln
Classe 33
Titula
Trêrnio n.° 556.207. de 11-9-1962
Viaã. Cometa S.A.
S,

..v'IAÇ:90 COUTA
Itistritci
, Federal
Classe 33
Titulo

Termo n.° 556.208. de 11-9-1962
Viaã. Cometa S.A.
3ão Pauto

VIAÇAO COMETA'
Santos- Est. (I(
,Sao Paulo

IIAÇÃO COMETA

VIAÇA. 0 COMTA
Rio Ge JaneiroEst. da Güanabai

C,I1PLAPI L

Termo o, 556.214, de 11-9-1962
Viaa. Cometa S . A.
São Paulo

fIAÇÁO COMI' ia
Belo Horizonte
Bat. de Minas Gerai
Classe 33
Titulo

)orto Alegro- Rio
Irando ' do Sul

Classe 36
Artigos da classe
Tê:rao n.° 556.223. de 11-9-62
Artigos da classe
Estúd:o Gráfico Arco Iris Ltd,
São Paulo

L. RCO fRI.
.

Termo ri.° 556.224, de 11-9-62
Antonio Ferraz Azevedo
Sã", Paulo

E1GATOX
.
•
Classe 2

Artigos da classe

Termo n.° 556.2 1 6. de 11-9-1962
Viaã. Cometa S.A.
São Paulo

Têntio_ n.* 556.225, de 11-9-62
Text 1 J. Serrano S. A.
São Pau:c

Classe 33
Titulo
Termo n.° 556.217, de 11-9-1962
Viaã. Cometa S.A:
São Paulc

COMI.M'A;
Bahia- Salva"
x2asse'.33.
Titulo

Classe 32
Insign'a
Tê.ino n.° 556.229. de 11-9-62
Société Lorraine
Lan;inage Contint
"Sollac"
França

SOLLEGE
C:asse 5
Artigos da classe
Têrtno a.' 556.233, de 11-9-62
Société Lorraine de Laminage ContInu
• Solta c"
França

SOLRADSA
5
Artigos da classe
Têtrno n.° 556.231, de 11-9-62

Classe 25
Artigos da classe •

Classe 33
Titulo

viAçAo
t.,

Classe 2
Artigos da classe

Classe 33
Titulo

VIAÇO covsTA

• Termo n.• 556.209 de 11-9-1962
Viaá. Cometa S.A.
São Paulo

L

Terrno n. 556.222. de 11-9-62
João Colho da Silva FilhaSão Paulo

Recife- Pai:nambu,"

Classe 33
Titulo

Têrmo n. 556.221, de 11-9-62
Antonio Ferraz Azevedo
So Paulo

Poços de CaldasEst.de Minas Gerais,

,VIAÇA0 COMETA

Classe 33
Titulo

Classe 38
Artigos da classe

Termo n." 556.213 de 11-9- / 962
Viaã. Cometa S.A.
•
São Paulo

Termo n.' 556.215. de 11-9-1962
Viaã. Cometa S .A.
São Paulc

v1io corAzrí
Ribeirao Preto-,
Est. de S.Paulo,

(.lasse ,33.
.
TitW"

Novembro do 1962 3365

SERRATTO•
S.A.
- Nome Comercial •

‘ TEXTIL

Tênmo n.° 556:226. 'de 11 .!;1-62
Sacaria América Limitada
São Paulo
2P T CiÇ\

U-ao Paulo-Gapitav;,
Classe;33:

Artigos da classe

nistr.buidora "Bancle'rante” de Filmt
S.A.
S: Paulo
- DISTRIBUIDORA DARDEIRANT:
DE FILMES S.A.
Nom.: Comercial
Termo n.° 556.232. de 11-9-62
Distr:buidora "Bandz'rante" de Filmo
S.A
São Paulo
ANDEIRANTE
xnaustria Brasileira
C:asse 8Ttn-rro n.° 555.2'21. de 21-9-62
Taba'caria Snipaio Ltda.
São Paulo

SAMPAIO

Industria brasileira-1'
Liasse 44

Artigos da classe

DIA-RIO. OFICIAL

3360 Quinta-feira 29 .

Termo 11.° 556.234, de 11-9-62
Instituto de Resseguras do Brasil

Tirana a.' 556.240, de 11-9-62
Fábrica de Calçados Avião Ltda.

Guanabara

Guanabara

g
AStral
Classe 36
Artigos da classe

.Termo o.° 556.241, de 11-9-1952
Enaenho do Paraíso Tida.
Riu de jaaeirc¥ .
li151.4 OWItr(11.0-á-Éllflit5:11fr8RA51t;

Engenho do Param°

Classe 32
Artigos da, ciasse

Chsse 42
Artigos da cla.sse

Termo n.° 556.235, de 11-9-62
Manuel Inocencio de Lacerda Saltos
Guanabara

TV- Magazíne
Classe 32
Artigos da classe

—
Termo a.° 556.242, de 11-9-1962
Saul Tornapolsky
Guanabara

Fo rrn a te c
l udiist ria Brasileira.

Termo n.° 556.236, de 11-9-62
Casas Maia S. A.
Pernambuco

REPORTER ELETRICO
Classe 8
Artigos da .classe
Tèrmo n.° 556.237, de 11-9-62
Laboratório Neo-Quirnica Comércio e
indústria de Alfredo Martins Fernudes
, Rio de Janeiro

Classe 1
Artigos da classe
Termo n.° 556.243, de 11-9-1962
Saul Tornapolsky
Guanabara'
Classe 8
Artigos da classe

Terra° n.9 556.244. de 11-9-1962
Cia. Injustrial de Roupas
Guanabara
Ga: Industrial de Roupas'
Nome Comercial
Termo n.° 556.245, de 11-9-1962

Cooperativa dos Produtos de Leite de
Bananal
São Paulo
innky-~Re7er:4
garipAIILNTIEIG4:!14
442'4

.indüstria

F

Santa
.

IWtr . Pr,ylletri

Danneraann, Comércio e Inchisr.r1.1

)!Z -INDI G ENA
'Indústria Brasileira
Classe 44
Artigos da classe
Têrmo n.9 556.258, de 11-9-1962
Dannemann, Comércio e Inclúst ia de
Fumos Ltda. Comn
(Prorrogação)
Bahia

Classe 2
Artigos da classe
Termo n.° 556.249, de 11-9-1962
Santa Fé Comercial e Agrícola Ltda.,
S3 n Paulo
.
Classe 7
Artigos da classe
Termo n.° 556.250, de 11.9-1962
Indústria Textil Avila Ltdaw,
São
,

ik V 1L A

-.-1 nduatrla Brat:31101ra
• Classe 36
Artigos da classe

Indústria Brasileira'
Classe 'h

Termo n." 556.251, de 11-9-1962
Metalforma Indústria Mecânica Ltda.
São Pargo

Artigos da classe

Têrmo n.9 556.259, de 11-9-1962
Dannemann, Comércio e kin itril de
Fumos Ltda. Cola
(Prorrogação.
Bahia

ME 'TAL,
1DRIMAt
1140. BRASILE/R*
Classe 6
Artigos da classe

kILIDUSTRIA BRASILEIRA.

Termo n.° 556.252, de 11-9-1962
(Pr ,:regação)
Tecidos S. M. Teixeira Ltda.

Termo n.9 556.260, de 11-9-1962
Dannemann, Comércio e Indústria de
Fumos Ltda. Cola
(Prorrogação)
Balda

Classe 44
Artigos da classe

GUanahara

PRORROGAÇÃO'
_ EXIJAM ESTA MARCA

Guanabara

Tèrmo n.° 556.238, de 11-9-62
Waider Soares e Raymundo Deir4

Termo a.' 556 .257. de 1l -9-í962

Fumos Ltda. Comn
(Prorrogação)
Bahia .

.'

Termo n.9 556.253, de 11-9-1962
Empório de Casenkas S.A,. -

Classe 3

.

..2

¡W!'3esaAsus xfé
!INDUSTRIA BRASILEIRA_
Classe 44
Artigos da cla sse
Tèrmo n.9 556.261, de 11-9-1962
Dann.emann, Comércio e Indústria de
Fumos Ltda. Q'..
( Pron-og ação )
Batata

DIPOAIO Dt CASZMIRAS 11.

tzX

Nome Comercial

Cardoso
Guanabara

r • Classe 41
Artigos da classe
556.246, de 11-9-1962
Tèrmo
Farmácia Ypiranga Ltda.
Gut nabara

_

YpTiãhge,.,,
amei: 3 e 48

Artigos da classe
Termo a.° 556.247, dd 11-91962
Delta Sociedade Cooperativa de Consumo a Crédito Mútuo de Respoasabilldade Ltda.
Guanabara
—

m D—Elfit"1"'
r.—
*. Sociedade
• toornerati—va
de Consumo a Crédito Mutuo
de Responsabilidade Ltda;
Classe 33

Tèrmu u.9 556.248, de 11-9-1962
Santa Fé Comercial e Agrícola Ltda.
São Paulo

Classe 23
Frase de Propaganda

Artigos da classe

Classe 48
Artigos da classe
ermo u.9 556.249. de 11-9-62
Si(Iap Propagannab Ltda.
Guanabara

£JovcmLródé '19t32

SIMR01.0 DOS MELHORES TECIDOS'

Brasileira

indústria Brasi1eirk..

Seção 111) 1

Nome Comercial

Termo n.9 556.254, de 11-9.'962
Produtora Importadora Distribuidora
Ilamaffirries Ltda,
São Paulo

Classe 32
Artigos da classe
Têm° n.° 556.255, .de 11-9-1962
Produtora Importadora Distribuidora
Parafilmes Ltda.
S80 Paulo

,INDUSTRIA BRASILEIRA
..
Classe 44
Artigos da classe
Termo n.9 556.262, de 11-9-1962
Dannemann, Comércio e Indústria de
Fumos Ltda. C...nin
,(Prorrogação7
Bahia

E
1"1' It

CII '1'
'BI A '1'1'' A S
/
1

Anynturatl
íltrOiiiírálálà

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 33
Artigos da classe

Artigos da classe

1;

11JA

Classe +4

Quinta-feire 29
.•Termo n.,* 556.264, de 11-9-1962

Comércio e Indúst.4.0 de
Fumos Ltda. Comn
(Prorrogação)
Bahia

Pannemann,

pIARIO OFICIAL

Têrmo n.° 556.274, de 11-9-1962
Termo n.° 556.269. de 11-9-1962
Dannemann, Comércio e Indústria de Dannemann, Comércio e Inchisrna de
Fumos Ltda. Cola
Fumos Ltda. Cola
(Prorrogação),
(Prorroga;Ao),
Bahia
Bahia

4i O C 11 FE 14 E
S.;n UZoAs À. Ni AS

iBLATT ER ^
Indústria Brasilelià*
Classe 44
Artigos da classe

(Seção 111)1

-là
g
ft...F4 I
INDUSTRIA ' BRASILEIRA)
Classe 44
Artigos da classe

NUMA
cgtiznAsm,mAs
MATT Eli

Indústria Brasileira
Classe 44
Artigos da classe

TARA C Et:
JR I, A ri' EB
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Artigos da classe

RESTE
C1:117.-1;t„vr
V N

E 31 AM,0 1.2
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 44
Artigos da class,

M 44VAN

Indústria Brasileira
Classe 44
• Artigos da classe
Termo n.° 556 267, de 11-9-1962
Dannemann. Comércio e Indústria de
Fumos Ltda. 'Comn
(Prorrogação)
Bahia

sE

AI

AS;,'

Indústria Brasileira
Classe 44
Artigos da classe

Indústria Brasileira
" Classe 44

CitWantirt

1 ? A I b 1K
14 A '1".1' J?.

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Artigos da classe

Termo n.° 556.231, de 11-9-1962
Charles Henri Mart;—
França

Classe 36
Artigos da class„
Termo n.° 556.232 de 11-9-1952
Indústria e Comércio de Rncbea
Balanceadas São ;ehastião Lidas
Bahia

Cativa ntè
Indústria Brasileira'
Clasnse
Artigos da classe
termo n.° 656.2 ,t3, je 11.9-1962
(Prorrogação)
Irmãos Pobtictti
Guanaoara

Indústria Brasileira
Classe 11
Artigos da ciaise

Artigos da classe

Termo n.° 556 . 7. de 11-9-1962
Dannemann. Comércio e Indústrtv de
Termo n.° 556.2/2, de 11-9-1962
Fumos Ltda. Cola
Dannemann. Comércio e Indústria de
(Prorrogação)
Fumos Ltda. Cola
Bahia
Prorregaçâo)
1•
Bahia

Z nANA1311N3

ilLivrt ER

Paiuicinahlluli

Classe 32
Artigos da classe
Wenn° n. 556 181 de 11 8 1362
Indústria Pernambuzana de AgIoniera.i
dos de Cinitritc Ltda.

ssleLEIRA
lasssdBeaR4AlaS
INDUSATrRticgloA

Industria Pernambucana'
de Aglomerados de Cimento, Ltd'i

Li4118

Nome Comercial

Indústria Brasilein:

Termo n.° 556.278, de 11-9-1962
Borg
Warnei Corporation
Estados Unidos da América

Termo n • 556.286 de 11-9 )962
Cadib S .11. — Can ércio e Insil,t4tria
Guarrani.,ra

Classe 44
Artigos da classe

Termo n.° 556.258 de 11-9-1962
Termo n.° 556 . 273. de 11-9-1962
lannetriann, Comé-cio e Indústria de Dannemann. Comércio e Indústria de
Fumos Ltda. Coir
Fumos Ltda. Comn
( P.ss ssa aeão)
(Prorrogação)
Bania
Bahia

•DANNEMANNS

Classe 36
Artigos da classe

PRORROGAÇÃO

0AN N.Emmilyt,ffl
R0S

G

JACQUES ESTEREi

Classe 44
Artigos da classe

Termo n.° 556 276, de 11-9-1962
Termo n.° 556 266, de 11-9-1962
Dannemann, Comércio e Indústria de
Dannemann. Comércio e Indústria de
Termo n.° 556.271, de 11-9-1962
Fumos Ltda. Comn
Fumos Ltda. Comn
Dannemann, Comércio e Inclüst.ia de
(Prorrogação)
(Prorrogação1
Fumos Ltda. Cola
Bahia
Bania
(Prorrogação)
Bahia

t Fre
istArrix si

Termo n.° 556.80, de 11-9-1963
Charles Henri Manda
França

INDUSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 556.275, de 11-9-1962
Termo n.° 556.270, de 11-9-1962
Termo n.° 556.265, de 11-9-1962
Dannemann, Comércio e Indústria de Dannemann, Comércio e Indústria de Dannemann. Comércio e Indústria de
Fumos Ltda. Cola
Fumos Ltda. Cola
Fumos Ltda. Colo
(Prorrogn,áoj
(Prorrogação)
(P.ssri og ação)
Bahia
Bahia
Bahia

ir A RR 1K
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ti I' E t: I A G

."411 1 SGESIII: II TE

r; t 1k

1;11A TTElt.

GreollAc
Clasle 1
Artigos da classe

_—
Termo n.° 556.2 79 de 11 9-1942
Botto Federice S.p.A.
Itália

INDUSTRIA BRASILEIRA

REX METAL

Closs,., 44
Artigos :da glasse

ClUse G
Artlgo5 da cla'áe

CADIEL

Indústria Brasileira
E
4
Classe 5
:lasse 6
Classf 7
04:sr I I
C!..n 16
Classe 28
Artigos da classe
.1 ; Fre

3368 Quinia-faira 29

CP\ RIO OFICIAL (Seção III)

Termo n. 9 556.24. de 11:9--1962
Confecções Ganitex Ltda.
Guanabara

i

• Termo n.• 556 . 301, de 11-9-62
Editora International Lida: .
Guanabara
-

1

INSA » - International =

News Sales Associates
Indústria 'Brasileira

Classe 32
. Artigos da classe
Termo n.9 556.302, de 11-9-62
Editora Inlernational Ltdd.
Guaaabara

35
Artigos da. classe
Termo n.° 556, 2(35. de Ii 9 .1962
Francisco Linclner S. A — Tn2istri,, e
Comércio
Santa Catarina
FRANCISCO LINONER S/A.

Intèrnational Eerm
.& Business News

Termo n.9 556.296, de 11-9-62
- Ufa" — Usinas de Ferro é Aço S. A.
São Paulo

Termo n.° 556.309, de 11-9-62
(Prorrogação)
Rolhas Metálicas )Crown Cork) S. A.
Guanabara
Classe 11

Classe 48
Artigos da classe

Termo n.9 556.323. de 11-9-1962
Pôsto Sarn-Piero Ltda.
Paraná
„

Classe 48 Artigos da classe

Termo n. 9 556.303, de 11-9-67
Editora International Ltda.
Guanabara

Termo n. 9 556.313, rcle 11-9-62
S. A. de Perfumarias J. & E. AtIcinson
São Paulo

"UFA"

Classe 32
Artigos da classe

Classe 45
Artigos da classe

/litigas da classe

Termo n. 9 556.304, de 11-9-67
A. D. Schinesck
Guanabara

Termo n.° 556.297, de 11-9-62
Indústria e Comércio °Leal" de Sabão
.
Guanabara
Ltda.

PRORROGACÃO

J
11
Título de Estabelecimento

NUAGE

PROMENADE

VA

1e 33"• I)*

Termo n.° 556.312, de 11-9-62
S. A. de Perfumarias J. & E. Aticinson
São Paulo

9ntetriarizwuze

AÇO

Termo. n." 556.322, de 11-9-62
Cine Império Limitada
Paraná
•

ONDA

PRORROGACÃO

thinPOICINI rate° •

Termo n.9 556.321, de 11-9-62
Diesel, Máquinas S. A. Engenharia e
Importação
Paraná
Classes: 6, 7 e 10
Insígnia

Termo n.9 5%.311. de 11-9-62
The Procter i Grunble Company
Estados Unidos da América

Classe 32 .
Artigos da classe

Indústria e Comercie

Nome Cyzerciar

Novembro de 1962

postrtSaiu-riert)
Classe I/
Titulo de Estabeteciment:
Termo n.° 556.324. de 11-9-1962
Serraria Snato Antônio Ltda.
Paraná

Serraria
Cifeeíri Sãõ iisé Santo firdonii
Têrmo n.9 556.314, de 11-9-62
Cafeeira São José Lida,
Paraná

Classe 4
Titulo de Estabelecimento

Classe 33
Artigos da classe-

Classes: 33 e 41
Titulo d.e Estabelecimento

Termo n.9 556.325, de 11-9-1962
Comércio e Representações Tonicloro
Limitada
Paraná

Termo n.9 556 .315, de 11-9-62
Termo n,9 556.306. de 11-9-62
Mayeroy Indústrias Frigorificas S. A. Diesel. Máquinas S. A. Engenharia e
Importação
Rio de janeiro
Paraná

()MIO ORA

DjirrAte
Classe 8
Artigos da clà.sse

Classe 46
Artigos da classe •
Xeroxo n.9 556.298, de 11-9-62
Editfrra 'Brasil:dade Ltda.
Guanabara'

PRORROGAÇÃO

BRASILIDADE
- .
Classe 32
Artigos da classe

Termo n.9 556.299, de 11-9-62
Laminação Brasileira de Ferro S. A.
"Brasferro
Guanabara

PRORROGAÇAO: . •
18~40,00 •11ASIMA Oh IMO 5/A•ORAO1§§0.

Título
• Termo n.9 556.300, ti 11-9-62
Jacques Infante Vieira Pires
- Guanabara

:CHURRASKIBE
Classes: 41, 42, 43 e 44
Artigos das classe*

Termo n.9 556.307, de 11-9-62
Insa .— Industrial de Sabões S. A.
Guanabara

KR

QY

• t Indústria Brasileira'
Classe 43
Artigos da classe
Tarai° n.9 556.310, de 11 -9 - 62
Glaxo Laboratories. Licnitxxi
Inglaterra

TRICLORIL
Classe 3
Artigos da classe
Temo n.° 556.308, de 11-9-62
(Pre• rogaç
kolhas Metálicas )Crown Cotk) S.
Guanabara

NEPROUTE
Classe 78
Artigos da classe

•

Classe OS
Artigos da classe

Classes: 6. 7 e 10
Insígnia

Tétano n.9 556.326. de' 11-9-1962
Sociedade Incrernentaeora de Neg6cloa
e Propaganda Ltda.

Temio n.9 556.316, de 11-9-62
Diesel, Máquinas S. A. Engenharia e
Importação
Paraná
Classes: 6, 7 e 10
Insígnia

_FE RR A R

jndústria Brasileira,
Rio Grande do Sul
Classe 8
Artigos da clasar

Têrcno n. 9 556.317, de 11-9-62
Diesel, Máquinas S. A. Engenharia e
Importação
Paraná
Classes: 6, 7 e 10
Insígnia

Termo 11.9 556.327, de 11-9-1962
Pedreira Demaco Ltda.
Paraná

••••nn•n•id

Tèrmo n.9 556.318, de 11-9-62
Diesel, Máquinas S. A. Engenharia. e
Importação
Paraná Ciasses: 6, 7 e 10
Insign:a

tridastria Brasileira
Classe 4
Artigos ia classe

Termo ri:9 556.319, de 11-9,62
Diesel, Máquinas S. A. Engenharia e
Importação
•
Paraná
Classes: 6, 7 e 10
Insígnia

Termo n.° 556.328, de 11-9-1962
Rádio Cultura de Guarapuava Ltea
.
Paraná

Rájlio Cultura Jia

Termo n.9 556.320, de 11-9-62
Diesel, Máquinas S. A. Engenharia e
Importação
Paraná
Ciasses": 6, 7 e 10
•
Insigata
-

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00

k

,iiarapllavai

1

Classei;: 32 e 33
Título cle Estabelecimento

