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SEÇÃO
ANO XX - N.° 226

DEPARTAMENTO NACIONAL

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEZRA, 30 DE NOVEMBRO DE 190

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N.° 103.119 - Eletrolito para a rel.
dução de alumínio - Aluminium Laboratories Limited,
N.° 105.133 - Processo para a confecção de recipientes de material plásRio, 26 de Novembro de 1962
marca registranda se distingue perfei- de sessenta dias - na forma são pará- tico contenedores de substâncias liquiEXPEDIENTE DO DIRETOR
tamente da apontada como inipeditiva, grafo único do artigo 134 do Código das em pó ou em pasta e recipientes
GERAL
reconsidero o despacho que ind3feriu o da Propriedade Industrial.
obtidos mediante tal processo - Pias..
presente pedido 'ara efeito de concetic Pack SRL,
Notificaçãe
Privilégio de Invenção Deferidos
der o registro requerido.
N.° 105.148 - Aperfeiçoamentos
'Uma vez decorrido o prazo de reSociété d'Etudes de Recherches et
N.° 72.719 - Novas disposições em em distribuidores de motores a explocurso previsto pelo artigo 14 da Lei d'Application Scientifiques et Medica- ou relativas a conjunto variador de são - Luiz França Santos Jutdor.
n.° 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias les (E. R. A. S. M. E.) - no pedido rotações ou caixa de câmbio - Oreste
N.° 105.166 - Interruptor travader
- para eventuais juntadas de recur- de reconsideração do despach ode - Zecchinel.
de movimento axial dos veículos autosos, e do mesmo não se tendo valido Deferimento - no termo 376.600 N.o 80.250 - Aperfeiçoamentos em móveis - Walter Washington Polo Esnenhum interessado, ficam notificados marca: Diverazina - do Laboratório ou relativos a uma tampa com respi- leves Rodrigues.
os requerentes abaixo mencionados a Neomed Ltda. - Reconsidero o des- radouro automático - Edsvard Joseph
N.° 105.177 - Acendedor para focomparecer a este Departamento a pacho que mandou registrar a presente Poitras e Cari Waldemar Walter.
gão a gases li quefeitos de petróleo fim de efetuarem o 'pagamen to da taxa merca para efeito de indeferir o peN.° 91.646 - Agentes inseticidas José Merino Cavelieri.
final concernente à ex pedição dos res- dido, de acOrdo com o artigo 95 nú- com alta eficácia inicial RuhrcheN.o 105.195 - Aperfeiçoamenoa
pectivos certificados dentro do prazo mero 17 do Código.
mie Aktieneesellschafs.
em separador de café, em c6co e suas
da sessenta dias - na forma do paN.°
96.935
Processo
de
produzir
Merege, Licciardi fie Cia. --- no . rerãgrefo único do artigo 134 do Código curso interposto ao indeferimento do tecidos e artigos de malha otf de tricó impurezas - Theodoro de Camargo
Corrêa Ferraz,
de Propriedade Industrial.
Heberlein 8s Co. A. G.
termo n.° 292.569 - título; Auto PeN.o 105.227 - Caldeira tubular de
N.° 98.391 - Processo e dispositiças Morumbi - Tendo em vista o revapor - Vapor Heating Corp.
Marca Deferida
curso interposto; e considerando que vo para a manufatura de tripas artiN.° 105.226 - Instalação de injeTermo 172.135 - KI-Uva - clas- a merca havida como impeditiva pro- ficiais e similares empregando P ele do ção
de combustível para motores de
se 41 - de Kibon S. A. Indústrias teve apenas veicules de tração animal; animais - Oskar Walter Becker.
combustão .interna em particular para
considerando aue, dessa forma, asse reN.o 98.400 - Fabricação de arti- veículos automotores - Robert Eosch
Alimentícias.
gistro não colide com o título aegis- gos ocos - Olin Mathieson Chemical
GMBH.
trando; resolvo, de adirdo com a lei, Corp.
Exigências
N.° 105.268 - Aperfeiçoamentos
reconsiderar o desprcho aue indeferiu • N.° 98.435 - Processo para fabriP. Soreneen MFG Co. Inc. - no o titulo - Auto Peças Morumbi - car ácido levulínico - Inventa AG Fur em ou relativos a mecanismo de aciopedido de rec.onsideração no termo
namento de lançadeira em máquinas
292.569, para o efeito de con- Forschuna Und Patentverwertung.
335.153 - Apresente novos exempla- termo
de costura - Importação Comercio e
ceder o registro requerido.
N.°
93.438
Amplificador
para
res atendendo as sugestões do Parecer
ndástria Brasileira de Meias S. A. telefones - Manufatura de Rádios Indústria Francolite Ltda.
de S. de Exame Formal,
N.° 105.285 - Nova máquina ar- no pedido de reconsideração do Brasil Ltda.
remadora de batatal e amendoim despacho
de
Deferimento
do
100.265
Aperfeiçoamentos
N.o
Diversos
terna 4o55.308 - marca: Nyl Crimp em chapinhas de trocar para calçado To.hinori Kobara.
N.° 105.340 - Compressor - CarTermo 403.061 - Waldemar Gal- - de Jacques Boutaud - Reconside- em geral - José Diamo Hartmann
rier Corp.
eão Publicidade S. A. - Torno sem ro o despach oque mandou registrar a e Leonardo E. dei Puerto.
efeito o despacho que arquivou o pro- presente marca, para o efeito de conN.° 105.341 -e- Carrier Corp. N.o 100.756 - NOvo excioiente pacesso, uma vez que foi inscrita a pro- ceder o registro considerando-se como ra pomadas - Guillaume Valette.
Processo de publificaçâo de Comprescurado dentro do prazo legal.
distintiva a forma do conjun to repreN.° 102.111 - Aperfeiçoamentos sores.
N.° 105.345 - Alvejante pora subsTermo 403.062 - Waldemar Gai- sentado no clichê, sem direito ao uso em bois luminosa para a pesca a linha
Sandoz S. A.
vão Publicidade S. A. - Torno sem exclusivo das expressões - Nyl e de arremesso e ou submarina com pis- tâncias orgânicas
efeito o despacho que arquivou o pro- Crimp - destinando-se a marca ape- tola arpão - João Faustino dos SanN.o 105.369 - Nfivo combustor de
cesso uma vez que foi inscrita a pro- nas a assinalar tecido de nylon,
eleo
Nicolino Guimarrare Moreira:
tos Pinto.
curacão den tro do prazo legal.
N.°
105.567
- Uma almofada de
N.°
102.556
Aperfeiçoamentos
EXPEDIENTE De DIRETOR DA
Rio, 26 de Novembro de 1962
em ou relativos a formação de chapas molas - Molas No Sag do Brasil S.A.
DIVISÃO DE PATENTES
N.° 106,466 - Aperfeiçoamentos
compostas com condutos dentro das
Republicado Por Ter Saído Com InDia 26 de Novembro de 1962
em suportes corrediços para pastas
mesmas - Reynolds Metais Co.
can-ações
N.o 10à.005 - Um :lavo processo suspensos - Arquivador Pombo CorNotificação
Termo 359.369 - marca: Goyana
de aplicação em filtros para cigarros reio Ltda,
Piesticos Estruturais - requerente Uma vez decorrido o prazo de re- - Albert Wexler.
N.° 107.112 - Recipiente de confiN.° 103.026 - Aperfeiçoamen`os guração toroida ou espiralada e pro• Goyana S. A., Indústrias Brasileiras curso previsto pelo artigo 14 da Lei
de Matérias Plásticas - Reconside- n.o 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias em. contentores - Charles Lezaieth. cesso de reforçar e soldar o mesmo
ro o despacho para conceder o registro - para eventuais juntadas de recurN.° 103.075 Aperfeiçoamentos - Domínio Engineering Werke T.imisem direito ao use exclusivo da ex- sos, e io mesmo não .e tendo valido na produção de pastas químicas para ted.
pressão - plásticos estruturais,
nenhum interessado, ficam ntificados pa pel - Carlos Berbosa de Souza.
N..° 109.200- - Una sofá trensforN.o 163.084 - Aperfeiçoamentos ratável em beliche - Beuista Flonet'l
lionorterápica Produtos Farmacêuti- os requerentes abaixo mencionados e
cos I,tda. - no pedido de reconside- comparece.. a este Departamento a fim em freios para cilindros enroladores de as Cia. Ltda.
ReforN.0 109.492 - Di s posioso emo:terarão de despacho de - Indeferimento de efetuarem o pagamento da taxa fi- mãauinee de tingir tecidos
ls.Vmuinas Ve e dransini Au- cedor - Olin Maieieson Chernicel
-- no ternao 369.485 - marca: Ho. nal concernente à expedicão dos res- m e de r .
nocerápice - Considerando que a pectivoe cer'ificados dentro do prazo dedal o Ltda.
Corp.

DA PROPRIEDADE,
INDUSTRIAL
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- 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 pertinentes à matéria retribuída, nos
'casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, á Seçãn de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os - originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali.
dade de suas assinaturas, na

N.° 114.704 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a processos de fabricação de objetos providos com um diamant e particularmente agulha de gramofone - N. V. Philips Gloeilampenfabrieken.
NP 83.176 - Aperfeiçoamentos em
máquinas para picar cana e outros Ruberto Malarnan.
N.° 81.709 - Aperfeiçoamentos em
Jacob Keitn.
máquinas ensiladeiras
N.° 127.156 - Um neve modelo
de cano conduto para água potável
liquida em geral - Bellini de Faria.
N.° 98.650 - Aperfeiçoamentos no
processo e aparelho pare moldar artefatos de borracha - Luiz Candiotto.
Modelo de Utilidade Deferidos
N.° 67.603 -Nevo tipo de amortecedor para automóveis e similares
- Annunzisto Vitela.
N.° 81.876 - Óculos com graduação claro escuro e sincronizado - Alexandre Reitzer.
N.° 98.424 - Nevo modelo de elemento refratário para fornos elétricos
- Fornos elétricos Brasil Ltda.
N.° 98.470 - Nevo tipo de supor.
te com isoladores para mo‘ores fonográficos -. Eletrônica São Paulo S.A.
. N.° 100.607 - Argola e respectiva
tampa de encaixe sob pressão para
recipientes em geral - .Peter Muranyi.
N.° 103.698 - Nervo modelo de cue.
cal - Malhas Tec Sport S. A.
NP 103.553 - Nevo tipo de caneta
esferográfica - Albert Abram Waxler.
N.° 103.553 - Nevo tipo de caneta
esferográfica .-- Albert.Abram Wexler.
N.° 105.160 - Metalúrgico do Levante Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 105.318 - Indicador Numérico
Variável - Francisco Seta:4-.411
N.° 105.365 - N OTE disPoesaão
construtiva em mecanismo de mácmina

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
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CHUPE Do

GERAL

sanando na Puer.icaabass -

Canseis oa saçÃo DE REDAÇÃO
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DIÁRIO OFICIAL
ScçÃo
Osga• do publIeldado
'entoo do O•pOrtamanto
Nacional do ProprI
Industrial do 11tInIst4rlo •
do indeoatrIo o Corobrolo

Impresso nas oficinaseo Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

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

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

N.° 105.366 - Embalagem Conjugada - Rigesa S. A. Celulose Papel
e Embalagem.
NP 105.367 - Embalagem prismática provida de tampa destacável
- Rigesa S. A. Celulose Papel e Embalagens.
N.° 105.368 - Embalagem Prismática octogonal - Rigesa S. A. Celulose Papel e Embalagens.

N.° 89.275 - Aperfeiçoamentos em
queimadoses para combustíveis gasosos em particular para aquecedores de
passagem de água - Sibro Sociedad
Anonima Financiera Immobiliaria y
Comercial.
N.° 90.916 - Aperfeiçoamentos em
suportes para globos de iluminação Alete Marconcini e Ludwig Bloss.
N.° 99.693 - Processo e aparelhagem para fabricar um produto solúvel
de bebidas - Curtiss-Wright Corporation.
N.° 101.718 Aperfeiçoamentos
em guidão para bicicletas ou veículos
similares - Fábrica de Bicicletas Monark 5 A.
N.° 104.456 - Aperfeiçoamen'os
em fechaduras de segurança - René
Alfredo Billino.

Desenho ou Modelo Industrial Deferidos
N° 131.276 - Original modelo de
solado para calçados - Fábricas Germede S. A.
N.° 122.612 - Nova configuração
aplicada a dispositivo refrigerado conservador de bebida! - Ekipafrio S.A.
Indústria e Comércio de Refrigeração.
NP 101.891 - Nevo modelo de espelho para_ tomadas, interruptores e
congeneres - Alice Pacheco e Silva
e Roberto Fonseca de Carvalho.
N.° 103.838 - Um nano modelo
de camisa com a pala formando as
mangas - Transformazioni Tessili.
N.° 118.961 - Um nevo tipo de
móvel conjugado - Anget de 1a
Fuente.
N.° 120.252 - Orgiinal modelo de
poltronas - Igino Tosi.
N.° 122.699 - Nevo modelo de
copo especial par aacondicionamento
de conservas - Delrio Alimentos Industrializados S. A.
Priviléigio de Inveneio Indeferido em
Face do Laudo Técnico

-N.° 62.960 - Nova fechadura par
portas - José Palloia.
N.° 80.631 - Nevo sistema de fiascii° de oueimadores de fogões para
gases liquifeitos e de rua ineo
schincariol.
• N.° 82.047 - Aparelho para o fornecinsento de liquido - J. Y. L. Cerde endereça.- Inerat Petrone k Cie aceno Sociedad Regular Colectiva.
1.•

•
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'
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 acompanhados 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 assi.
natura •
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no alo da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$ 0,59,- se do mesmo
ano e de' Cr$ 1,00, por ano
decorrido

N.° 116.024 - Nevo e original me.
dei° de trempe para fogões - Meta.
lúrgica Paulista S. A.
•
N.° 116.265 - Foguete espirra lio
quidos - Atma Paulista S. A. Inclite.
tria e Comércio.
N.° 116.560 - Nova .rolha para
vedação de garnafas e frascos - Com:
panh; 13 C-rinca de indústrias Plkalcas.
N.° 11.6809 - Nova e ominai cosa.
figuração aplicada a'suportes para bobinas de papel - Paulo Gianesi.
NP 118.408 - Nevo medeio de veias ornamentais para bolos de aniver.
sério - Indústria e Comércio de Velas "Ate-Luz" Ltda.
" N.° 122.672 - Um nevo modelo
de perfilado para puxador de portas
de fogões a gás - Fundição Brasil
S.A.
N.° 122.673 - Um nevo modelo de
Modêlo Industrial Indeferido em Face perfilado para puxador de portas do
do Laudo Técnico
fogões a gás - Fundirão Brasil S.A.
NP 126.402 - Orieinal modelo de
N.° 101.393 - Um modelo de su- tomada elétrica - Indústria de Proporte conjugador de pés de mesa e de dutos Elétricos Zrama Ltda.
outros móveis - Usabra Indústria e
Comércio S. A.
Modelo de Utilidade Indeferido em
Face do Laudo recruco
NP 102.242 - Interruptor intermitente para corrente ciaria - InN.° 80.175 - Bico flexível para
dústrias Brasileiras Eletrometalárgicas bocal de vasilhame metálico Rheem
S. A.
Metalúrgica S. A.
N.° 102.418 - Um nevo modelo
N.° 98 483 - Lavadeira Triangular
de pés de pato para natação - Otto - Azer Costa.
Feita de ia Roca.
N.° 139.417 - Gramma anti-rachanN.° 102.419 - Um nevo modelo te para dormentes - Rairmmdo Jose
Republicedo.
de galheta para os Pés Pa ra natação - Saboia Pessea
Otto Feita de la Roca.
Desistência de Processos
N.° 106.413 - Um nevo modelo
May & Baker Limi'ed - declara
de calça para senhora - Pão Manoel
a desistêncie do Privi'égin de invencão
de Araujo Costa Neto.
- Novos Derivados de Pirazol - terN.° 107.037 - Um nevo modelo mo 116.362 -- 'Anote-se a desistência
de máscara para inlerrees sub-acniáti- e arquive-se o processo.
eas - Pedro Vilarrubis Fernando.
Exigências
N.° 115.524 - Nevo tipo de cubo
com campana para rodas de charrete
N.° 105.03a -- Souza Seabra Ltda
• outros - João Gongalez Rodrigues. - Cumpra- a exigência.
-

1, 1

•
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N.° 93.101 -- Aperfeiçoamentos
N.° 102.553 - Enock Ribeiro PiN.° 120.789 - Nfivo modelo de
N.0 105.97, 2 - Leanidss Sas:, in
em máquinas portáteis de lavar roupa sonda para anestesia - Luiz Kolinanheiro Cunha - Co-.pra a or.i-,5r.u13.
, N.° 102.567 - N. V. de Bataafs- - Máquinas Excelsior Indústria e Co- browskey.
AI VTe-i'•?!m
N.° 1:;6. ssn
mercio •.A.
che Pztroleum Maatschappij N.9 96.555 - Nôvo espremedost
'Cumpri.' a imigência.
N.° 93.164 - Dispositivo de ex- fixo para máquinas de lavar roupa
Shogo Tateno N.° 104.091
N.° 1C7.143 - CaJj Sce:éus AnoThe Chemstrand pulsão de blocos de gelo - General MetalWrgica Semi S.A.
nyme -- Cumpra a c:iftência,
NP 105.107
Motora Corporation.
Corporation
N.o 103.514 - General Elertric
DESENHO OU MODELO
• N.° 93.475 - Aperfeiçoamentos
N.° 106.201 - José Stahli S A - Cumpra a exigê'ncia.
INDUSTRIAL
DEFERIDOS
em
permutadoreá
de
calor
G.K.N.
N.° 130.135 - Yasuhisa Yoshioka
N.° 105.953 - Chae. Prizer 85 Co.
N.° 80.027 - Nesvo e original moe Teruiti Yokoigawa - Republicado Group Services Limitar],
Inc. - Cumpra a exigência.
N.° 94.201 - Controle térmico dèlo de aspirador de p45
Vorwerk
Avany Bonfim N° 103.596
N.° 105.397 - Roland Emmanuel
Republicado - para circuitos paralelos de refrigeran- ês Co.
Cumpro a es:aencia
Alva. dos Santos
•
NP 131.931 - Herta Uderrnan As te -Whirpool Corporation.
Compsgnie de &intN.0 117.27,'
MODELO DE UTILIDADE ,
, N.° 94.928 - Aperfeiçoamento
Cia. - Republicado Gobin - Cumpra a exigência.
DEFERIDOS
N.° 124.923 - Jarbas Karman -.-- em encinerador de lixo para uso doN.° 128.824 - O Estado de Isrstol
méstico - Karl Geyer.
•
N° 91.764 - Pulverizacka unia
e Dr. Me:irritem Lewin - Cumpra a Rapublicado.
N.° 97.472 - Processo para a ob- manual
- Arquivem-se os processos.
Plinio de Freitas.
exigência,
tenção de derivados hidrossoléveia das
N.° 92.592 - Nôvo tipo de cadeiN.° ' 108.618 - Dispositivo para EXPEDIENTE DO DIRETOR DA tetraciclinas Farbwerke Hoechst
ras de descanso - Cid Luiz Bassi.
aplicar um tratemento de p roteção e
DIVISÃO DE PATENTES
Aktiengesellschaft Vorm Meister LuN.° 94.179-.- Nôvo modelo de anmadeiras - Dr. Woinan
BrUning.
cius
tena portátil para televisão - Basilio
'--Cumpra a exigen cia.
Rio. 26 de novembro de 1962
N.° 99.641 - Apar feiçoaníento Alonso Fernandez.
N.° 119.274 -.- Koppers Company
NOT1FICACÃO
em anel de aperto cônico para ventiN.° 94.927 - Uni incivarador de
Inc. - Cumpra a exigência.
lador e desenho de cubo aperfeiçoado lixo ultra rápido - Karl Gayer.
N.° 114.883- C/lin Mathieson Chet
Urna
vez
decorrido
o
prazo
de
re- General Electric Company.
N° 98.830 - Mv° modelo de
Cumpra a exi• rnical Corporation
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
N.° 99.660 - Aperfeiçoatnentoe de bico para maçarico alimentado por
• Anda.
n.° 4.048 de 29 de dezembro de 1961 em ou relativos a dispositivo de rema- gás liquefeito - Armandino Seabra.
N.0 115.434 - Fábrica de Penas
mais Dez dias - para eventuais
N. o 98.831 -- Nova disposição
:le Aço Brasil Ltda. - Cumpra a exi- ejuntadas de recursos, e do mesmo não talando Products Incorporated.
o 100.048 - Aperfeiçoamento construtiva em registros de gás - ArN.
. *xencia.
N.° 115.445 - Henrique Badrian se tenc19 valido nenhum interessado, em máquina de lavar roupa - Gene- mandino Seabra.
ficam notificados os requerentes abaiN.° 102.533 -- Miro espelho ral Electric Company.
- Cump ra a exigên cia.
N.° 117.124 - Edwal Soares /vIon. xo mencionados a comparecer a este
N.° 100.849 - Embutidos machos Alriu Nakamura,
Departamento,
a
fim
de
efetuarem
o
N.° 108.004 - Nôvo tipo de bom• teiro -,- Cum pra e exigéncia.
- Rosan Engineering Corp.
pagamento da taxa final concernente
ba reguladora de ox:geniopara aquá12ierre Grumbach
$. NP 117.144
N.°
100.859
Bomba
geradora
de
a expedição dos respectivos certificaia
'Cumpra a exigênc.
fumaça de ação previniente contra o rios - Hugo Karnas.
N,° 114.437 - N6vo modelo de
N.° 117.142 - Trol S. A. Indústria dos dentro do prazo de Sessenta dias efeito das geadas
Ervin Schmued.
- na forma do parágrafo único do
- e Comércio - Cum pra a exigência.
N.° 100.969 - Processo e aparelho marmita portátil com aquecedor -aartigo
134
do
Código
da
Propriedade
• N.° 117.161 - Conde Louis Kapara a embalagem esteril de artigos Alipio Pereira da Silva.
Industrial.
rolyi - Cum pra e exigência.
estareis para consuma - Alpura A.O. . Privilégio de invençcío. indeferidos'
N.° 117.137 - Mario Soares FerN.° 102.092 - Um complexo ciPrivilégio
de
invenção
deferido
- tains •- Cumnra a exigência.
N.° 93.391 - Patim aquático trato-ferroso - William Oroshnik e
• N.° 117.167 - Virrdlio Cardoso piN.° 83.679 - Cadeira de balanço William H. Haffcke,
Manuel Arnauu Company, José Ma.
: na - Cum pra e xieência
- I,orenzo Busquets Milan, Ramon • N.° 102.626 - Aparelho injetoe
nes Ferrar e Angel Vila Cuenca.
N.° 117.283 - Heihachiro Endo
Rodr:gues Guni, Francisco Rivas MiI
N.° 100.923 - Dispositivo elétrianestésico
via
endovenosa
Ruy
Feio
'
Cumpra a exigência.
randa e Salvador Abana Sole. co de aquecimento de égua corrente
Ribeiro da Silva.
N.° 123.137 - Arv Macedo Franco
torneiras - Henrique Ramos.
N.° 85.703 - Aperfeiçoamento
N.° 106.197 - Um sistema de sus- em
N.° 100.958 - Aperfeiçoamentos
- Cumora-n exigência.
isolador para ligação de resistência em pensão hidrostática aperfeiçoada para
Macedo
Franco
Asv
/4.° 123.137 -ferro elétrico de passar e engomar - agulha magnética - Pedro Pare Pa- introduzidos em relógios despertadores
- Cump ra a exigência.
- João Ferraresi.
Anage Luiz Benedicto Reis Norfifni. rara.
N.o 117.043 - (radica Pitorri N.° 111.826 - Nôvo tipo de fogaN.° 96.490 - Lanceta - Joseph
•N.° 106.222 - Apasfeiçoarnento reeiso' _ David Harold Borwick.
Cumpri a exigência.
C. Ehrlich,
N.° 117.220 - A lsbott Laboratories -N." 86.991 - Dispositivo para a em sistema refrigerante incluindo um
circuito degelador de gás aquecido Desenho ou modélo industrial
-Cumpra a exigencia•
controlada de detergentes e General Electric CompanY•
indeferido
' N.° 110.471 - Heberlein és Co. descarga
análogos em pó acondicionados em
N.° 106.242 - Um colar para
A. G. - Cumpra a exigência.
rí.°
108.296
-- Aacu da se
caixas
de
papelão
ou
similar
Orniex
• N.° 110.615 - Farbwerke Hoechst S.A. Organização Nacional de Impor- grampos compostos de duas partes -- Tecno Mecânica Bristan Ltda. rre -Huck Manufacturing Company,
Aktiengese t lschs ft Vormals Meister
Cumpra a assiseis- tação e Exportação.
Lucius Bruning
N.° 106.219 - Aperfeiçoamento
Mod'élo de utilidade indeferido
N.° 88.014 - Dispositivo para em refrigeranta degelador a gás aqueN.°
99.191 - Una nevo tipo de
controlar
a
temperatura
do
corpo
huN.° 110.818 - Edmund Von Uniscido - General Electric Company. manual para lavar roupa mano -- Richard Magnas Kindal.
perger - Cumpra a exigência.
N.° 106.479 - Refrigerador para máquina
N. o 89.872 - Aperfeiçoamento bebidas engarrafadas - Alfina Immo- Makoto Toda.
N.° 119.214 - Sandoz S. A. N. 0 ' 99.959 - Ntrvo modelo de
em conjunto de suporte de agulhas de bilien Finazierugs Und Verwaltung&
Cump ra a exigem-ia.
caixa tipo registradora - Carmino SiN.° 133.158 - Svenska Ackumu- fonógrafo - General Electric Com- •A.G.
cari.
fator Aktienbolagat Jungner --- Cum- pany - De acôrdo com as novas reiN. o 106.703 - Gabinente de reN.° 100.111 - NOvo tipo de silo
vindicações.
pra a exigência.
frigerador • processo para confeccoo- para usos diversor- Nelson Cipresso.
N.° 136.481 - Serralharia Movilar
N.° 90.211 - Aperfeiçoamentos ná-lo - General Motor! Corporation.
N.° 112.091 - Nôvo modélo de
Ltda. - Cumpre a exigência.
em ou relativos a automáticos para
N.° 107.193 - Aparelho para leN.° 138.748 -- 'Intoine Boueri - máquinas de lavar roupa - Torga vantamento e transporte de doentes - caixa-para cigarros ou filtros - Produtos para Fumantes Filtrara Lida Cumpra a exigência.
Metalúrgica Industrial Ltda.
Gerorg Jarbak.
'
N.° 90.907 - Aperfeiçoamentos
N.° 107.221 - Balança para conExigências
Arqu;varnenio de ?ramos
no acondicionamento da fioa elétricos tagem dos pescai movidos sôbre Ume
97.129
Easprêsa MetropoAlcoblades Emiti() e outros - Comandar S.A. Indáetria correia transportadora - Toledo ScaN.° 61.986
litana
de
Engenharia
Ltda. - Satis13arbosa
le Corporation.
de Condutores Elétricos.
faça exigência.
N.° 84.405 -4 Roberto José Fres! -•
N.° 91.086 - Máquina de lavar
N. o 109.260 - Aparelho emissor
N.° 59.234 - Holger e Lorcha N.° 86.356 - Alberto Teobaldo roupa - The Easy Washing Machine de irradiações infravermelhas AnSatisfaça exigência.
Wildner Company Limited.
targaz Societe Anonyme de DistribuN.° 72.303 - Jean Leon Justin
N.° 98.417 - Silvio Pinelli
N. o 91.402 - Elementos ocos en: 'tons de Gaz Liquides de Petrole.
Vallas e 5`ang Lorenzo Casanovas N.° 99.866 - Frederico Wagner rolados
com
filamentos
e
processos
N.°
109.802
Um
aparelho
desSatisfaça exigência.
N.° 100.251 - Nilo Raphael Sasaes
tinado á biopsia rotativa - .M.E.I. Satisfaça exigência
N.° 100.406 - George Morin - para sua confecção - Hércules Poweder Company.
R.A. - Materiais de Engenharia e
N. o 83.771 - Ealm. Ryi•er e Ber.
N.° 100.790 - João Palmiari
N.° 93.053 - Aperfeiçoamentos Instrumentos Reproduções e Amplia- trand Vottmard -. Satisfaça exigência.
N.° 101.082 - Mey And Baker
ções
S.A.
no sistema de alimentação e de roer:
7„linited •N.° 89.924 -Vidro.. Curning Erachircento dos cilindros mediante a eliN.° 11.029 - Processo químico de si) S.A. -- Vatisfaça exigência.
N.° 101.307 - Luiz Pedro
minação da passagem das fases de .as- obtenção de estereides - Merck &
•NP 101.737 - Albert de Sy.
N.° 94..179
João Fmienesic PinLibbey-Owena-Fords piração e do lavagem do ar através do Co. Inc.
N.° 102.127
to - Satisfach ex'gêncie
carter sem compressor nos motores a
N.° 111.357 - A3lh. el ',ate
Giass Company
14 " 95.16p - S .-ars Iioeiive.
Pittsburgh Pia te explosfS0 de dois tempos -- Silvio rápiun pratr.til - tiazuxa Val.r.:sitn I Cott“:rei I)
N.° 102.369
Ir
ti- faceIvoIgencia.
- •
Kikuo Movi.
Brand Corrêa • Alberico &Ming.
_Çiassa Company
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CADUCIDADE DE MARCA
. •
C. P. Boehringer as Soehne qmB
li - (No pedido de caducidana marca Clorofizlna n.° 147.659) - • Denego o pedido de caducidade chi registro 147.659 marra Clorefizina de
Laboratório Phymatosan S. A. porque
não foi paga a mak de caducidade
pela - Impetrante. 'Faça ia:ia° pedido,
querendo, pagando. a respectiva taxa.
Lojas Esquis:ta Ltda. - (No pedido de caducidade na marca A Exquisita 'n.° 151.297) - Considerando:
1. 0 , 0 legítimo interesse da impetrante
da caducidade termo depósito número
231 432, 2. 0 os documentos constantes dos outros; 3. 0 o completo silêncio em que se mantevo n titular do
registro quando natificada a dizer o
que fôsse do seu interesse no prazo
•improrrogável de 60 dias; 4.° o parecer da Seção Legal: resolve esta Divirão Jurídica declarai a caducidade
de registro n.° 151,297.
N. V. Philips Gloeilampenfabrieken
- (No pedido de caducidade na marca Philip n.° 173.257) - Considerando: I.° o legítimo interesse da impetrante da caducidade; 2. 0 o documento constante do -processo:. 3.° o
silêncio em que se manteve a titular
do registro quando notificado a dizer
o que fôsse do seu interesse no prazo
inaprorrogátel,de 60 dias. 4.° o parecer da Seção Legal: resolve . esaa Dia
'visão Jurídica decl arar caduco o registro 173.257.

• Bril S.A. Indústria e Comércio i (Pede para ser anotada nas marcas
Bombril n.° 171.562 - Bombril
u.°171.563 - Bombril n.° 171.564
- Bombril n.° 171.565 - -Bombill
n.° 171.566 -.Bombril ra° 172.431
- -Bombril n.° 172.432 -• Bombril
n.` 172.433 - Bombril ri.° 172.434
Bombril
- 13ombrit n.° 172.435
n . ° 172.436 - Bombril n.° 172.437
Bombril n.° 172.438 - Bombril
n.° 172.439 - Bombril n.° :172.440
- Bombril n.° 172.441 - -Bombril
n .° 172.442 - Bombril n.° 172.'443
Bambril n.° 172.444 - Bombril
si.° 172445 -a- Bombril n.° 172.618
- Bombril n.° 172.619 as alterações
de nome) - 'Anotem-se as alterações
de nome.
Condomínio do Edifício Ubajara (Transferênc:a para o seu nome do
título Edifício Ubajara termo número
390.674) - Anote-se a traatferência.
Indústria e Comércio Átlantis Brasil Ltda. - (Transferência para o
seu nome da Marca Savora termo
400.771) - Anote-se a transferência.
Bril S.A. Indústria e Comércio (Pede para ser anotada_ na marca Bom
Bril o. 0 151.646 a alteração -de nome)
- Anote-ao a alteração de -gome. " •
Lucisn S.A. Indústria . 'Farmacêutica - (Transferência para o seu nome da marca Otozole n.° 155.846)
Anote-ese a transferência.
Lojas Everest S.A. • (Transferencia para o seu ,nome da marca Everest
n.° 155.957.) -- Anote-se a transferência.
Exigáncias
' Medicamentos Alapáticoa Nacionais
-- (Transferência para o seu
Alice Modas Ltda. -- (No -pedido
de caducidade na marca 157.301) - nome da marCa Veracardine 167.378)
- Anote-se a transferência.
Satisfaça exigêndia,
Rivadávia • Sampaio 'Campes -(Transferência para o seu nome da
DIVERSOS
-•
marca Formicida Schornaker 174.930)
-Herrnanny Indêntria e -Comércio - Anote-se a transferência.
Hic Ltda. - (Nn peilido de prorroManufatura 'Araken de Cigarros Sogação na patente n.? 2.118) - Pror- ciedade Anônima - (Pede para' ser
rogue-se-de acórdo com o 'art. 42 do anotada rias marcas Intimes .198.382
código.
- Duquesa n.° 212.111 as alterações
Indústria de Mveis de Perro Imfa de nome).- Anotem-se as alterações.
Ltda. -- (No padido de prorrogação
Reeves Brothers Inc - (Transfese com ' o 'art. 42 do código. '
rência para o seu nome da marca
na patente n.° 2.557) - Prorrogue- Coroo 264.741) --- Anote-se a trans-José Matteazzi e Marcos Brodskv ferência.
,
- (No pedido de restauração na paGráfica EditOra Lord S.A. tente •priv. invenção n.°. 53.043) - (Pede para ser anotada na marca Lord
Concedo a restauração de acôrdo com 268.820 a alteração de nome) o art. 206.
Anote-se a alteração.
Indústria- e Comércio Atlantis
•Manoel .Higind de Magalhães CouN.° 132.474 • - Altair Nestor de to - (No pedido de prorrogação na • Limited - (Transferência para o
Aguiar Pinto - Satisfaça exigência. 'patente n.° 54.699) - Concedo a seu ' Mine da marca Poliflor 394:115)
restauração de. acdrdo -coai o art. 206 - 'Anote-se a transferência.
EXPEDIENTE DA .DIVISMa
do código.
EXIGÉNCIAS
JURÍDICA
•
Ragullo Vilardo - (No pedido de
2ransferência
na
marca
n.°
Aplicações
Farmacêuticas Comércio
. 206.729)
Dia 26 de novembro de _1962
-- Arquive-se o pedido de anotação e Representações S.A. - (No Pedido
.NOTLFICAÇÃO
de transferência por falta de cumpri- de' averbação da contrato na marca
mento de exigência. e guarde-se o pro- 147.566) --- Satisfaça exigência. ' .
Uma vez decorrido o praze, da re- cesso.
_
Lojas Everest S.A. - (No pedido
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
de transfere:16,0 na marca 167.388)
n.° 4.048 de 29 de deiembro de 1961
EXPEDIENTE
DA'
SEÇÃO
DE
- Satisfaça' exigência.
e mais Dez dias - pura eventuair TRANSFERÊNCIA E
LICENÇAS
Bril S.A. Indústria e Comércio juntadas de recursos, e do mesmo não
(No pedido-de alteração de nome na
se tendo valido nenhum interessado.
Dia 26 de novembro -de 1962
marca 151.9551 - Satisfaça exigenficam notificados os requerentes abai- Transferência e alteração de
nome de ela .
xo mencionados a cã:finarei-et a este
tii+dar de processo
União de Bebidas Indústria e CoDepartamento • a 'fim. de efetuarem o
mércio • Ltda. - '(Nr, pedido . de altocernantes
• pagamento da taxa final cora
Farnel Lanche' aANanánticio Ltd
-ri-0o de nome na marca .153.250)1
a expedição -dos. respectivos certifica(Transferen: Satisfaça exigência.
dos dentro do prazo de Sessenta dias Fial e Dalio
.Martini & • Rossi S.A. Indústria e
na forma do parágrafo, única do eia para o sem ncime'das patentes •pri-'
artigo 134 do sCódigo „da Propriedade azilégio invenção • Varino 118.546 pri- Comércio de Bebidas - (Junto a
marca 216.947) - Satisfaça* exigên; vilégio invenção, • termo 119.554)..
Industrial.a •
Anotem-se os atransferências.
cia.
..
Inelástria e CaD'o.searg H ivi??fl Ot .(10-i giO41° de 'w a. ..Calçados tiro!
•
rnyERsos
•tagraina - l'(Pede para ser anotada, na
POWBFle
ba/sa .marca aabu na° 165.795 --a- alteração , Corta Cia. Industrial de :Mataria!
N. o 4017a184 a-a): Nti nnlYtip tadaa aqraa)a
Anoterio , alteração -de Automobilístico a,- (No, pedido de IIIou mala ardi:nada ceOfii arnaila- caph4arrah-: ruam:
t-t
• tos.açáO' , dei' nome na marca ;14,9,.,99,8)
e''.'".44;-̀i'
' Frisch. •
SílicaFrancisCi?
„
:n041eftee
a1
'
•

Montecatini Scicieta
N.° 95.849
Generale Per L'Industria Mineraria e
Chanica - Satisfaça exigência: aa
W ander) ey - GonçalN . ° 98.521
Sat:sfaça exigência.
ves Gutierre
N .° 98.899 - " Alfredo a . Ernesto
Beeker - Satisfaça exigência.
N.° 99.297 - American Cyanarnid
Co. - Satisfaça exigência.
N.° 100.065 -1 Socony Mobil Oil
Co. Inc. -:- Satisfaça exigência.
50 - Christani aSs NielN.° 107.0
aen S.A. - Susfaça exigência.
'LOF Glass Fibets
N.° 107.974
Co. -.- Satisfaça exigência.
Marcia & Co. Inc.,
N.° 108.007
•
- Satisfaça exigência.
N.° 108.008 -a---Celanese Corp. Of
América - Satisfaça exigência.
Deutsche Tafeiglas
N.° 1118.681
•Aktiengesellschaft Detag •- Satisfaça
exigéncia,
N.° 108.690- - Pittsburgs Plata
Glaes Co. -:- Satisfaça asigênc:a.
Konstantin Otto
N.° 108.794 .
Christof Botschrowski - Satisfaça
•
exigência.
N.° 108.854
Ildefenso Valcarcel
Rega! - Satisfaça exigência.
N.° 108.880 - 'lhe Dow Chemical
•
Co.. - Satisfaça 'exigência,
Na" 109.175 - Franciaco Manoel
Podaderas a•--- Satisfaça exigência.
N.° 109.376 - Rota Apparate
`Und Maschinenbau Dr. Henning KG
- Satisfaça exigência.
N.° 109.468 - Oral M. Casa Satisfaça exigência.
N.° 109.981 - Rigesa S.A. Celulose Papel é Embalagens - Satisfaça
exigência.
N.O 110.059 a- Efraim Regenbaurn
N.° 110.320 - The Netional Cash
e Yshay Gad a-- Satisfaça exigência.
Registar Co. - Satisfaça exigência
N.° 112.229 -- Ockert Stephanus
Ileyns - Satisfaça exigência.
N.° 112.249 - Toshimitsu Negasawa - Satisfaça exigência.
N.° 112.340
Gino Rarnpini Satisfaça exigência.,
• N.° 116.520 - F. Hoffinann La
Rocha ea Cie Societe Anonvme - Satisfaça exigência.
N.:0 116.550 - . Glaxis Laboratories
Limited
Satisfaça exigência. _
N.° 118,835 - Eveline, Germaine
Gayraud Hernery - Satisfaça exigen-

n\:Dvcrnbrw,4p,962
- Arquive-se o pedido de alteração
por- falta ' de cumnfe-ento cl:. .e_aigência.
,„
Emitiano Marce_aa Guerrej.e. lk ,,Cia.
' Ltda. -„ (No ped.da de alta.. _lo
nome na marca I1iJ.S,;1) - Arquive'se o pedido da aittaaato per 'ta de
' '
•
, cumprimento dea.aaacia,
' NiIton Jacint;ai Guimarães a ! (No
'pedido de. etansierência na . marca „(156,371)Arquive-se o perdo da
transferência por falta de curaa'rirnea..
I
tn da • ealgencia.
1
EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
EXAME, FORMAL DE MARCAS
Rio, 26: de novembro de 196.
EXIGENCIAS
N." 599.229 Machinel
Corponat:on - Cumpra a exigência,
N."402.498 -- João Guedes ;do
Nascimento - Ctimpra a exigência.
N.° 404.617 - Xavantes Auto Pe.,
ças Ltda. - Cumpra a' exigência.'
N. 405.300 ,Brassintor S.A.
Indústria e Comércio - Cumpra, 'a
exigência.
1
N.° 406.115 -- Fábrica da Estapa
Loder Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 408.430 - Litografia Coluna.
bia Ltda. -- Cumpra a exigência.
N.° 412.316 - Carlos Rjbciro
taiirapra as duas exigência.
N.° 412,515 - Quimidarma Lida.'
- Cumpra as duas exigência.
• N.° 412 531 -- Produtos Italia .Lia
mitada - Brasília - Cumpra a exigência.
N.° 412,596 - Pastelaria' Chung
Hing Ltda. -- Cumpra a - exigência.
,N.° 412.688 - Publi-Som Graa•
•dora & Editôra Ltda. - Cumpáta
exigência.
N.° 412.842 . - União Gráfica Sul
Rioarandense Ltda. - Cumpra a eitia
gência..
N.° 412.926 --- SOciedade
A
nónima'
Comércio Indústria Representaçães.:r
Cumpra a exigência.
a
N.° 413.001 - Constelação Filmei
cl" Brasil Ltda. - Cumpra a exigOtt.
.t
cia.
N.° 413.022 - José Lopes --tj
Cumpra a exigência. 'r
N„ b 413.048
Condomínios do.
Edifício Santos D .-umont
7- Cumpra
'Q. rigência.
'
N.° 413.057- Franco-Velez
'
Comércio e Indústria S.A.
Cum.
praN.a° exigência. - Laboratório Labe.
mo Ltda.
Cumpra' a exigência.
N.° 413.065 - Luiz de Barres
Cumpra á exigência.
N.* 413.074 - Petroif Lubrifican.
Cámpla a oxigenai..
tes Igo Ltda;.
N.° 413.080 - Daniel Baptista de
Barros - Cumpra a exigência.
N. o 413.081. - Daniel Baptista
Barros - Cum pra 9 exigência.
1
s
NP...413.084
Shigueko P.kivanai
--a Cumpra a exigência,
' N. o 413.088 - Construções Engenharia -e Pavimentação "Cepavi" Li.
mitada - Cumpra a exigência.
- N.° 413.097 - "Tre-Sol" Trotil*. ,
00 de Solda Ltda. - Cumpia a exa.
gencia.
N.° 413.099 - Companhia Bandeia
rantesdeEinPreendimentos Comer:a
exigência.
Ciai;
nipra
.Cti
•
432 - Fábrica de Malhea
N .?413
Cumpra exigência*
Vitória „Lida
N ;413.603,
413.605 - 413. .606 - 413.608, -,re,f,
413,609 -...41 3 .610 -..
1!a
ura
?-rri4,-1fb

•
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N.° 413.615 - 413.616 413.617 - Romeu Jose , Fiori Cumpra a exigência.
N.° 413.618 Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. - Cumpra a fui.
Renda.
.° 413.619 -- Laboratório Listes
Ltda. - Cumpra a exigência. •
N.° 413.629 - F. S. Pereira Cumpra a exigência.
N,° 413.635 - Andras Góes
Cumpra a exigência.
N.° 413.654 - Banco Monteiro de
Castro S.A. - Cumpra a exigência.
N.° 413.657 - Gráfica Minas Ge.
reis Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 0 413..658 - Eloyna Annechini
de Araujo - Cumpra a exigência.
N.° 413.663 - Liquigás do Brasil
Cumpra a exigência.
S A.
N.° 413.670 - Tecidos Marambaia Ltda. .-- Cumpra a exigência.
N.°, 413.672 -- Importadora Aços
Inoxidáveis "Impar" S.A. - Cumpra
it exigência.
N.° 413.697 - Kobe S.A. Indóstia Farmacêutica - Cumpra a crigencia.
N.° 413.699 - Condomínio do
Edifício Ibiapaba - Cumpra a exigência.
a Artefatos de Cimento Vidrados Li.
N.° 413.750 - Indústria de Tubos
mirada Itsicil - Cumpra a exigência.
N. o 413,759 - VValdemar Ferreira
Leite - Cumpra a exigência - Pros.
eiga-se incluindo-so a classe 25.
Waldernar FerreiN.° 413.760
ra Leite - Cumpra a exigência.
N.° 413.769 - Casa do Pato Limitada - Cumpra a exigência.
N.° 413.770 - Estúdio Gráfico
Garirnar S.A. -- Cumpra a exigência.
N.° 413.771 - Tecnoprint Gráfica
8.A. ---- Cumpra a exigência.
Tecnoprint GráfiN.° 413.772
ca S.A. - Cumpra a exigência.
N.° 413.773 - Tecnoprint Gráfica
S.A. - Cumpra a exigência.
N. 0 413.775 - Rodolfo A. Guzzo
Comercio e Indúshia de Objetos de
Aderno Ltda. - Cumpra a exigência. Prossiga-se como marca genérica.
N. o 413.776 - Fiel Radiopeças
Ltda. - Cumpra a exigência. Prossiga-se incluindo-se a classe 11.
N. o 413.806 - 413.807 413.808 - 413.809 -- T. A. Costa
.....'Cumpra as exigências.
N.° 413.810 - Bar e Lanches ,J4..
pitar - Cumpra a exigência.
N.° 413.814 Panificadora a
Transmontana Ltda. - Cumpra a exigência.
N." 413.815 - Bina - Móveis
para Escritório Ltda. --- Cumpra a
exigência.
N.° 413.816 - Angel Ferreira Soto
!as Filhos Ltda. -- Cumpra • erigeneia.
N.. 413.824 - 'Adio Vasserinan Cumpra a exigência.
N.° 415.678
Jarcy M. Bufai
Cumpra a exigência.

NOTICIÁRIO'
Oposiçóes
Lápis Johann Faber Ltda. - oposi.
ção ao têrmo 91.318 privilegio de invenção de Guido Rolim.
Willo S. A. Indústria de Artefatos
de Madeira - oposição ao termo número 104.372 modelo de utilidade de
Archimedes Thurler.
Ilarald Osirar Lundqvist - oposição
ao termo 104.372 - modelo de utilidade de Archimedes Thurler.
Gerard Fritsch - oposição ao termo 114.441 - privilegio de ,invenção
de Fundição Tupy S. A.
Cia. Fiat Lux, de Fósforos de Segurança. - oposição ao termo 114.777
privilegio de invenção dê Feigenson S.
A. Indústria e Comércio.
Formatai S. A. Indústria e Comércio
- oposição ao terino 132.303 modelo
industrial de Oswaldo Colombo,
Retificações •
Termo 114.881 - privilegio de invenção para - Aperfeiçoamentos em
alicates e outros - de Max Lowenstein S. A. Fábrica Aliança de Artefatos de Metais - clichê em 19-11-1962
- para o total de pontos reivindicados - 33.
Termo 418.730 - título: Comercio
de Ferro e Aço D-Sideraço - de Comerei; Deferro e Aço S. A. Sideraço
- clichê em 29-10-1962 - para título na classe 5 - artigos na classe.
Notificações
São convidados os Requerentes abaixo mencionados a comparecer a este
Departamen`.o, e fim ' de efetuarem o
pagamento da taxa final dos seguintes
processos:
Termo: 285.876 - marca: Emoforni - de: Farmiatra do Brasil S. A.
Produtos Quirnicos. Permeceuticos e
Biológicos.

Termo: 367.704 - frase de propaganda: Ricardo o maior nome em camisas - de Produtos Têxteis Armando Ricardi S. A.
Termo 363.373 - marca: Cussons
Coronation - de Cussons Sons
Company, Limited.
Termo 363.242 - título: Casa Gaby - de Mauricio Cineberg ês Cia.
Limitada.
Termo 352.892 , - marca: Ciclo Fenicol - de Importadora Industrial
Roescla S. A.
Termo 282.177 - marca: Fibra:
- de Esso Standard do Brasil Inc.
Termo 291.818 - marca: Superter - de Safir S. A. Indústria e Comércio.
•n••nn•n

Privilégios de Invenção

rodas para suporte, próxima da
parte trazeira dessa estrutura. suporte de armação; um tubo cilíndrico para a formação de pastilhas, que se estende numa direção longitudinal e num plano
horizontal, e está montado sõbre
a dita estrutura suporte de armação; um mecanismo para colher feno, montado . na dita estrutura suporte de armação, colocado de um lado do referido
tubo de formação de pastilhas, e
arranjado e construído para colher o feno do campo; uma plataforma disposta atrás do referido meoanismo de colher feno e
destinada a receber o feno dêsse
mecanismo de colher; dispositiva., destinados a alimentar, o feno
através da referida plataferma,
para o lado do dito tubo formador de pastilhas, o referido tubo
formador de pastilhas tendo nele
uma abertura; diversos dentes de
acon Jionamento montados na
referiva estrutura suporte de armeação; dispositivos para acionar
êsses • dentes de acondicionamento em um percurso de deslocamento que permitte levar o feno
da plataforma para dentro da
mencionada abertura do tubo de
formação de pastilhas; uni êmbolo arranjado e construido para
ter movimento alternativo dentro do dito tubo, pasasndo pela
referida abertura, de modo que
são formadas pastilhas de feno
no dito tubo de formação; e dispositivos montados sôbre o referido truque de rodas, na trazeira da estrutura suporte de armação, para movimentar altartivamente o dito êmbolo em uma
direção longitudinal, da frente
para traz e arranjados para extrusar as ditas pastilhas pela
frente do referido tubo de formação de pastilhas. - Um total de
16 pontos.

verticais, paralelas duas a duas,
a anterior sendo provida de por•
tinhola deslisante verticalmente,
e a posterior, déinenor altura,
sendo ligada à face superior através de face intermediária inclinada. Um total de 5 pontos.
Térmo: 111.580
•
De 7 de julho de 1959
Requerente: Comiss aria t a
I'Energle Atomique - França.
Título: Estrutura de Elementos
Combustíveis para Motores Atômicos. - Privilégio de Invenção.
1.0 - Estrutura de elementos
combustíveis para reatores ., atômicos com boa rigidez mecânica
e bom poder de permuta térmica,
caracterizada, essencialmente, por
cada elemento ser constituído por
pequenas barretas elementares de
combustível com diâmetros diferentes, colocadas, alternadamente, dentro de um envólucro que é
aplicado, por deformação plástica sôbre estas barretas elementares. - Um total de 4 pontos.
TÊRMO N v 109..166
De 31 de maio de 1959
Ivan Alexander Leslie - Ingldteri a.
Titti:o: «Aperfeiçoamentos na Construçâo de Máqu.nas de Costuras.
Privilégio de Invenção.
- Uma máquina de coctura na
qual qualquer um ou mais dos mecanismos para oscilar a agulha, para
avançar o trabalho e para acionar os
ditos mecanismos de avanço do trabalho e ou cada um se apresenta na forma de uma unidade autosificiente removivelmente montada na estrutura da.
máquina.
Sequem-se os pontos de 2 a 5.

TÈRMO N9 119.666
De li de novembr% de 1959
Requerente: Mannesmaiin Aktiengesellschaft - Alemanha.
Titulo: Estruturas com Placas Octae.
dricas.
- Sistema de treliça formado por
barras, especialmente tubos, constituído de dois sistemas reticulados planos
e paralelos ligados entre si por ti:ago.
nais caracterizado pelo fato que 03
sistemas reticulados Al e A2 são forformam a base de - elementos especiais
de sutentação e que cada nó de um
sistema reticulado fica situado sabre o
centro de um triângulo do outro sistema reticulado e que Cada nó é ligado
aos vértices do triângulo oposto por
meio de diagonais (7)
Um total de 3 pontos.
.

Térmo 110.017
De 28 de abril de 1959
Requerente: Ernesto Paiva de
Marques - Est. da Guanabara.
Titulo: Maleta Secretária Modelo de Utilidade.
1.0 - Maleta-Secretária caracterizado por possuir uma alça de
tipo especial. - Um total de 5
pontos.
•n•..O.MÉIn•••.

Tèrmo 110.141

De 4 de maio de 1959
Requerente: Masae Hisamori São Paulo.
TERMO N 9 115.716
Titulo: Aperfeiçoamentos em
Galinheiros - Privilégio de InDe 18 de dezembro de 1959
venção,
The Upjohn Company - Estados
1. 0 - Aperfeiçoamentos em ga- Unidos da América.
linheiros, caracterizados por comTítulo: «Processo de Cobertura por
preenderem gaiolas indiviauais Separação de Fases».
para as aves, cada uma forma1° - Processo aperfeiçoado para rea
da por paredes gradeadas em ara- -vestir material hidrófilo, liquido e sóme, das quais a de fundo 1 é in- lido, por separação e•t fase liquida de
clinada descendentemente-para a meios aquosos, caracterizado pelo pra.
frente, prolongando-se para aírn revestimento do dito material, por seda face anterior da gaiola, erz; /- io de fase, de meios não aquosos

Urino 110.048
De 28 de abril do 1959
International
Harvester ComDIVERSOS
pany - Estados Unidos da AméN.° 413.666 - Elevadores Atlas rica.
. A. - Prossiga-se incluindo-se a
Título: Prensa de Campo para
classe 25.•
N.° 413.667 - Elevadores Atlas fazer pastilhas - Privilégio de
.S.A, _ Prossiga-se incluindo-se a Invenção.
1.0 - Uma máquina de campo
classe 25.
N. o 413.668 - Elevadores Atlas para fazer pastilhas de feno, caS.A. - Prossiga - se incluindo -se a racterizada por compreender: ¡uma estrutura suporte de arma- plataforma avançada, com extre- antes de encapsulação do dito material
classe 25.
N .° 413.869 - Elevadores Atlas ção disposta geralmente em uma nddade ligeiramente recurvada pre-revestido por separação de fase- de
Prossiga-ws incittindo - o e direção longitudinal da frente para cima; e a superfície lateral meios aquosos.
S.A .
Stessiarta , os jpsalloe de 2 a 12.
iete 25.
tiL
'para a retaguarda; usa truque de . da galolS, tendo faces $rdecvda_s_
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DIÁRIO OFIC:AL (Seçào III)

Novembro de 1962

TERMO'N° 115.720

Zoloide hidráLlo gelizáve4 caracteriza- tir o isolante em unia resina ar- chapa, e um assento anular, dido por compreender o tratamento
tificial polimerizante irreversível, rigido para dentro formado na
coacervato com uni composto selecio- aliás conhecida, suscetível de Ser parte superior do mencionado
nado no grupo que consiste de ácido fundida, sem eliminação. de com- flange circular, na superfície inUnto°, ac do gálico e ácido digálico. ponentes voláteis, e por se acha- terna do mesmo, dito flange cirSeguem-se os pontos de 2 a 4.
rem o isolante e as peças ativas cular vertical e o citado flange
unidas, graças ao processo de en- anular dirigido para fora asdurecimento, constituindo, aseins, sentando-se no referido canal
TERMO Na 115 . 731
um corpo especial de elevada re- anular e a mencionada borda liDe 18 de dezembro de 1959.
sistência elétrica, consistente, vre assentando-se no citado asTe Upjohn Company — Estados isento de bolsadas e de fendas eento, em engajamento vedado
e resistente a corrente superfi- com o mesmo, meio pelo qual dita.
Unidos da América.
Titulo: Processo para Aperfeiçoar ciais do isolamento. — Um total borda livre é nroteeida. — Seguem-se os pontos de 2 e. 28.
as Caeacteristicas Físicas de urna Mem- de 7 pontos.
-•brana.
1' Um processo para aperfeiçoar
Têrmo n.o 115.769
TERMO N.o 110.199
os Caracter.stIcoi físicos de uma membrana de coacervato, contendo, pelo
De 21 de dezembro de 1062
De 6 de abril de 1959
menos, um colo.de hidrofilico, geleficáRequerente: Sandor Gabor —
Requerente — Luiz Carlos '")ies
vel, caracterizado pelo fato do coacerLima — Bahia.
vato ser tratado, pzimeiramente, com São Paulo.
Título — Alças para a sustenTitulo: Nevo Abridor de Garum sal de ferro trivalente inizavel e,
tação de Sacos de Papel — Modepois cEsto, com um compbsto esco- rafas -- Modelo de , Utilidade.
lhido do grupo que consiste de ácido
1.0 — Um nervo abridor de gar- de.° de Utilidade.
Em resumo reinvidince os se .
TERMO N 9 . 1 15 723
Milico, ácido gálico, e áiado digálico. rafas, caracterizado por consisSeguem-se os pontos de 2 a 14.
tir em uma única peça, tendo os .g uintes pontos caracteristve,s para
De 18 de dezeni6ro de . 1959 .
bordos virados, sofrendo uma pe- "Alças para a sustentação de sacos
The Upjohn Company — Estados
quena torçãe na extremidade, de de papel":
Unidos da América.
Termo reo 115.732
— O processo de cenfecçãO
maneira
a encaixar por baixo na I e 1.0
fixação da alça ao corp.., d.o
Titulo: «Processo para Cobertura !
tampa
da
garrafa.
—
Um
total
De
18
de
dezembro
de
1959
de particulas' de Emulsão 'e Produtos
saco, caracterizado pela disposide 4 pontos.,
obtioos por ' este Processo». •
The Upjohn Company. — Esção e fixação da alça ao corço e
l v — Uni processo para_ èobrir par- tados Unidos -da América.
ção da alça no tampão Je papel e
tículas de emulsão iiquido hidróiiio-em
Titulo: "Aperfeiçoamento em
posteriormente a fixação dêstes,
,Terrno n.o 117.373
óleo por coacervação, caracterizado por Processo de Preparação de uni
por adesivo, ao corpo do saco, concomp.'eender as operações de: (1) for- Revestimento":
De 23 de fevereiro de 1960 •
forme 2 e 3. .Um total de 2 ponmar uma emulsão primária ;liquido —
tos.
1.0 — Aperfeiçoamento em proPhilco
Corporation.
—
Estados
liquido-em-óleo contendo um agente cesso de preparação de um re• '
_
anti-inversão na fase óleo; t2) to.mar vestimento mais impermeável para Unidos da -América.
Título: "Fabricação de Dispouma emulsão secundária, compreenden- materiais em forma de particulas
Miei° N.° 110.33e
do a mencionada emulsão primária e pela separação de fase liquido-li- sitivos Semicondutoree". — PriDe
12 de mal ode 1959
vilégio de Invenção.
uma dispersão de pelo menos dois poquido,
caracterizado
pelo
fato
de
quais
Titulo: "Fabricação de Dispolimerros coacervadores, um tiJS
Requerente — Anton Fejes --:
peio meno 4,..e um coloide hidrófilo e se induzir a senaeação de faze sitivos Semicondutores".
Alemanha.
•
de
um
coloide
gelifium dos quais, no =mo, é um pol.1.0 — Em um aparelho para
Titulo — 'Minas. para lápis de
cavei
durante
um
período
de
não
mero linear macromolecular sintét.co:
tratar um corpo semicondutor PriVIlégio de Invenção.
e -(3) obrigar uni coacervado a depo- menos de cerca de meia hora ou com um agente de trataniento
- 1.0 — Mina para - lápis de bota
eitar-se em tôrno das p.irticulas da re- mais de cérea de duas horas.
liquido que entra em contato com com fecho de válvula na extremie
Seguem-se
os
pontos
de
2
a
4.
ferida emulsão secundária.
uma superfície do referido corpo dade trazeirallo espaço de armaSeguem-se os pontos de 2 a 18.
e assim define unia área de tra- I zenamento do meio de escrever;
tamento, o aperfeiçoamento ca- caracterizada pelo fato que o fecno
Termo n.° 115.758
racterizado pelo fato de compreen- da válvula é composto de eme
TÊRNIO N 9 115.728
De 21 de dezembro de 1959
der órgãos destinados a manter lválvula de haste com preJsãe de
De 18 de dizembro de 1959
Societé Anonyme de Droit Lu- um único feixe de luz intensa, de 'mola guiada reta na caixa da mi-e,
The Upjohn Company — Esatdos xembenorgeois "Unipan" — Lu- modo 'a fornecer iluminação dis- na (1), com o assento de váivutribuidora de Ille' i ra - substan- 1a (4) formado pela deformação
xemburgo.
Unidos da -América.
Titulo: (Composição de Matéria e
Titulo: "Paineis Pesados Inte- cialmente uniforme sobre a re- iria caixa da' inina (1). cuia haste
ferida área. — Seguerii-se os pon- de válvula (6) fica ligada com
Processo».
riores para Construção".
uma parte (7) que se oroieta da
tos ri e 2 a 15
— Uns • processo para revestir
1.0 — Painéis pre-fabricados do
caixa
da mina (1) de maneira fixa
partículas de uma emulsão óleo-em-li- tipo pesado para construção, /caou
sanável,
ficando submetida à,
quido hidrófiiico, por coacervação, ca- racterizados pelo fato dos painéis
Termo n.o 118.437
infltiência de uma parte da caixa,
racterizado peio fato de compreender: serem constituídos por duas cado lápis de bola, em sentido conDe 6 de abril de 196e
(1) a foimação de uma emulsão óleo- madas exteriores entre as quais
trário à atuação da mola (5) no
em-liquido hidrófil:co, primár.a, conten- se encontra unia camada interior,
Continental Can Company, Inc. :lente& da abertura, ou de um me : .
do, pelo menos um agente dP espessa- sendo a ligação entre as três ca- — Estados Unidos da América.
nanismo encaixado na raesela.
mento ou engrossamento na fase de lí- madas realizada de modo a ser
Título: "Bocal de Descarga, com Um total de 10 pontos.
quido hidrófilico, (2) a formação de insensível ao: agentes atmosféri- tampa Cativa".
uma emulsão secundada, compreenden- cos. — Seguem-se os pontos de
1. 0 — Em um recipiente do tipo
do a dita emulsão primária e uma dis- 2 a 8.
TERMO N.° 110.3)4 •
tendo
um bocal de descarga, uma
persão aquosa de, pelo menos, dois poconexão
bocal-recipiente
caracteRequerente — Fuller Manuigac-.
limeros coacervantes, dos quais, pelo
rizado pelo fato de compreendcr turing Comapny — Estsdos Unimenos, um e um colóide e
Termo n.°116.040
uma extremidade de recipiente dos da América.
dos quais, pelo menos, um e uni polífeita de material delgado em chaTitulo . — Aparelho e Método.
De 20 de maio de 1959
mero sintético, macromoleeular, linear, •
pa e tendo um flange circular para a sincronizaçau e mudança
e (3) e lazer coro que um coacervato
Requerente — Licentia, — Pase deposite em tôrno das partículas da tent — Verwaltungs — G .mb.h. terminando em um flange anu- de elementos dentados mui itávele
lar, de modo geral horizontal, di- por rotação — privilégio de indita emulsão secundária.
— Alemanha.
• rigido para fora, tendo uma bor- i venção.
Seguem-se os pontos de 2 5 16.
Pontos Caracteristicos de Pa- da livre; o mencionado bocal in1.0 — O método ae nindar.unia
tente dG Invenção para: — "Pro- cluindo uma • base anular, uma transmissão . dotada de elementos
cesso de revestimento isolante de extensão tubular prolongando-se dentados
rotativos, incleindo o
TERMO lei° 115.730
peças electrotécnicas, principal- para baixo da referida base anu- passo caracterizada por efetuar o •
De 18 de dezembro de 1959
mente da Técnica de Alta Ten- lar, um flange circunferencial interengatamento
do ditoe e:e-.
The Upjohn Company — Estados são".
pendente da dita base, externa- mentos dentados sob eoneiçãêiis
1.0) Peça da técnica de alta mente à citada extensão tubular as referidas velociciadesr relativas
Unidos da América.
Título: (Composição de Matéria e tensão revestida Ou impregnada e concentrica com a mesma, de estão . se aproximendo ?i slneroni;
Processo».
de isolante de resina artificial, modo a definir um canal anu- zaçãci exata e antes de ditas velo1 9 — Um processo para aperfeiçoar Isto é, bobinas, núcleos de fer- lar que se abre para baixo, de cidadee rfelativas terem soai criai :. •
as características fisicas de unia mem- ro, isoladores passa-in o ou co- uma largura maior do que a es- mente passado,. a sincronização
bra= de coacervaisp que zontem UO4 nez6za, caracterizada or goraisexata', Um Mal de 54 pontos.
da referido material 'em

De 18 de dezembro de 1959
•
The • Upjohn C ompany — Estados
UnIaos da América,
Titulo: «Composição de Matéria e
Processo».
l v — Um processo para revestir
particulas • de uma emulsão de liqu.do
hidrófilo em óleo por coacervação, ca' racterizado por compreender: formar
unia emulsão primária de 1.qu.do hidrófilo-em-óleo contendo um agente antiinversão na fase ó,eo; e formar uma
emulsão secundária Compreendendo a
dita emulsão primária, um agente coacervante, e um sol aquoso de um co/ode coacervante, numa temperatura
acima do ponto de gel do dito coldide
coavante, de modo a fazer coxa que se
forme uni coacervato em volta das
particulas da dita emulsão secundária.
Seguem-se os Pontos de 2 a 20.

1

Sexta-feira 30
TÉRMO 113.943
de 13 de Outubro de 1959
Requerente: Badische Apilin 8s Soda Fabrik Aktiengesellschaft — Alementia.
Titulo: /Processo para obtenção de
massas granulosas expansíveis de materiais sintéticos termoplásticos — Privilégio de invenção.
1.0 Processo para a obtenção de massas granulosas expansíveis dotrclas de
tamanho de grão entre 0,2 e 4 mm,
constituídaa por materiais sintéticos
termoplásticos, caracterizado pelo fato
de se adicionar égua, a qual contém
um agente dispersante para líquidos
orgânicos não m ; sciveis com égua, sob
movimentação uniforme da mistura
formula. e uma soltp-ão de um material sin'ético termonlástico no seio de
um solvente de baixo ponto de ebulição, no máximo, pouco miscível com
égua e o q ual contém adicionalmente,
em clissolução. uma pequena quantidade de um rprente eatinvilente para o
material sintético termo plástico. agente
estimulante esse. no máximo pouco miscível em ágil?, de se remover o solvente a partir da mistura an nda sob movimen'acão uniforme e de se separar
de fase aquosa e massa granulosa expansível formada, constittrlda pelo material sintético termoplástico.
Um total do 4 pontos.
TÉRMO 114.029
de 15 ide Outubro de 1959
Requerente: Commissariat a l'Energie Atomique — França.
Título: Ligação de um moderador
sólido de pilha atômica — Privilégio
de invenção.
1.0 Empilhamento de barras de moderador sólido num reator saimico, coracterizzdo pelo fato dos referidas barras terem umas ranhuras laterais longitudinais nas quais entram com atrito
suave, os ramos de elementos de ligação constituídos por perfilados com,
pelo menos, três ramos.
Um total de 15 pontos.'
TÉRMO 114.438
de 3 de Novembro de 1959
Requerente: Angelo José de Serejo
Costa — Mines Gerais.
Invenção: "Nevo aparelho de identifica.cão de_taxis quando desocupados"
— Privilégio de invenção.
1.0 Nevo apardho de identificação
de taxis quando desocupados, caracterizado por possuir um circuito alimentado pela bateria do carro (1), em conexão com um interruptor de mercúrio,
que fecha ou abre o mesmo •
Um total da 5 pontos.
TÉRMO 114.603
de 10 de Novembro de 1939
Título: Linha para o transporte de
energia elétrica constituída de um cabo instalado em ducto — Privilégio
de invenção.
10 Linha para o *ransporte de energia elétrica constituída de, pelo menos,
um cabo 1 provido de capa metálica
instalado em ducto 2, caracterizada
pelo fato de que tal cabo apresenta entre as várias luvas de emenda 3 um
andamento curvilíneo periódico predeterminado e que tais luvas de emenda
estão dispostas ao longo do eixo de simetria da linha assumida pelo cabo •
alf presas.

Ilm total de 11 poritaa.

DIÁRIO OFICIAL (Seçãc III)
TÉRMO N9 117.574De 4 de março de 1960
Requerente: Willys Motors Inc. .—
Estauos Unidos da América.
Tatuo: landade ae direção de veicu_o de quatro rodas.
Privi.égio de invenção. IQ ) lima unidade de direçao de
quatro rodas pera um veiculo que
tem uma estrutura principal, rodas
fiontais e posteriores montai:ias para
movimento de direção, e um membro
de direçào operável manualmente incluindo uma piuraodade de memoras
articulados interligando o dito membro de direção e as ditas rodas frontais caracterizada por um mecanismo articulado associado operativamente com as ditas rocias peseerzo..es
e atuante para proporcionar o seu
movimento de direção, um membro
de transferencia montado para movimento rotativo em tórno do seu
eixo ' na dita esxutura prineipal,
meios desengetáveis ligando a extremidade frontal do dito membro de
transferência aos ditos /membros articuladcs para movimento rotativo
em respoSta à operação do dito
membro de direção, e meios ligando
a extremidade pcsterior do , dito
membro de direção, e meios ligando
a extremidade posterior do dito
membro de transferência e o dito
mecanismo articulado para jaoporcionar o movimento de direção das
ditas rodas pos:eriores em resposta à
rotação do dito membro de 'transferência. Um total de 6 pontos.
TÉnmo N' 117.575
De 4 de março de 1960
Requerente: Willys Motors Inc. —
Estados Unidos da América.
Titu.o ,Unidade de roda e freio.
Privilégio de Invenção.
19 ) Unia unidade de roda e freio
incluindo um alojamento de há,ste
tubular montado numa posição não
rotativa, e uma haste suportada rotativamente em e estendida axialmente através do dito alojamento
de haste, caracterizada - por um,
membro de roda suportado rotativamente no dito alojamento de háste,
um tambor de freio tendo um cubo
fixado desengastavelmente a uma
extremidade da dita haste para rotação com ela, tendo o dito tambor
de freio um flange anular virado
para dentro estendido em torno, do
dito alojamento de haste, meios tigentio o dito Plange ao dito membro
de roda de forma que este membro
roda com o dito flange, meios de
suporte dos blócos de freio -montados
no dito alojamento de háete numa
posição dentro do dito flange, e
membros de blóco de freio montados imovelmente no lado externo dos
ditos meios de suporte para engatamento seetivo com o dito limite. Um
total de 6 pontos.
TERMO N9 118.540
De 11 de abril de 1960
Requerente: Edgar Nunes — Rio
Grande do Sul.
Titulo: Um jôgo de suportes adaptável aos telefones para tomada de
recados.
Modêlo de utilidade.
10) Uni jôgo de suportes adaptável
aos telefones para tomada de recados caracterizado por ser uni dos
suportas formado por uma haste dobrada várias vêzes, formando em
cada extremidade um "U" de ângulos retos ligados ortogonalmente por
intermédio de uma pequena parte
reta, em relação obtusa aos mesmos.
Uma das extremidades da haste em
duplo "UU" e ligeiramente virada
para fora e a outra recebe um parafuso e uma chapinha furada em ambas as extremidade. Um total de g
ptegOe.

TERMO N9 12-8-.492
De 8 de fevereiro de 19E1
Requerente: "Cidam" Cia. de Instrumentos e apare hos mecânicos.
Pontos caracterLsacos: Punho para manuseio,
10 ) Punho • para manuseio, caracterizado pelo fato de compreender
mo conjunto de funcionamento manual, composto de um punho em
forma de estribo provido de tuim
haste ou prolongamento articulado a
um mordente e à uma lingueta de
modo que, ao ser empunhado o dito
punho pela mão do transportador e
levado o mesmo punho, em consequência à posição vertical, tende a
exercer uma ação de presa sôbreeo
objeto a ser transportado impedindo
que o mesmo escape e venha a machucar ou ferir o dito transportador
TERMO N 9 89.787
'Depositado em 8 de eutubro de
1956 — Patente de invenção.
Requerentes: Max Stern e Sergius
Erdelyi — São Pavio.
Pontos caracteris icos de amortecedo: regulável para rriáquinas opera trizee
19 ) Amortecedor regulável para
máquinas operatrizes, caracterizado
por um corpo de borracha em forme
de anel e fechado provido com uma
peça de metal,-vulcanizado no topo
do mesmo ligeiramente e elásticamente conec:ado com uma coberta
protetora de metal na qual um disco de borracha é vulcanizado e g
qual além disso é provido com um
parafuso ajustador com cabeça de
porca e porca. Total de 8 pontos.
TÊRMO al9 95.021,
Depositado em: 17 de junho de
1957 — .tvlodêlo de Utilidade.
Requerente; Hans-Jürgev Seltmann
— Sáo Paulo.
Pontes caxacteristicos de: "Original
elemento desumidificador para armários ou similares"
19) "Original elemento deeumidificador para armários ou similares",
caracterizado pelo emprego de um
corpo relativamente alongado de cuja
superfície irradia energ:a térmica e
em que o mesmo dispõe .a região
inferior interna ou encostada nas
paredes ou dependurado nos cabos
suportes dos cabides dos armários e
congêneres; pelo fato dêsto corpo
aqu:cer o ar de dentro do armário que
devido ao seu pêso especifica tende a
elevar-se, resultando em movimentação de ar; pelo fato de o nu:cim ento de ar resultar também numa e'evação do seu ponto de condensação
ajudando a evitar o ponto de orvalho ' — Total de 3 pontos-.
TÉRMO N9 93.893
De 19 da julho de 1957
."ITESA" Indústria Têxtil SudAmericana S. A., Argentaia. •
Pontos característicos da invenção
de "Máquina para fabricar tapetes e
outras peças felpudas" (Patente de
Invenção).
.
19) Máquina para fabricar tapetes
ou outras peças felpudas, caracterizada por compreender uma eabeça de
corte formada por um cabeçote móvel
com uma Unha de ataque em cooperação com uma faca ante cujo gume
se acha a zona de corte onde chega
o material de felpa; esta lenha de
ataque do dito. cabeçote é formada
por uma pluralidade de elementos de
rolamento que, encar rilhados sôbre
um trilho ,rovido de meios admadores, são capazes de ralar contra o
gume da faca, e a dita zona de corte

4 disposta em. posição imediata ao co-
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mêço de uni canal -de acumulação do
naterlal de felpa cortado em camba
nho ao dispositivo de colagem.
Total de 5 pontos.
TÉRMO Ne 93.447

lie 16 de agasto d3 1957
"Aperfeiçoamentos nos proneseos de
fabricação de artefatos ele CaáM1CD"
— Privilégio de Inveneão,
José Carchat Maura — São Paulo.
• 19) Aperfeiçoamentos nos proeessos
de fabroação de artefato, de cerâmica, aplicável a todo e quaa,uet objeto de cerâmica que, por sua forma
ou configuração com p-rvie, ou partes elevadas ou suspensos' Wire os
pontos Ju linhas de apoio solve 1:ma
base em que se o coloque para secagem e endurecimento, exija 'ama base
com projeCes suportes, pmto,,
apoio ou acidentes que auxiliem a suportar tais porções ou parte.; elevadas
— caracterizado paio fato do artefato, qualquer que se`a o processo de
sua produção, ser provido de_suportes,
projeções ou pes propeles leitoa em
unia só p:ça com o mesmo Jarrete o
proceseo de sua predirão e can:tanIndo parte integrante do mesmo, em
forma de nervaduras uu qualquer outra, retos ou curvos, contínuos ou não,
e projetados verticalmente, com relação à base de apo'o etebre n_ual re
pousa o artefato, das partes ou pot
çaies elevadas do artefato do qual.
por quebramento, são rano-eidos depois d3 sêco
endUr:eed0 o Mtt3M8.
— Total da 2 pontos.
TERMO Na 109.829
De 17 de abril de 19.59
Requerente: Roussel-Uclaf sociedade anônima francesa, estabalecida em
paris, Fran?a.
Pontos característicos de: "k rocesso de preparação de derivados ek,s-estero:des hidre-solúveis' (Privilegio da
Invenção),
19) - Processo de preparação de derivados dos eiteroldes h'droaeolureis,
os sais alcalinos dos "21-m-sulfoba.nzoatos de delta "-des*dro co rt"ccsteroldes, caract,:rizado pelo fato de seta-.
zer reagir o ceenplexo piridin'co do
cloreto de na-carboxi-henzero-.ulfonila
a quente sobre o delta ',4-Csidxo cort'costerolde, em presença de um solvente Inerte e uma omina arfática
termária, transformar o m-selfobenzoato de delta Je,corticeretero:de em
sal de metal alcalino p:r retomada
com uma solução aquosa c.a uma
base alcalina, precipitar o sal de sua
solução aquosa por adição de um ace
-taolcinepurfcá-lo reiatarzação na água. — Um total de 10
pontos.
TERMO N.0 114.526
Diodos etemicondutores de Estrutura Concêntrica.
Pontos característico de:
Patente de Invenção para:
Requeiente: Stanislas Teszner
O. Massaro — paris, França.
1.0). — Um diodo concêntrico, ca.
ractcrizado por compreender uma.
barra de um corpo semi-wndutor
provido de um cólo, dois eiectrodos
.ta extremidade situados nas faces
terminais de dita barra, eam a qual
existe contato óhmico, estalido dito
cdlo circundado, no mínimo, de um
anel metálico e mantendo contato,
retificador com dito corpo, .iav«aco
um primeiro chumbo conectivo ligado,
a dito anel e um segundo caurim°
conectivo ligado, no mnilmo, a um de'
ditos eléctrodos. — Total de 7 pOntel.
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TÈRMO 1n19 84.873
Em 20 de fevereiro de 1956
Erik Victor Emil Rober-Christensen — Rio de Janeiro.
la. ) Nova e original configuração
em aaltos para calçados de senhoras,
caracterizado essencialmante por
urna base superirr plana. acompanhando o formato do- calçado, da
qual se prolonga pela face interna ou
externa, uma lâmina, inicialmente
larga estreitando-se para a base interior em curva, formando unia base
plana e prosseguindo em curva reentrante. Total de 9: pontos.
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linguetas um sistema de catraca me- ; provida de orifícios, que se comunicam
diante o qual é dado ao eixo um suo-' com a câmara portadora de saída lavimento rotativo continuo que pod e; teral. Total de 3 pontos.
ser transmitido à roda tratora dai
bicicleta diretamente ou com a
tercalação de um dispositivo ele
TERMO N.9 115.798
dança de ve'ocidade. — Total cie 3;
pentes.
Da 22 de dezembro de 1959
Requerente: Badische Anilin 6 Soda
1.11M0 N." 115.373
Pabrik Aktiengesellschaft
Alemanha.
De 28 de julho de 1959.
Titulo:"Procesro para il obtenção
Requerente: Jaroslav Rcd.
ti: érteres di-alquilicos do ácido • is°.
Titulo: "Aperfeiçoamento em o, Relativo ao Processo de Plastificação de Rába) e ou- do ácido tereftálico". •
Processo para a obtenção de cs
Gancheira.s Para Galvanoplastia' -,
di-alquil:cos dor; ácidos iso-ftálico e teSão Paulo.
1.0 — Aperfeiçoamento em ou rea- reftálico com alcoois inferiores, contenTÉRMO N.° 114.532
—
tivo ao processo de plastificacão de do 1 a 4 átomos de carbono, pelo traDe 20 de niaio de 1959.
gancheiras para galvanoplaatia, cara- te:neato cie uma aolução alcatuilica
cterizado por: a) .— submeter-se p.e. tini hicirocarboneto benze .' . qual
Pontes característicos de:
viamente . a peça a um aquecimento
Patente de Invenção para:
contém dois grupamentos oxidáveis na
"Sistema de Condução A.ssima(riCa de 100.° a 120.° aproximadamente, de tn2Lana
pos:cão que os ésieres desejada Eletricidade; Principalmente Reti- preferencia a Maçarico oxi-atetilênico; b) — . em seguida submeter-se a dos, contendo, a solução, pelo menos
ficadores Feitos de Chapas Secas'.
Requerente; Allgemeine. • Eleatriel- peça a urna empoação com polietileno 60 e até. 98% por pêso de um alcanol
tats Ge.sellschaft — O. M assate.. --- em pó, o qual fundir-se-á na su- cem até 4 átotno:. de carbono e sendo,
peaficie da gancheira, operando a sua o hidrocarboneto benzénico, pelo me.
Alemanha.
1.°) — Sistema de conota,ao assi- cobertura; c) -- completar-se a ope- nos lua canponente do grupo constituímétrica de eletrielciade, priticipannen- ração de aquecimento . posterior e fi- do por di-alquil-beur...tos .:Jm 1 a 4
te retificadores feitos de clia,paa se- nal da peça, para -uniformidade da átomos de carbono em cada g:atormencas, sem resfriamento isolante do cobertura. — Total de 9 pontos.
to alquila e di-alquil-benzenos
anódio especial entre o. eléctrcdossusubstituídos cem' cadeia alquilica de
porte e o semi-condutor, naraeteriigual comnrimen::., nos quais até dois
gado por uma. camada de um das
TERMO N. 115.375
átomos de hidrogênio ligados pelo me-.
metais télio, gálio, índio ou reapectiEm. 29 de julho' de 1959
nos uni átomo de carbono de pelo
va liga aplicado à superficie livre do
senil-condutor.
menos unia cadeia alquílica
Modélo de utilidade.
subgtitutoos por cloro,' tratamentz. éSte
Título: "Novas disposições cai te- efetuado por meio de gases os Quais
•
:muras".
TÉRMO N.° 114 534
contêm oxigênio molecular, no seio de
Requerente: Júlio Letuário — São uma zona de reação, caracterizado pelo
Depositado em 5-11-959
Paulo.
fato de se manter tóda a zona de reaRequerente; Wilson ti À.:;,a,s,.eno Ri. 1.9 "Novas -disposições te- ção, co...stanternente preenchida coca líbeiro — São eatVo.
1°) — "Apareiho ajustável a.s má- souras", const:tuidas de um Lorp:. ide quido, durante o período de tratamenquinas de escrever para possibilitar se situa a articulação usual das mes- to . da soluçar) pelo oxigênie, de ruo;:o
escrituração mecanizada simulUnea mas e caracterizado eSSellCicilmente que não possa haver formação de ama
de fôlhas sôltas e fichas", caracteri- pelo fato de no prolongamento das fase gasosa individualizada aci,.
za-se por ser constituído de uma lâminas, abaixo do eixo de conjunção
chapa -aproximadamente retangular das mesmas, isto é, já nas hastes que
(1), a qual se prende e se adapta à constituem o cabo da tesoura, tem um
chapa comum (A) das máquinas de ponto de centro e articulação para
1 -1.=.7 1:1‘40 N. 9 114.671
escrever, mediante a, utilização de dobramento das hastes sôbre si elesDe 22 de maio de 1959
duas cantoneiras ou apoios especiais.
(3-3@), que são parafussados (4) na mas, descrevendo um giro de 1809, no
Requerente:
Sachsenwerk Licht
dita chapa comum da máquina de mea.no plano de abertura das laminas; und Kraft-Aktiengesellschaft.
escrever; um dêstes apoios ,) ( tem pelo fato das hastes ou braços da teOrlando Massaro — Berlim
Ale.
furo (5), para encaixe de pino (12- soura possuirem nas faces internas lâduma cantoneira (10) parafusada no minas de mola alinhadas com o mesmo manha
Pontos característicos de:
aparé/ho (1); o outro apoio (3 a) tem perfil das hastes, as quals atuam sôbre
uma cavidade (7) em sua parede; e:e os pontos de centro e articulação, esta.
"Acionamento a motor elétrico, cota
é dotado também duma alavanca (6), bilizando a posição das hastes em re- unia máquina . de frenagx.tat acoplada
com um remado (6 a); esta alavan- lação ao corpo da tesoura, e, finalmen- mecânicamente, servindo de órgão ia.
ca, que se articula em pino manguiador".
tém-se constantemente -adjacente a te pelo fato de uma das -alças suporte . 1.° --- Acionamento eletromotitz,
prolongamento
_dos
dedos
possuir
um
cavidade (7), sob não de mota (8);
.pelo fato de nesta cavidade , (7) dês- anular, n..a de suas faces externas consistindo de , um motor acionac.sr a
te apoio, encaixar-se o pino (13) e opostas às pontas das lâminas. Total ser ,regulado por reostat, e de uma
máquina frenadora acoplads..
doutra cantoneira (11) parafusaala
de 2 poatos.
mente com o motor acionador, a Aaal
outro lado do aparêlho. — Total de
5 pontes.
é construída segundo uma máquina sin.
c.ona excitada a corrente continua e
TERMO N.° 215.369
dotada de um motor com enrolamento
De
7
de
dezembro
dz:
1959
TIMM N.° 114.577
em gaiola, a máquina frenadora reguláProdutos "Químicos Guarani
vai pela var:ação da excitação do
De 7 de novembro de 1959.
campo, caracterizada pelo fato de que
Capital — São Paulo.
"Aperfeiçoamentos no Acionamento
a
regulagem da rota,,lo de aciona-sen
de Bicicletas".
1.9 —• "Aperfeiçoamentos em ou reJosep Caslavsky — Ponta Grossa — lativos a Polvilhadeiras Agrícolas", to se efetua exclusivamente peia alEstado do Paraná.
apresentando corpt alíndrico curso de teração da 'resistência de regulagem do
1.0 ) — Aperfeiçoamentos no .acio- embOlo usual, estando inferiormente motor acionador e/ou alteração da renamento de bicicletas, caracterizados prevista a passagem do ar comprimido sistência de excitação da máquina frepor dois braços que, partindo cie um por válvula que se comunica com câ- nadora equipada com uma única bofulcro único, projetam-se para tilcaracterizados pelo 'fato de que bir excitadora.
recões divergentes e são providos de mara,
citada
câmara se encontra conetado
à
pedais a serem colocados para pres.'
duzir movimentos alternados de sua tubo flexível e uma salda lateral, sendo
TERMO N.° 116.404
bids e descida mediante os quais se que o referido tubo penetra em reciPatente
de Modêlo de Utilidade
piente
ou
depósito
de
inseticida,
forenrolam e desenrolam alternada/alente sôbre dois discos ou tamoMes dis- mado pela própria embalagem original
Depositado em 22 de janeiro de
postos &Silos lado a lado sôbre um do produto, que assenta em base pro- 1960.
eixo horizontal superior, cabos ou ou- vida de prolongarner.:as laterais, sendo
Requerente: Américo V. Apicelli.
tros meios de suspensão dos braços, que dita base do corpo da bomba se
Titulo: "Dispositivo de contrôle para
sendo a rotaçao alternada dos tasza apresenta com placa inferiormente re- passagem de fluídos".
bôres ou discos agiria produzidas,
Procuradora: Cometa Marcas e Pa:
transmitida por linguetas do que os vestida com camada flexível, p:cferIMesmos são providos, a uma roda velmente de borracha macia, que assen- tentes Ltda.
1.9 —• "Dispositivo de contrôle para
dentada solidária disposta sobro dito ta contra a boca do recipiente porta•Ns horizontal cona
_L_
Itutdsí. 0% ai dor á insetIcIdat catado tal placa as3a9eni de fluídos", caracterizado

Novembro de 1962'
pelo fato de ser constituído por corpo
de vidro ou similar,, aberto superiormente e dotado de bordas externas cónicas, contra as quais se ajusta guarnição premida por luva dotada de
flanges que por parafusos são ligadas

a uma tampa, a qual centralmente é
atravessada por haste passível de movimentação gradual verti-cal, sendo que
na extremidade interna da haste se encontra sapata confrontante com .etn•
brana elástica, cujas bordas se encontram retidas entre a mencionada
luva e tampa correspondente, sendo
abaixo da membrana, a certa distância, se encontra o tdpo de parede vertical que solidária ao corpo principal.
o divide ei a ' duas câmaras distintas, cada uma delas ligaja a uma canalização lateral. Total de 2 pontos.
EUI.N10 N,0 119..7-12
1.Ye 27 de maio de 1960
Oscar Manuel Gallus°, Santiago
António Calluso e Luís Pablo Calluso — :Buenos Aires, Argentina.
Relatório descritivo da invenção
de disposição valvular aperfeiçoada para êmbolos de amortecedores
e estabilizadores hidraulicos apli,
cáveis a. automotoras.
gio do invenção.
1.0 . Disposição valvular aperfeiçoada para êmbolos de amortecedores e estabilizadores
ticos aplicáveis a automotores, da
espécie dos que consistem em um
cilindro em que se desloca axialmente um êmbolo vinculado a uma haste de comando (lu mesmo,. ca- •
racteriuda pelo fato de que o re.
ferido êmbolo é constituído
uni disco que apresenta ná sua
periferia uma pluralidade de entalhes enti'eeruzaclos em forma dr!
X. entalhes êsses aprofundados
radialmente de encontro ao centro da peça-- Total da pontos ri.
TÉRMO N. 0 119.746 D e 27 de maio de 1960
itequerenle
Salosid. Tadano.
Modelo de utilidade — Estojo •
para sombrinhas.
Reinvindica-se, como elementos
constitutivos da novidade, o contendo dos seguintes ponhas característicos:
1.0. Estojo . para sombrinhas,:
caracterizado pelo fato de ser : constituído de recipientes plásticos, formado por duas ou mai g peças ou gomos, que lhe conferem a
forma tronco cônica. fechado talo
topo inferior por calota 'perfurada
ou não, .enquanto que pelo topo
superior se encontra associada alça
de mesmo material.
TÊRMO N. o 119.743
De 27 de maio dg 1960
Oscar Manuel Calluso, Santiago'
Antônio Calluso e Luis Pablo Calluso — Buenos Aires, Argentina.
Relatório descritivo da invenção
de aperfeiçoamentos em amortecedores e estabilizadores hidraulicos monocilindricos, Privilégie
de invenção.
1.0 Aperfeiçoamentos em amortecedores e .estabilizadores hidraulicamente monocilindricos, caracterizados pelo fato de que a rea-

,
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pectiva tampa é prolongada, na
sua zona no interior alo cilindro,
de maneira substancialmente com' ca envolvendo essa tampa 'a haste
hóvel e servindo a mesma de assento, na base do mencionado prolongamento, para uma das extremidades do um ombro elástico
cuja , outra extrem i dade - envolve
um colar constitutivo do prolongamento do uma das faces de urna
arruela, destecavelmente disposta
na referida haste,- que apresenta,
na sua face oposta urna configuração curva. — Segue-se o ponto
dois (2).
TP..R3/10 N9 119.768
De 30 de inalo de 1960
Requerente: — The National Cash
Register Company.
Local: — Estados Unidos da Amé-

rica.

Titulo: Dispositivo e processo lógicos de inhibição.
19 Um processo de produzir um
sinal de salda representativo de ema
operação lógica definida ' por uma
equação algébrica Boole-an a qual alefine a operação .em tèrmos dos estados falsos ou verdadeiros de variáveis Baolean citadas na equação, o
dito processo sendo caracterizado por
compreender: a produção recorrentemente durante cada uma de duas
fases sucessivas de operações de efcito coercivo que na ausência' de um
efeito coercivo efetivo oposto produzirá o dito sinal .de saída; produzir
para cada variável Boolean na equação um sinal respectivo representando o inverso Boolean do estado da
respectiva variável, os respectivos sinais sendo na forma de efeitos coarehaas Individualmente capazes de efetivamente opor o dito efeito coercivo
recorrentemente-- produzido; e aplicando os sinais produzidos renre_s - ntendo os efeitos coercivos inveracs
Boolean individualmente em oposição ao dito efeito coercivo, recorrentemente produzido, por meio do que
um sinal de saída é produzido se-

•

mente pela concorrência do dito efeito coercivo recorrentemente produzi-

da e ausência de um efeito coercivo
Boolean inverso. --a Seguem- 'se -os
pontos de 2 a 15.
• TirRa/10 N9 119.798
De 31 de maio de 1960
Requerente: Generale ThermiqUe —
Procedes Brola.
Local: França.
Titulo: Caldeira de elementos Sec-

cionados.

1 9 caldeira de elementos seccionados caracterizado em que seu seccionamento é realizado longitudinalmente, estando justapostos os seus
elementos segundo as superficies paralelas ao eixo longitudinal da caldeira. Seguem - se os pontos de 2 a 5.

_

•
,

.+

TeRMO N9 119.757
De 27 de maio de 1960
Requerente; — Insinooriteimisto —
En ginearingbureau R. T. Ilukki —
Finlandia.
Titulo; "Aperfeicoamentos na separação por avia úmida de sólidos
contendo partículas finamente divididas."
19 Um processo de separação por
via úmida de sólidos contendo partículas finamente cliVididas..caracterizado per compreender a direção da
polpa 'Consistindo dos' sólidos a seiaan'
tratadai e de' rum'. meitallquidoleon:-

ira uma ou várias superfícies de peTÉRMO N.° 96.727
neira de separação, o fluxo da polpa
De
28 de agõsto de 1957
com um desvio ao menos um pouco
ascendente com -relaçao à horizontal,
Chas. Plizer & Co. Inc.
pelo que se obtém um produto sepaEstados Unidos da América.
rado constando do material fino que
Título: P'rocesso para conservapaira na peneira ou peneiras, enquanto se obtém outro produto do ção de carnes frescas.
1.0 Um processo para conservamaterial retido pela peneira ou peneiras, Seguem-se os pontos de 2 a 6. ção de carnes freacas, caracteri•
zado por injetar intra-peiitunaalmente, una animal vivo com .um
TÉRMO N9 119.240
anti-biótico de amplo espectro;
matar depois o animal, e raaturar
De maio de 1960
a carcaça a quente. — Seguem-se
°anediam Industries Limited — . Ca- os pontos de ns. 2 a 8.

nadá."
Titulo: "Composições de revestimento."
Privilégio de invenção.
,PP/Monasen, Leonardos & Cia.
19 Uma composição de revestimento
caracterizada por conter como ingredientes essenciais uma quantidade
catalizadora do um material ácido,
de 5 a 67 partes em /Aso de uma
resina 4o nitrogênio e uni total de
100 partes em péso de material copolímero contendo amida, cuia "emposição total inclui "a"% em pêso
de ao menos um membro do gruno
comistindo de acrilaraida, metacrilamida e derivados N-metilol das mesmas, "b"% em pês° de ao mental
um éster do ácido acrílico e-uni
álcool alif ático contendo não mais
que 10 átomos de carbono. e "c"%
em pêso de um membro do grupo
consistindo de tnetacrilato de metiia,
metacrilato de etila, • tpeparilato de
butila, vinil toluenos, Anisturas de'
quaisquer dos mesmos •€. misturas de
quaisquer dos mesmos com estireno
sendo ,que a porcentagem de "a" 71,ria de 3% a 15%, a porcen tagem de
"b" varia de O a 87% e a porcentagem de "c" varia como se segue, representando um único moraSzero:
— de 35% a 97% para o Inetacrilato de metila,
— -de 40%,.. a 97% para o metacrilato d ene.
_ de 65% a . 97% para o roer:kr:1lato de butila,
— de 10% a 35% para o vinil tolueno, •
e, quando representando uma mistura
de dois monômeros, segundo a equitcão "c" a--- nq + p (1 - n), em que n
é um número variando de 0 a 1. e
p e q renresentam diferentes menti-meros e têm os seguintes valores para
cada monamero:
— de 35 a 97 para o metacrilato
de metila,
— de 40 a 97 para o metacrilato
de etila,
— de 65 a 97 para o metacrilata
de butila.
— de 10. -a 35 para o vinil tolueno
— de 15 a 40 para O estireno,
cada copolimero do dito material
copolímero contendo de 3% a 15%
em p gsó de ao- menos um dos membros do grupo consistindo de acrlia.
mida, metacrilamida e derivados Nmetilol das mesmas. seguem-se os
pontos de 2 a 19.
TÊRMO N. o 133.797
30 de outubro de 1961

Título: aliavo Modêlo de Funil.
Requerente: Castrol do Brasil
S. A. Indústria e Comércio.
Domicilio: Rio de Janeiro —
Estado da Guanabara.
1. 0 N3vo modálo de funil pára
prover de óleo qualquer espécie
de recipiente e, especialmente,, o
earter de veículos' motorizados,
daracterizado pelo Jata de ser na
parte' interna. • de ;vários
suportes para sustentaçãoa ade-Total:
quada adrv -lelfsv dó óleo:
3
sr.a I

Novembfiti de 1962. '.'á3T/ •
menti) â dita câmara e descarre•
ganao líquido de resfriamento da
meiam, incluindo uma passagem
de admissão na dita bucha, tendo
um extremo terminando na parte

externa da dita câmara e o ou-

tro extremo terminando na cá.,
suara, em região etreitamente
ad:lacente ao eixo de rotação do

tad/por, uma extensão mtacionária na capa, na dita câmara, estendendo - se radialmente para

fora da mesma e terminando es.
treitamente adjacente à superflde interna da dita parede* cilíndrica externa, e uma p assagem de
•
descarga na dita bucha e extenTÉRMO N.° 106.519
são, tendo um extremo terminando na parte externa da dita gaDe 10_de novembrO de 1958
e outro extremo terminan. Repuerente: Miles Laboratories, mara
na dita câmara, no, etxreino
Inc., Elkhart, Indiana, Estados do
externo da dita extenaão. — SeUnidos da América do Norte.
Ponto característico: "Processo guem-se os pontos de ns. 2 a 52.
para a preparação de composições
sedativas e hipnóticas" (PriviléTC:IMO N. 0 108.942
•
gio de Invenção) .
De 5 de março .de 1959
1.0 Processo para preparação
Commissariat a L'Energie Ato-,
de N-(2-etil-crotonli) — N'-metiluréia, caracterizado por proce- sulque. — França.
Titulo: Fôrno de elaboração
der-se a desbromidração da N - (2bromo-2-etilbutiril)-N'-metiluréia, aperfeiçoado.
Privilégio de Invenção,
na presença de um agente de de1. 0 Fôrno de elaboração dum
sidrohalogenação, e por extrair-se
N-(2-etil-croton11) -N'-metiluréia proJuto metalúrgico muito puro
da mistura de reação. -- Total de por reação a 'temperaturas muito
elevadas no meio duma mistura
8 pontos..
de corpos reagentes, que compre- .
ende um reci p iente de fundo
TÉRAIO N.° ,107.295
aberto, que é envolvido por um
material refratário e isolado do
De 15 de dezembro de 1958
exterior por uma cam pânula e
The Goodyear Tire & Rubber um cadinho coletor por debaixo
Company.
dêste recipiente. carseterizado
Estados Unidos da América.
pelo fato do cadinho ser disposto
Titulo: Aceleradores.
num invólucro dotado 'com meios
1.° Uma composição de borra- de resfriamento. — Seauesn 2Se os
cha, caracterizada por conter, pontos de ns. 2 a 7.

como um sistema de cura sem
chamuscaMento, capaz de vulcanizar, ràpidamente, a citada borracha, de 0,5% a 1,5%, em pêso,

de enxofre, em relação ao pêso da

borracha e de 0,75% a 4,0%, em

pêso, de um di-sulfeto de ensinosecundário-azol, em relação ao
peso da borracha. — Seguem-se
os pontos de ns. 2 a 12.
TERMO N.° 107.296'

TERMO N9 108.998
De 10 de março de 1959
Depositante — Dr. Walter Reiners,
alemão, engenheiro, residente em 3/1;
Gladbach, Alemanha.
Ponto; característicos. de — Máquina Espuiadeira Automática (Privilégio de invenção).
1 9 — Máquina espu:adeira com vários postos de enrolamento e um das.
positivo de trabalho, chamado assistente, móvel ccm reltrao aos diversos
postos de enrolamento, que, em caso
de parada de um pasto de anroarnento, põe êste novamente em funcionamento, e com um dispositivo de
alimentação de bobinas de desenrola...lento, caracterizada pelo fato de que
o flo corre entre o dispos:tivo fornece.
dor de bobinas de desenrolamento e o
dispositivo de trabalho. Um total de
30 pontos.

a

De 15 de dezembro de 1958
Roy S. Sanford, Wilfred A.
Eaton, Erling D. Sedergren.
- Roger H. Casler e Janaes O.
Eames.
Estados Unidos da América.
• Título: Mecanismo de fricção
resfriado a liquido.
1.° Um mecanismo de freio resfriado a liquido, incluindo uma
TRIall0 N9 110.387
bOrc.ba de vedação estacionaria,
um tambor de freio cilíndrico roDe 14 do maio de 1959
tativamente montado na dita bu- F. lloffrnann Roche & Cie. So.,
cha o" dito tambor tendo uma pa- ciété AnonymeLa(P.
2foffmann-La
rede cilíndrica externa, tendo Roche & Co. Akeiengesellschaft)
uma superfície externa adaptada
para engajamento friccionai com litulo :—. Processo para a preparauma sa.pâta de freio e paredes es- ção de nueleotideo.s de 54luoro-ura:
paçadas axialmente estendendo-se cito
(Privi:égio Invençãc): "
para dentro da dita parede exter19 . Processo' para a preparação de
na e formando, em conjunto com nucleoticleos' de 5 - f1uoro - uracito e de
a dita bucha, uma câmara anular tê aceitáveis; caratterizadó
fot.9 ,
sais %hl base farninOuticafacna,
para' liquido de resfriamento, ca- acua
de que se t incuba'cáliesie vd na pra:k
racterizado, por conter arranjo sensii ,Y do ,Idees
5 - fluoro. ,
operativo -pela i rotaçao do tarnbor , uracilta
'Me
:
-resfria- (que; Se at»i.rtiligli "nále &os' de2 As.= ,.
para: apprit liquido

437G. Sextrière

()PARI° OFICIAL (beçao dl)

Iltioro-uraello com MIA° tkirotadó**
TERMO N• 112.482 •
remexedor que é dotado em ambos os
de que se transforma, se reecessik.
lados Com 'palhetas, caracterizado pelo
De 12 de agessto de 1959
rio fôr, o produto de reação obtido
fato que as Palhetas, no lado superior
cem uma base farmaceuticamente
Depositante: The Chemstrand Corpo- do prato, contrãriamente às no lado
• eitável. Seguem-se os pontos de Za::on, em Decatur, Alabarnaa Estados inferior do prato, promovem um movinúmeros 2 A 8.
Unidos da América do Norte.
mento czatripeto, e pelo fato de serem
Pontos característicos de: eFabrica- dispostas a adução à caixa misturadora
ção e objetos moldados poliméricos bem perto do lado inferior do prato e
`itMO N9 110.899
pela fiaçã- úmida> — Privilégio de in- a evacua:- da caixa misturadora bens
De 29 de maio de 1959
venção.
perto do lado superior do prato. —
— Processo, para fiação úmida Um total de 5 pontos.
Requerente — Cibo. Société A nonYde objetos moldados de um polímero
ine, Basiléia, Suíça.
Ponto caaacteristico — "Processo contendo cloro, tendo, pelo menos, 50
TÊRMO N 9 113.616
para a Fabricação de Novos Pirazois por cento por pêso de um monâmetro
e seus Derivados" — Privilégio de polimerizado escolhido do • prupo que
De
29
de setembro de 1959
invenção.
consite de cloreto de vinha e cloreto
Bethlehem Steel Compar5 — Estados
17 Processo para a fabricação de de Vnilideno e no máximo 50 por cennovos pirazois e seus derivados, ca- to por pêso de outro monomero mono- Unidos da América.
racterizado pelo fato de se conden- olefin:co copolimerizado com o mesmo,
Titulo: Processo de separação de
sar um ácido alfa-ciano-beta-oxo- caracterizado por extrusar-se uma solu- gases, — r "vilégio de Invenção.
propiônico, se desejado, na forma de ção do referido poli:acro em um banho
P — Um processo para remover a
4seu ácido reativo funcional e ou de fi. ;ao composto l e glicol polialcolamônia e gases ácidos de gás de coderivados oxo com uma hidrazina Nmonossubstituida, a qual carrega no lênico tendo um pês° molecular de, pelo aueria caracterizado por tratar uma
íd..orno de nitrogênio-N" um radical menos, 230. — Um total de 18 pon- porção do citado gás num primeiro
—ator com liquido que contém ácido
dissociável por hidrólise, de se tratar tos.
os resuitantes produtos de cadeia
sulfúrico livre e continuar o tratamenaberta com um agente hidroallante
to até o ácido sulfúrico livre do liquiTERMO IP •113.606
e se fechar simultânea ou subsequendo
'a substancialmente neu' lizado
temente a cadeia do pirazol o. se deDe 28 de setembro de 1959
e, depois usar o liquido resultante para
sejado, nos compostos ootido-; ser
Requerente: Deutsche Solvay-Wer- tratar uma nova porção de gás. — Sefuncionalmente modificado, ulteriormente, o grupo carboxila livre ou fun- ke Gesellschaft Mit Beschrãnkter Há- guem - se os pontos de n9s 2 a 11
cionalmente convertido. Um total de 1 Solingen-Chligs, República Federal
18 pontos.
Alemã.
TERMO N 9 113.952
Ponto caracterLtico: <<Processo para
diminuir influências desfavoráveis de
De 13 de outubro de 1955
TERMO N9 111.089
flutuações de umidade e/ou temperatuDe 12 de junho de 1959
Requerente: M.Ies Laboratories, Inc.,
ra Carante a armazenagem sôbre a natureza de substâncias cristalinas hidros- em Elkhart, Indiana, Estados Unidos
ciba SOciété Anonyme — Suíça.
da América do Norte.
Pontos caracteristicos da invenção solúveis» (Privilégio de Invenção).
Ponta. Característicos de: "Compode -Proceaao para a Paoricaçao de
— Processo para diminuir influênnovos Polipeptidioa" — (Privilégio de cias tavoráveis de flutuações de sição de diagn.z5stico e processo para
Ina enção) .
umidade. e/ou temperatura sôbre a na- determinar a atividade de protease».
1 9 — Composição de diagnóstico,
1? Processo para a fabricação de tureza de substâncias cristalinas hidrosnovos polipeptídios, tendo a ação de soltáveis caracterizo pelo em- para determinação de atividade de prohipertensina, caracterizado pelo fato prêgo de uma ou mais substâncias adi- tease em fluidos 1-'-lógicos, caracterizade se preparar, de maneira por ser cionais (I3) que cc
pondera aos se- da por compreender, essencialmente, em
convencionai, um heptapeptidio cia guintes I. As substâncias adi- solução: unia proteína; um indicador
fórmula L-alfa (amimo
cionais (B) utilizadas para &terra:na- cante, - exiba érro de num
— aifa-emino-acetil-L-alfa-al- da substância cristalina hidrossoltIvel pH no qual a protease é ativa, e um
coil interior-alfa-aminn-acetil L-tirotampão ácido, tendo moi intervalo de
isil-L-alfa-alcoil inferior-Ma-omino- (A) cristalizam em outro tipo de es- pH correspondendo àquele no qual a
ace til -L-histidil -L-prolil-L-f enfia lani- trutura cristalina do que (A); II. Um proteas. é. ativa. — Um total de 9
na, na qual o grupo omino inferior- dos valores característicos para a rêde pontos.
aleoila e o grupo aicoila inferior con- cristalinz, das substâncias adicionais
tém 1 — _5 átomos de carbono, cada (B,. por exemplo, uma constante retium. Um total de 6 pontos.
cular, está com um valor correspondenTf.:12M0 N 9 113.971
te . na rêde cristalina da substância (A)
aproximadamente numa -relação expresDe 4 de outubro de 1959
TERMO N9 11?.158
sa pelos números inteiros 1, 2 e 3;
F. Hoffmalm-la Roche Cie. SoDe 30 de julho de 1959
III. As substâncias adicionais (B) ou
Depositante — cibo Société Ano- são compostos complexos ou contêm ciété Anonyme (F. Hoffmann-Lá Ro:ume, em Basiléia, Suíça.
lordes ou _aoléculas da substância (A); che fs Co /ktiengesellschaft) — Suiça.
Titulo: Processo para a preparação
Pontos característicos de — "Pro- IV. No -aso das substâncias adidocesso para a Fabricação de 11-Alfa- nais (B) serem composto complexos, de o(-tocoferol). — Privilégio de InHidi oxi - 17-Alfa -Metil-Testosterina" verifica-se pelo menos um dos seguin- venção.
1 9 — Um processo para a prepara— Privilégio de Invenção,
tes critério:. ..V-a) as substâncias apre- ção
1 9 Processo para a fabricação de
dc o(-tocoferol) e de seu acetato,
11alta-hidroxi-17alt a-metil -tes tostero- sentam um volume molecular superior cai. : terizado pelo fato de que se coana, segundo um método ralcrobiológi- a 80 cc; IV-b) o cálculo da refracção
- trimetril-hidroquinona com isofico, tratando-se a 17alfa-metil-testos- molecular com emprêgo da fórmula tol na ,,resença de um agente de conterona com uma enzima de fungos de
119
densação de trifluoreto de boro e, se
naifa-oxigenação, caracterizado pelo R =
,sendo -n- o necessário fôr, de que se faz reagir o
lato de se empregar uma enzima do
n'
2
produto ' tido desta maneira com anifungo aspergillus ochroceus (espécieCiba ne 924). Um total de 5 pontos. índice de refracção, M o pèso mole- drido acético. — Seguem-sc os pontos
cular e D a densidade, dá valores aci- de n9s 2 a 6.
ma de 30 cc. Um total de 4 pontos.
01SMO N9 112.481
De 12 de agéoto de 1959
TR12.1S:10 N9 113.972
TERMO In19 113.609
The Chemstrand Corporation — EsDe 14 de outubro de 1959
tados Unidos da América do Norte.
De 28 de setembro de 1959
Rohm Haas Company — Estados
Pontos oezacteriaticos da invenção
Requerente: - Farbenfabriken Bayer Unidos da América.
de "Fabricação de Objetos Moldados
de Polímero de Acrilonitrila pela fia- Alctiengesellschaft, firma alemã.
Titulo: Regene.. „:10 de resinas de
ção tinida" — privilégio de Invenção.
Po: Característicos de: "Mistura- permuta aniontica — Privilégio de In19 Processo, para fiação úmida de dor continuo • — Privilégio de Inven- venção.
obejtos Moldados de um peIhnero de ção.
19 — Um processo de regenerar um
acrilonitri:a; contendo pelo menos 50
19
Misturador continuo para li- asa'-rial de permuta aniontica, de amôpor cento dor pês° de acrilonitrila ou:Jos que estão em proporções extre- nio guete . rio depois de um ciclo de
polimerizeda, caracterizaias por eztrusar-se uma solução do referido po- mas de mistura, onde ai líquidos a permuta, no qual se removeram anionlímero, num banho de Ilação compos- misturar são aduzidos pelo fundo atra- te: como 'oram: sulfatos e silicatos,
to de glícol pollacollênieo Mudo ma vés de uma cabra misturadora e eva- presentes era forma de sais ou de ácicuados peio topo, girando apertada- dá, de uma solução aquosa, caractepéso rao la ^ o 'n- rí- -v1) mendi MO.
NI bota! /8 pedes.
IMO* aa Moa admwedmat as praia rizado ,,or tratar • material de permuta

Ifo e
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aniontica usado "contende
mutávek, com um bi-cavtamatJ uc atetal alcalino, de modo que os citados
anicotes do material de permuta aniontica usado sejam substituídos por lentes
bi-carbonato e a resina seja, depcis,
capaz de ser usada para remover mais
anion:2s de soluções aquosas. - Seguem-se os p e de n''s 2 a 5.
TERMO 1n19 113.995
De li de outubro de 1959
Depositante: Farbenfabriken Bayer
Aktienaes..'1.;chaft, estabelecida em Leverkusen-Bayearverke, Alemanha.
Pontos caracteristicos de: «Processo
de pirólise de produtos de condensação
de compostos hidroxilados aromáticos
e compostos carboniladosr — Privilégio de :avença°.
19 — Processo de pirólise de produtos de condensação, solúveis em água,
de composto hidroxilados aromáticos e
-ai:apostos carbonilados, ,ns presença de
substâncias básicas e de água, caracterizado pelo fato de aquecer os produtos de condensação a temperatura
ntra, aproximadamente, 150 e 3209C,
sob pressão. — Um total de 3 pontos.
.J
TERMO 1•I 9 114.425
De 3 de novemb:. de 1959
Union Carbide Corporation — Estados "Unidos da América.
Titul : Maçarico de arco blindado
a gás — Priviléalo de Invenção.
1 9 — Maçarico de solda a arco blindado a gás compreendendo uma ca•
beça de maçarico para suportar um
eletrodo e um bico de dirigir gás envolvendo o eletrodo, um gargalo unido ia
cabeça para suprir corrente ao eletrodo
e gás ao bico, e um cabo unido ao
gargalo para manipular o maçarico,
caracterizado pelo fato de ser a cabeça construída de metal de alta concho
tividade el..rica para rápida condução
do calor proveniente -1 a ponta em arco
do dito eletra.... atr: -és da mesma, uma
camisa de água no gargalo bem junto
da cabeça, uma passagem de entrada
de á d ,.. através do cabo para suprir
água de resfriamento â camisa, c uma
passagem de saída de água no cabo
para .svaziar a camisa a água aquecida na mesma pelo calor conduzido h
mesma provindo da ponta em arco atra.
vés da cabeça. — Seguem-se os pontos de n 9s 2-a 5.
TERMO N9 114.700
De 12 de novembro de 1959
Requerente: Oskar Harald Lundquist,
311éCt., ineustrtal, residente em Genebra,
Sutça.
Pontos caraaerlsticos de: «Estante
desmontável ou similar — Privilégio de
invenção.
1° — Estante desmontável ou similares, na qual as parte laterais com a
configuração de caixilhos e constituirias
por dois prumos e várias barras transversais, são mantidas juntas e reforçadas, pelo menos em partes. . elas prateleiras desmontáveis, e em que os prumos são dotados com apoios, de preferência, amovi-vela pa. as prateleiras,
caracterizada pelo fato de que os suportes, substancialmente paralelos aos
prumes, apresentam saliências dispersas
e, pelo menos, um degrau, e de que
os flancos das prateleiras que entram
nas partes laterais voltadas para os
prumos, são dotados com envaziados
adaptados às saliências de suporte. -Um total de 8 ponte
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TERMO N9 114.725
Em 13 de novembro de 1959
Requerente: Cilia Société Anonyme
— Basiléia, Suíça.
Pontos característicos: Processo
para colorir produtos orgânicos com
corantes pigmentares — Privilégio
de invenção.
19 Processo para colorir produtos
orgânicos, caracterizado pelo fato de
se colorir o produto com 4:4' — diamino — 1: — diantraquinonlia,
COMO o pigmento. Um total de 24
pontos.
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às forças de tração a serem espera- diâmetro da citada raiz na Secção mando móveis são dispostas numa
das nas diversas direções. Uni to- transversal correspondente.
peça éca formando porta-mecaa
tal de 14 -pontos.
nismo de relojoaria, que, durante
Um total de 5 pontos.
o "tempage" da espoleta. é deslocada angularmente em relação ao
TERMO N.° 119.713
71.814

TÉRMO N.o
corpo da espoleta ao passo que
• De 27 de maio de 1950
De 18 de fevereiro de 1954 - durante o disparo do tiro ela, é
travada em relação ao corpo da
Roy William Emery (Canadá)
Requerente - Bord na Mona - espoleta. Um total de 4 pontos.
Titulo -- Método para moldar.
Irlanda.
(Privilégio de invenção) .
Título - Queimador aperfeiçoa1.0 - Um aparelho para fabriTÉRMO -N9 106.121
car artigos moldados tendo vasios do para turfa - Privilegia de Invenção.
De
27 de outubro de 1958
tubulares alongados, caraeteriza1.0 - Uni queimador para a Requerente: Luiz Felipe Martin3
do por compreender uma plura- combustão
de turfa é combutíveis
lidade de moldes do núcleo tubu— são Paulo.
TERMO N 9 114.726
semelhantes, tendo uma cai- Ferreira
Título: Novo processo de obtenção
lar alongados tendo superfícies de moles
de fornalha, com uma parede de material plástico laminado e orEm 13 de novembro de 1959
moldagem de parede lateral nas xa
posterior inclinada para baixo e namentado para diversos fins. —
Depositante: Ciba Société Anonyme quais o material de moldagem para
dentro da citada caixa, abai19 — Um 'nevo processo de obtenBasiléia, Suíça.
pode ser depositado por sucção,
ção de material plástico laminado e
Pontos: Processo para tingimento uma armação de moldagem, unia xo dé uma tremonha. e uma pare- ornamentado
para diversos fins, cade lã e preparados adequados à exe- pluralidade de arranjos dR mnn- de anterior substancialmente verpor consistir na inscrição
cução •do processo — Privilégio de tagem, um para cada um dos di- tical contend o a sa irle ',are a racterizado
invenção.
chama. de modo a estateler um de elementos decorativos. ilustrati1 9 Processo para o tingimento de tos moldes, cada um para des- leito dê combustível inclinado ae vos ou qualquer que se deseja, entre
duas lâminas ou fõlhes de material
Já por meio de corantes para lã, montaxelmente montar seu moldo que plástico, fõlhas essas oue. em seguieventuamente na presença de outras de respectivo na dita armação em sua sup erfície inclinada( 1130RIOS
a da, são definitivamente unidas numa
fibras, caracterizado pelo fato de se relação espaçada • com um outro tranSversalmente à ela,
citada salda, caracterizado por só, por meio de uma ven c e em alta
efetuar o thigimento em banhos os
quais contém agentes preservadores molde, e arranjo atuante de mol- ser o suprimento de ar para a temperatura. sim total de 2 pontos,
de lã dotados de afinidade pelas fi- de para atuar os ditos moldes combustão an l icado ao leito de
'MIMO N.o 95.061
bras e- hexa — metileno — tetra — enquanto êles são montados nos combnstível, feito sémente por um
emitia e q ue apresen t am mera° áci- ditos arranjos de montagem de
De 18 de junho de 1957
r iaida do alto da caida, pelo menos ao início do tingi- urna posição normal, na qual o jato de ar dil ha.
direcão
na
de
forna
amoRequerente
- Anstalt Fur Dle
xa
inento. Um total de 9 pontos.
material de moldagem ?vele ser ximada do centro do c.oribristível Entwicjluna, VOn
Erfindungen Und
depositado nas suas superfícies de sendo o citado jato concentrado Gewerbli e hen Anwendun
g en Enemoldagem, para uma . posição In- de tal modo rume sua direenea9 g ra
Teasmo N9 114.727
LiechtensPrincipado
de
tearante na faiai as seq.% snoer fl'onal normal à dirn eale do
Em 13 de novembro de 1959
cies de mol dagem estão em rela- jato. med i da num Plane verticaltem.
Título - Rever° de artilharia
Depositante: Karl Leitner
Sch- ção esnacada mais estreita do que nue nassa pelo centro dal neredes . Título —
Privilégio de invençao,
wechat-Kledering, Anstria.
na dita posicão normal para In-,
caixa de
Pontos característicos de: Proje- tegrar os materiais de moularm anterior e noeterior dar ior
IP
—
Materi
e l e'se e rt es i e raio
a
soa
fornalha não Peia infe
til — Privilégio de invenção.
e as outras fl e rtes mónormal à dl- tubo-cano
1 9 Projetil que contém no seu in- depositados nas superfícies de dimensão seccional
terior, adicionalmente à carga de moldagem. Seguem-se os pontos re e '-i e (In loto o r..r.-vvr,•-11,".1..1. ao veis em azimute são solidartas dupequena torre orientável em
explosivo um enchimento de parti- de números 2 a 17.
citado plano. Um total de 10 pon- ma
direcan
ve'a, ria ea, e a-^ -rcuias de ferro, caracterizado pelo
tos.
tical. tôrre esta montado sabre uni
fato de o invólucro do projétil se
compor dum material que possui uma TERMO NP 119.797
a e sento fixo ao anal vêm três flegrande resistência ao choque na quechas curvadas nue, em posição de
104.379
TÉRMO
N.o
De
3
de
maio
de
"1980
da (tenacidade ao choque) e um
f”,'"
‘1'
tiro. são
baixo p/• °dato de módulo de elastiDe 11 de agosto de 1958
Requerente — Research EngitanteR, en.rae fe ,-N.o (In nor unia
cidade e de densidade de massa por neeriras And Manufanterai a, Jnr•
Renuerente - Nelson Reis Phro a en'oceeão OTY1 no eg eis n de transisuperffole (massa por unidade de
porte do referido ma teri al, lima
sao Paulo.
superfície do invólucro do projétil). sociedade industrial norte-americana, estabelecida em New BedUm total de 7 pontos.
Titulo - Anerfeiçoamentos em das flechas cherne/ i a f l echa dianford, Estado de Massachusetts, Instalações elétricas de veículos teira, ;sensive l mente n a tal elas ao
P ste dos Unidos da América do l e ni geral — Privilégio de inven- tubo-cano, estar anta a . girar
TERMO N 9 114.1213
Norte
nem • amado de Itzno et aorta ae
Pontos característicos ele — Pa- Ç• - 1..0 — A p erfeiçoamentos em ins- um eixo com pro l on g amento enEm 13 de novembro de 1959
Requerente: Karl Leitner, austria- infusas que abrem sua própria , talacõees el4Sr i cas em veícelos em contre o da nennetie -tem, en
ou, engenheiro, residente em Sch- rosca e a produção dos mesmoe. j geral. carac t eris e do Por alma neea emento mie ps no tree do n e flennaS
wechat-Kledering, Austria.
(Prifilégio de patente einven- ei l irirl rica, de borreche. freirlida Inoeteriores, são cada ama artiPontos característicos de: Projétil çãO) .
em volta e entre ,uma nloralioarle ("piáveis à volta da u m etao fele
- Priviléelo de invenção.
de fine elé trie ne. ser o o nrevietas faz co ma direção de cada purna
1.
0
—
O
processo
de
fazer
urna
1 9 Projétil com enchimento de carI dela s em An a" pal . aaa,ere- r`4).0
ga explosiva e com um -invólucro de peça aue abre a prónria rasca, ca- derivaeõee id6ntiees, liadas
temente à referida Teça nu nne 1 e a g n a ',J.., ,- n-..... en+ n.g n ri. 100.0
projetil não-metálico, caracterizado racterizado pelos estágios de:
pelo fato de o invólucro do projétil
, meio ode aenn l emente adernado a volta do dito eia() a shetererase compor de um material elástico de ! (a) formar uma espiga de par- qualquer. Uni total de 2 pontos. , se do lado da fl e^h a dianteira,
alta resistência ao choque na queda tida para estabe l ecer um diámej vindo a sua ex t rern g riede tivre à,
(tenacidade ao choque). Um total de tro ondulado, não circular. sendo
I nrofunoiele de A o tuboâcano. Um
10 pontos.
a forma da espiga aso circular
Itotaj de 11 pontas.
TERMO N. o 84-616
,semelhante a um trinwgulo equiDe
2
de
fevereiro
de
1956
i lataao terv i o l arg os f' 1. 11/' e . fins.
TERMO N9 114.736
TÉRMO N° 102.387
cada ' um em relaeão a um centro Requerente -- Dial S.A.
Em 13 de novembro de 1959
loca l izado sobre um ralo que vai
De 13 de maio de 1958
Requerente:
Stahlgruber Otto do eixo da neca Passando nela In- ; Título Espoleta inecAnica de
Requerente — nthyl Cairnorata.
Ponto característico: ,Remendo ' terseeão fl OS outros dois lados do reta rdameéto para projéteis de
Federal Alemã.
I cita do trian a ulo •,
artilharia - Privilégio de inven- Ou- - Estados Unidos da América.
Pontos característico: Remendo
I Título - Cemnosleaes Anti-Dea
para pneumáticos de veículos — Pri(b) inserir, depois, a citada es- ção,
tonantes - Privilégio . de invenIP
—
eta
mecânica
de
iel
Espo
vilégio de.invenção.
piga entre em per de tarraxas tardamento n o ra nroiétels de ar- Ço•
19 Remendo para pneumáticos de formadoras de disca, cuias crisveículos, com camadas ele reforço tas formadoras opostas são. uni- stilhaeia, p rov i da de um m e canis- I 0sec/hm contende um agente
embutidas e mutuamente sobrepcs- i formern ente. esnanadas, entro si, mo de relojoaria eile é eeinnado antidetonante de alcoil-chumbo
tas, caracterizado pelo fato de que
como tetra-etil-chumbo; de
são anronriedae nexo abrir nor mesas motrizes móveis as tal
as camadas de reforcei embutidas, onde
ovais, 'sob o efeito da forca cen- cérea 'de 0, 4 a cerr e P. n't. (3.) V..
as
discas
na
forma
final;
fortemente arredondadas nas suas
tri f oaa se de e lne e ro en-ig- lor . calculado ou 'unidades teoricaa
extremidades livres, se acham mu(c) e abrir, uma rasca helicoide rol amentos em, esnirel em' rel,aeão co elrou'^e 'aia hrnnno
tuamente sobrepostas em ângulo de dal, continua sabre a citada espi-'- nhos
miara movimenter um limão de ene forMa de purga-dar etO1 eontal maneira que formem um corpo .,ga,. que
estende, arqueadamen, transicão em vista do comando do , téin aromo: de cr--'., de, O a a
de remendo a-modo de meta, condito Meca nismo de relojoaria, ca- I cêrça. , der 1.2 do valor nal e, ladci.sistindo em um teci de cautchutadq te, através:lie 1",-nirn
de 0,3 a 0,8min de dossura, cuja re- n ela esniga, fle • modo.quee raio de racterizada pela fato de eme o me- ou unidades tearicas em -relaçãO
sistência à ;tração nos fios de urdi.: „curvatura. da raiz da cite da rbsca - (aanismo de relojoaria; •órgão
ao chtimbo de c'oro em forma de
dura e de trama se acha adaptada iseja maloradoi. que -a metade -do transmissão e as massas de . eo- tpurgador que contém cloro, e fekat'

32P0 Sexta-feira 30
ro-penta-carbOnlla, caracterizada
_ pela fatie de a _ gasolina ter Nin.
número , de octanas natural de,
pelo menos, 76, e conter cêrca de,
0,42 a aérea de 9,83 gramas de
litro,como agente
chumbo por litro
_anti-detOnante de
e cêrca de 0.0013 a cérea de 0,052
!.! ramas ' de ferro por litro como

ferro-penta-carbonila.-.
TPIRMO Ne 1.0e .239 •
De 11 de dezenibro" de L958
Requerente:, Tecnotextil s. A. —
são Paulo,
.Accsserios Textis
Título: Aperfeiçoamentosem selim
Pripara bicicletas e coneenereS.
vilégio de invenção.
Aperfeiçoamentos em selim
para bicicletas e eongêneres, caracterizados por compreenderem uma
capa de base, com a configuração
usual do selim, provida de 'aba contornanie revirada para baixo, com
dois orifícios laterais concordantes,
chapa esta coberta por camada de
borracha, crina vulcanizada ou sitieilate e com " revestimento protetor. e_
.Um total de '3 pontos.
TÊRMO N9 107.522
De .26 de dezembro de 1953 _
Requerente: E. '1. Du Pont de
Nemours and Company — Estados
Unidos da América.
Título: 'Processo e Produto.
— Um aspas:evo para a fabricação de condutores elétricos isolados caracterizado por compreender
uni extrusor para materiais termoplásticos, um cunho na extremidade
de descarga de dito extrusor, re.curso,s para continuamente conduzir um
condutor elétrico alongado numa
extremidade de descarga do dito -extensor e externo a dita extremidade
de deecarge, através do dite cunho,
dito condutor elétrico emergindo , de
dito cunho com um' revestimento de
material termoplástico, urna câmara
de pressão adjacente a dito cunho
dentro do qual o conduto elétrico re- vestido passa depois de emergir do
cunho dispositivo de entrada para a
câmara de pressão liberando um
fluído sob pressão para o interior da
mesma, e um verlamento na extre-x
mictado remota da câmara de pressão através do qual o condutor revestido é descarregado' sem. que se
destrua a pressão do fluido na cásuara de pressão. Uni total de 3
pontos.
•
TÉR.M0 IV 107.599
De 30 de dezembro de 1958
Stavay & Cie; — Bélgica.
Título: "Processo de Hedresbalogenação".
1? — Uns processo para a Preparação de 1.2.2 — trieloroetano por
,hidroeloração de acetileno seguida
pela cloração do monoeloretileno obtido ,,em presença de catalizadores e
materiais absorventes, caracterizado
pelo fato de que tanto a hidroeloração corno a . subsequente cloração .são
efetuadas em leito móvel ,de material absorvente na presença c1 c catalizadores. Segue o ponto 2.
TERMO N9 107374 De 14 de novembro de 1958
Requerente: Venancio Navarro
Saez — São Paulo.
a Titulo: Prensa Vulcanizadora para
câmaras de ar de pneumáticos. —
'Modelo de utilidade.
". 1 9 --- ', Prensa vulcanizadora para
ciintarae de y r de pneumáticos", catracterizada pelo fato de compreender
r câmara de liquido, com registros

MARIO OFICIAL ouça° tu)
para entrada e esgotamento do mesmo, câmara essa na qual, por corP.9s isolantes, são. introduzidas resistencias elétricas submersos, previsto
um manômetro, enquanto que, lateralmente ao citado recipiente, se encontram duas hastes fixas destinadas
à, articulação e fixação de garras
pare prensagem de câmaras de ar
e temilaree. Um 'total de 2 pniVos.

TÉRMO N.° 109.214
De 18 de, março de 1959
, Requerente: N. V. Pltili-ps'edac:.
lampenfabrieken
-Holanda.
Titulo: Apeerelçaiainentos em ou cora
relação a esquemos de 'circuito pára
produzir- urna oi:d 5 de voltagem de
contado — Privilégio do invençãa.
1. 0 --- Um eaquerna de circuitu.riara
produzir -ama voltagem de contrôle
ceie forma de onda em S. no qual uma
voltagem de contrôle obtida de um
gerador em dente de serra e deformada pára a obtenção da forma de'oada
em $ desejada, caractetizado pelo robe
do gerador em dente de serra . ser ligado, caso desejado através de uma inapedância 321) série, a . uni 'elemento tendo urna curva característica de aoltagem de corrente não linear, enquanto
que os term'aais cie saída são ligados
às extremidades do referido elemento.
Uni total de 4 pontos. -.

TERMO N 9 108.135
De 27 de janeiro de 1939 Requerente: Apesar Ecteipatueni*oe,
Elétrices Ltda. — Rio Grande tio
Sul.
• Titulo: NU° disjuntor cletro-magnético de polo. — Modelo de utilidade.
1 9 --- ô vo disjuntor termo-magnético de um polo, caracterizado pelo
fato de emnpreender um mecanismo
que é armado mediante movimentação da alavanca de acionamento que
provoca através uma articulação a
libertação do estribo do retentor do
estribo, dito estribo conjugado a um
TÉRMO Na. 109.210
martelo provido de contato, dito
De 18 de março de 1959
contato fechado provocando a passagem normal de corrente pela carga
Rcquerente:
Allis-Chaliners Manta
e pelos terminais do dito disiuntme
através o bimetal fixo,, a malha de facturing Company — Estados Unidas
cobre e ditos 'contatos. Ura total (te de América.
Superaquecedor nuclear para rancor
4 pontos.
de fervura de água — Privilégio de k :1vençã o .
TÈRMO N." 108.905
1. 0 — Um reator neutrônico pari
preta.. ,..;ão de gás superaquecido do tipo
De 4 de março de 1959
•
o qual compreende um vaso fechado
Requerente: Giuseppe Feliciatii — tendo elementos de combustível nuclear
Itália.
montados nele os quais aquecem um
' Titulo: Conexão tubular para canali- líquido moderador mantido em dica
*zações,de material artificial para irri- vaso num nível pre-determinado para
- gerar o gás, caracterizado por uma
gação — Privilégio de invenção.
I.° — Conexão tubular paraconstrução na qual dites elementos da .
zacões de Iquido, em especial pra ca- combustível nuclear são dispostos em
nalizações -de alumínio ou matéria ar- arranjes de primeiro e segundo núcleo,
t ificial, pare rédea de irrigação cons- dito primeiro arranjo sendo colocado
tituída de uma peça de conexão eaa em dito vaso abaixo do nível de diae.
forma de estôjo provida de meios de abastecimento de liquido moderedor,
vedação e na qual se encaixa o tubo, dito segundo arranjo sendo colocado em
caracterizada pelo fato de compreender dito vaso • ara extender-se acima do
dois elementos anulares, reciprocatner- nível de dito abastecimento de liquite, deslocáveis, separados do tubo ele- do moderador, e um ramal principal
mentos êsses cujas superfícies de :en- ligando o fundo de dito segundo arrantaro tem -uma forma cônica, sendo o jo do núcleo cem o exterior do varo,
interno redialmente deformável le com o que o gás gerado peio primeimodo e poder ser preso à extremidade ro arranjo • de núcleo pode eleves-se
do tubo mediante um deslocamenco re- acima do dito liquido e fluir através
lativo da elemento anular externe: e do dite segundo arranje de ntIcle,a arida
pelo fato de que um dos dois elemen- ele á superaqueCido, e para forti atratos é eonjugável com O que se ache vés do dito ramal principal.. Um total
rigidamente ligado à referida peça de de 11 pontos.
conexão em forma de estôjo. Um total de 5 pontos,
TÉRMO N.' 109.238
De 19 de março- de 1959
TERMO lere 108.940
Requerente: Pardo Dequarti sDe 5 de março de 1959
Titulo:
Circuito para o comando 'da
Requerente: Aktienbolaget Abjorn deflexão vertical
nos receptores de teAnderson — Suécia.
especialmente nos dotados de
Título: Aperfeiçoamentos em ou re levisão
cinesceipio derende finettlo — Prilativos a tratores — Privilegie de in- vilégio de inveTção..
venção.
1. 0 — Circuito para o comanda aia
1. 0 — Um trator tendo duas vigas --llexão
ef
vertical nos receptores de te
longitudinais de truque articular .% ca- leviso, espe cialmente nos dotados de
tre as suas -xtremidades em lados ;Jpos- cincsápio de greis de ângulo, caractetos do corpo do trator para o oscilar zado pelo fato de compreender :0 ,1Çvertical e providas de rodas da sus- X1333 de contro-reação com a fin4slálaile
tentação nas suas extremidades, e um de deformar a forma
de onda de ter.dispositivo de sustentação • entre e cor- são 'de deflexão intermitente produzipo e as vigas do truque incluindo .nefrn da pelo gerador sincronizado nele
oet-ra igualizar os movimentos est Haia- Cuido, anta-á- de enviá-la ao amp.liflaaa
tes das vigas do truque em relação de dor de deflexão, sendo tal contro-rea
uma com a outra em relação ao ee;ipo ção realizada por comando de correndo trator caracterizado pelo fato de que te, no sentido de reduzir também a ia
o dispositivo de suetentação compreen- fl uência'sôbre a amplitude de defiexaa
de meios hiaráulicos paro oscilai as das variações de resiatencias elmvca
duas vigas do truque no mesmo sete'e das bobines de deflexão, consNilent
do em relação ao corpo do tratai. Uri ao seu aquecimento durante .o funciototal de 6 pontos.
n amento. tim total de 10 pontos -

Novembro de 19;52

TÈRMO 109.210
De 19 de março de 1919
Requerente: Vyzkuirmy a Zkus.chnt
Letecky Ustav — Praga.
Titulo: Indicador Eleixonn;utrto.
Nível —
c.n /:
.
Circuito complezo para a aupresátio dos ruicloa on clisairasioa- da
sincronização e para a regulagern auto-, .
matica de sensibilidade de uni raciptoi .
do televisão. cat:etetizado pela. tato de.'
que compreende uma válvula separado....
ra dos sinais de sincroni:nno funcionun t '
do . segund6 ci sistema dc interruptor'de

riticloS e uni circuito de contraic autoa
ia-tática) da sensibilidade, e também eone-á •
icões que utilizem as pequenos esriinuios .
correspoedentee aos estimulos-de sincro-.
nização, que se verificam na 'grade de —
interdição da válvula separadora quan- •:
do o uivei dos sinais de sincronismo no

sinal . revelado corresponde o. uivei do
máximo ' prontidão de intervenção de:
assim chamados pequenos estimulas.
com prévia inversão da fase e ampli.
ficação, a comandar o dito ,ircuito de
contrôle da sensibilidade, de maneira a
estabilizar no dito valor ótico o
dos sinais de sincronismo no sinal revelado, qualquer , que seja a amplitude
conquanto que não excessivelmente :eduzida) dos sinais à 4egada, c seja
qual for o modo por que t enha sido •'

.•

regulado o contraste:
TÊrtno 109.266
De 20 de _1-garço dc i939 -

Requerente: Natalino da S:Iveira i3,1- 1:
•
Titulo: Regulador de Ten3ão Cieta.
dores. — Privilégio de Invenaao.

to Pilho (Rio Grande do Sul)..

l Um regulador eletrônico de ten..ãe
para geradores, em circuitos para niternadore:7, caracterizado por incluir um
retificador convencional, podendo set
mono, tri ou hexafásico, alimentade
pela tensão fornecida por um alterna,
dor, o qual fornece urna tensão V coa.
tinua, proporcional à tensão lornecicl:

.

pelo alternador; um- amplificador rit
erro T 1 • (6S3-7); uma válvula T2 eu
série com o campo, a qual está representada' por um só triado, podendo, mi,
tretanto, usar-se tantos triodos era para
leio quantas forem necessários para mor.
necer corrente suficiente para a excita•
total de ti pontos .
ção.

Termo ri° 109.287
De 23 de mano de 1959
Requerente: N. V. "Philips Glacii<anpeufabriekeb, —

^

Titulo — Aperfeiçoamentos em au

relação a capacitores. Variftaei-s.
— Privilégio cie Ir/vença°.
1" — Uni capacitor variável (meti' .
placas de eletrodo que são presas e pelo
menos uma haste ou eixo passado através de unia abertura de cada placa de:
modo a ficar perpendicular as mesmas,

COM

por meio ,-de uma luva exialmente fendida, feita de material elástica, a qual -

estabelece um contato fixo com a neste
a qual envolve, e com as aberturas de
placa naa quais é introduzida, caracterizado pelo fato de ser "empregada uma
luva poligonal dobrada de um ;nate-

rial em chapa e tendo urna imica fenda •

continua', em combinação Coei um eixo de seção transversal circular e aberturas de placa circulaeee, sendo a luva
equipada externamente ao ;ougo de
cada aresta com uma ranhura de margens 'vivas, penetrando . as arestas da
ranhura'no material das placas. -- Total de 5 pontos,

• '
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TERMO 109.447
•
De 31 de março de 1959
Requerente:- Westinghotme Electric
Corporation — Estados Unidos da
América.
Titulo Luminaria — Privilégio de Invença°.
-"
1° — Luminaria, caracterizado por
compreender uma caixa protetora alongado, dotada de abertura pelo fundo„
elementos de controle elétrico presos ' à
dita caixa, suportes portá-lampadas afixados aos extremos opostos da dita cal.a, porta-lâmpadas
porta-lâmpadas seguros aos referidos
suportes, um refletor alongado destacavelmente seguro aos refzridos auportes
porta-lâmpadas e localizados por baixo
destes últimos, trincos olt mecanismos
de travação, sustentados pela dita caixa junto as superfícies externas da dita
abertura de fundo da caixa em referência, uma cobertura alongada dotada de
dispositivos conjugáveis aos ditos trincos, com a finalidade de prender a dita
cobertura em conjugação com a dita
caixa e dispositivos de sustentação para
a referida luminária, afixados a um dos
extremos da caixa em referência. —
Um total de 8 pontos,
•
TÊRMO 1\i 9 109.289
De 23 de março de 1959
Requerente:- Pierre,Etienne Bessiere
— França.
Titulo: Aperfeiçoamentos em bombas alternativas comportando um
êmbolo auxiliar notadamente para
a injeção de combustível eus motores.
. 19 Aperfeiçoamentos eia bomba ai- ternativa, notadamente para a injeção de combustível eni motores, comportando um êmbolo auxiliar chaniado "naveta" e que é deslocado,
ao encontro de uma fôrça recuperadora, durante o curso de ida ou de
recalque do êmbolo principal da bomba. por ao menos uma parte do 11<micto comprimido por ésse último
êmbolo quando de seu curso, ao passo
que o êmbol o ali:ciliar é freado durante seu curso de volta, que êle
executa independentemente do movimento de volta do êmbolo principal. sob efeito da dita fórça recupe=dom, essa frenaçãa sendo obtida
por urna estrarrmlaaão intercalada
num conduto através do qual deve
escoar-se o liquido que é 'comprimido
pelo êmbolo auxiliar quando dêsse
último curso, meios senda previstos
para fechar o dito conduto quando
do curso de ida do êmbolo principal
da bomba, caracterizaria pelo fato de
que é o êmbolo principal da bomba,
êle próprio, que constitui o obturador
do conduto através do qual o êmbolo'
auxiliar recalca o líciuldo durante sauí
curso de volta. Um total de 5 pontos.

DIARIO OFIC:AL (Seção 1:1)
TÉRMO N9 '114.539
De 5 de novembro de 1950
Requerente: Johanm Gloc
- kalmber
— Rio Grande do Sul.
-Título: Conector adaptável em secador de cabelo — Modelo de Utilidade.
Conector adaptável em secador
de calaélo, caracterizado por ter forma circular, composta de duas faixas
-- concêntricas circulares, unidas a
um circulo central por três eixos,
que dividem a cabeça do conector erp
três partes iguais — Um total de 3
pontos.
TERMO N9 114.542 •
De 5 de novembrb de 1959
Requerente: Vidro e embalagens
Vitec Ltda. — São Paulo.
Requerente: Vidro ' e Embalagens
Título: Recipiente de politileno com
uma canaleta, cujo furo está protegido com uma tampa Privilégio •de
Invenção.
19 Ndvo recipiente de politileno, caracterizado por possuir uma ampôla
de politileno com tarracha na sua
parte mais estreita. Um total de 4
pontos.
TERMO N 9 114.545De 5 de novembro de 1959
Requerente: The Dosv Chemical
COmpany — Estados Unidos' da Anté. ricTtu
li . lo: Processo para a produção
de partículas de p6limeros de forma
esferoidal . ..._ privilégio de Invenção.
19 Um processo para a producão
partículas de polímero sólido de forma
pérolas,
csferoidal, particularmente
por polimerizacão em suspensão de
monômeros etilênicamente não saturados em meia actuoso, caracterizado
porque a polimerização é conduzida
cai presença de um polímero aromático de vinha sulfonado. intermecido
pela água, mas insolúvel na mesma
e dis persado coloidalmente. Um total
de 15 pontos.
TÈRMO N.° 114.553
de 6 de novembro de 1959
'Requerente: — General Electric
Company — Estados Unidos da América.
Título: Aperfeiçoamento em composições de silicone aperfeiçoadas —
Previlégio de Invenção.
O que a requerente reivinchca corno nOvo é:
1.° — Método de fazer um "primar" para fibras de vidros caractesis
zado por inter-reagir glicol etilânico
com vinil trialcoxi silano ou misturas
dâles com alquilalcoxi silanos, o
grupo slava do ra.dical alcoxi ou radicais, sendo o resto de um álcool
monohidrico contendo de 1 a 5 átomos de carbono, estando presente um
e meio ou mais grupos hidroxilicos
de glicol etilônico por cada grupo aicoai -no vinil silano ou mistura dôle
com alquil alcoxi silano, e depois
aquecer a mistura de ingrediertes
urna temperatura abaixo de 100°C
enquanto remove-se o álcool monohidrico liberado. Um total . de 7 pontos.

TERMO N 9 114.536
De 5 de novembro de 1959
Reatterente: Jean Morder — Estados Unidos da América.
Titulo: Reci piente.% de pressão —
Privilégio de Invenção.
19 Um dispositivo de pressão, caracterisado pelo fato que êle com-.
premida nina caixa nara dois fluidos
sob p ressão, um núcleo doo perfurado
na dita caixa tendo uma região côncava na sunerfície exte,na do mesmo,
uma divisão de material elástico deformável na dita caixa para senararos fluidos na mesma, dita divisão envolvendo dito núcleo e sendo normalnient.e l ia eltannante esticado no dito
núcleo de maneira a estender-se sô• Tftizmo N.° 114 .557
bre dita concavidade sem dobras na
. de 6 de novembro de 1959
posição normal, a tensão da parte da
divisão sôbre dita concavidade nassanRequerente:
Fábricas de Papel Lo.
do para um mínimo quando dita Darte passa para a dita noa leão normal, reto y Peba Pobre S. A. e Aadiedita caixa lenda ern nai rialo de saída boiaget Bt-lvlotoder — St/6de.
para a el rg aa sa dos • ditos
Titulo: Processo e aparelhos nua
Itlicies. Um total de 33 pontos.
suprimias cheiros fedorentos em. flui-

dos que contém derivados de em:Cifre que se produzem ens processos ira
dustriais
Privilégio de Invenção.
1.0 — Um processo para a eliminas
ção dos maus cheiros dos fluidos contendo mercaptanos, caracterizado pelo
fato que se trata ditos fluidos com
ar na presença de água para que os
mercaptanos se convertam em outros
compostos de enxôfre menos cheirosos
e mais fãcilmente elimináveis. —
Um total de- 5 pontos.
TERMO N.° 114.559
de 6 de novembro de 1959
Requerente: N. V. Onderzoekingsinstituut Research — Holanda.
Título — Aparelho para a fabricas
ção de fios artificiais — Privilégio
de Invenção.
1.0 — Um aparelho para a fabricação de fios artificiais, de acôrdo
com o processo de fiação por via
úmida, no qual, na frente do suporte
da fiadeira, e coaxial com ela, existe uns tubo rígido que é aberto em
ambos os Sados e apresenta uma largura que é superior ao diâmetro do
círculo exterior dos orifícios de fiação existentes no fundo da fiadetra,
mas inferior ao diâmetro do suporte
da fiadeira, o dito aparelho compreendende um certo número de passagens de fluxo para o liquido do banho de fiação, os quais ficam situados perto do fundo da fiadeira e são
separados uns do outro por meio de
divisões, caracterizado porque as divisões são de forma oblonga tanto na
direção radial COMO na axial, as
bordas laterais de cada duas divisões
que limitam unia e a mesma passagens de fluxo sendo chatas e estendendo-se, substancialmente, paralelamente uma à outra, enquanto que as
bordas laterais de cada duas passagens de fluxo que limitam uma e a
mesma divisão se cortam de acôrdo
com linhas axiais providas entre as
ditas divisões e o circulo exterior de
orifícios de fiação, a superfície da
passagem de fluxo, tomada perpendigi
cuiarmente 'direção do escoamento
do liquido do banho de fiação, diminuindo gradualmente na direção do
eixo da fiadeira. Um total de 5 pontos.
TERMO N.° 114.560
, de 6 de novembro de 1959
Requerente: The Hosart Manufacturing Company — (Estodoi Unidos
da América).
Titulo: Máquina de limpar vidraria.
1.0 — Uma Máquina para lavar- vidros e similares, apropriada para operação com urna linha de suprimento
de água fria, caracterizada por acro.
preender urna esrílva interna apropriada entrar em contato e limpar a superfieie interna de uns vidro, uma pluralidade de escavas externas localizadas em Corno da paripreender uma estOva interna apropriadas para entrarem em cc.-atm:a e
limparem a superfície externa do vidro, recursos para montagem da dita
esciiva interna por rotação- em tôrno de um eixo central, recursos para
montagem da dita pluralidade ias escOvas externas em relação circulafixa e para girarem em sentado contrário como um grupo em ttirno do
dito eiao central, e recurscas para supri men to de um (Plains de água fres-
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ca no vidro, arn posição operatéala
ontre ditas eSCÔVW Um total de.
20 alentos.
TERfv10 N.° 114.553
de 6 de noveni-hro de 1959
Requerente: Dunlop Rubber Com.
pany Limited — Inglaterra.
Titulo: Aperfeiçoamentos relativos
a manufactura de pneumáticos -1.0 — Um processo de fabricação
de pneumáticos de borracha e/ou
material de refôrço impregnado de
borracha, caracterizado por compre
ander os estágios de suportar cada
'Olha ean uma condição substancialmente plana a rolamento de uma fimma de construção longitudinalmente
iiiibre a mesma, de modo que a fôlha
seja agarrada por e -enrolada em ten.no da fôrma, ou de uma fOlins já eu
rolada na -mesma. Um Lota? de 20
pontos,
TERMO N.° 114.563
de 6.de novembro de 1959
Requerente: Hisatosi Assumi
São Paulo.
Título: Produto para evitar que
frutas e verduras murchem ou apo
dreçam, — Privilégio de Invenção.
1.0 — Produto para evitar que
frutas e verduras murchem ou apodreçam, caracterizado pelo fato de
consistir na aplicação em -irutas
verduras, de solução em cuja Constituição entram como integrantes principais o "trimetil-alquil-amanio-pentaclorofeneto e a tiouréia", abrangendo uma extensa corrente de base Hi •
drocarbéMica de CI -C18, a que se
adicionam um Ativante do campo
Aniônico, Ácidos inorgânicos, b e m
como uma ou duas variedade de ácido orgânico, sendo tal solução aplicada por imersão ou banho, pulverização ou impregnação de papel pata
envolver tais alimentos. — Um total de 2 pontos.
TÊRMO N.° 104.459
13 de agdsto de 1958
Titulo: Dispositivo porta-guia ada p
-távelaosburd ávla
vedação para caixas de descarga , sanitária — Privilégio de Invenção.
Requerente: Manha Saskova
São
Paulo.
Pontos Característicos
1. 0 ) , Dispositivo porta-guia adapta-.
vel aos obturadores ou 'válvulas dr vedação para caixas de descarga sanitária, caracterizado pelo fato de compreender um tubo cilíndrico provido dr
duas aberturas laterais, 'de cuja base
partem os elementos guias. - Uns aa.
tal de 3 pontos.
•

TERMO N." 104.496
18 de agôsto de 1958
Requerente: Francisco Prisco e Adolfo Guimil Sabaris — São Paulo,
Titulo: Aparelho para promaada
— Privilégio de Invenção.
1.d) lapare'hO para propagando, caracterizado por ser constituído por uma
base ôca alongada, em cujo interior masa
a:evistas uma ou mais lâmpadas. envoltas por um corpo tubular giratório,
recoberto por faixas adjacentes, trans•
parentes, de material de teres diferentes, sendo a citada base, provida em
seu dõrso, de um rasgo no qual wi

3382 Seáa-feira 30
ancaixa a borda inferior de uma placai
feita de material condutor de luz e'
provido de desenhos e dizeres de propaganda. — Um total de 2 pontos.

,
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de fluido irrestrita entre a dita passagem
de aamiscão e a dita passagem de descarga, e dispositivos incluindo a dita
passagem reguladora para desequilibrar
hidraulicamente o dito carreta de vala
vula pelo _aplicar a pressão de fluido
na dita passagem de descarga em oposição à ação propsnsora da dita mola.
em conseqiiéncia do que ocorre uma
ação reguladora entre a dita passagem
de admissão e a dita passagem de descarga em resposta pressão exintente
na dita passagem de admissão e a dita
na dita passagem de descarga — Um
total fie -I ontos.

pos moldados que contém tanto agentes
redutores coleio óxidos matai:aos e é
aquecida e levada à redução mediante
combustão de gases de reação e ou combustível gasoso adicionado, caracterizado
pelo fato de que a injeção do oxigênio
contendo gases de combustão se faz na
parte central da cuba e na mesma direção em que se movimenta a carga. Um
total de 3 pontos.

Novembro de 1962

=MO Nc 115.343
De 7 de novembro de 1969
Requerente: The Fullers Barth
Union United — Inglaterra.
Titulo: Processo para a Ativação
de Argilas com Acido (Priailegio de
TERMO N.° 107.935
Invenção).
14 de janeiro de 1959
19 — Processo para ativar argraa,
suscetíveis de ser ativadas, por 9.cido,
Imperial Chemical Industries Limite-i
usando-se um agente atirador esco— Inglaterra.
lhido entre 3'afloridreto e o ácido
Titulo: *Aperfeiçoamentos em, ou
clorídrico, caracterizado pelas fases
relativos -a. um _processo para a produTERMO N.° 114.676
de tratar a argila pelo agente de
ção de soluções de általi cáustico, a
ativação, na presença da água, de
•::te 11 de novembro de 1959
partir de amálgama de metal alcalino,
remover o licor resultante da argila
e aparelho para isso.
Requerente — Gonzalo Mediano Cap- e de recuperar o agente ativador dos
1.°) Um processo particularmente
devila — Espanha — Titulo Aper- cloretos contidos no liquido.
Um total de 23 pontos.
adaptado para a produção contínua de
TERMO N.°.105.05
feiçoamentos em máquinas para vulcanisoluções de álcali cáustico de alta conzar calçados — Privilégio de Invenção.
11
de
setembro
de
1958
centração, a partir de amalgama de
1 — Aperfeiçoamentos em máquinas
TERMO N9 114.691
metal alcalino, caracterizado por comRequerente: Imperial Chemical In- de vulcanizar calçado, caracterizados por
preender e permitir ocorrer a decom- dustries Limitecl — Inglaterra.
De 12 de novembro de 1959
compreender umas cabeças de sustentaposição de unia dispersão compreenTitulo: Películas de polimero sinté- ção de uma fôrmas giratórias, com comRequerente; Union Carbide CorpodendO um meio aquoso disperso em um tico — Privilégio de Invenção.
posição deslocáveis por dispositivos hi- ration — Estados Unidos da América.
amálgama de metal alcalino, em uma
1.°) Um processo no qual uma pe- dráulicos, relacionadas hidraulicamente
Título; Apare• ho para Plissar Encoluna guarnecida com material de da- lícula plana de polipropileno isotatico com as posições deslocáveis e de aparto volucros — Privilégio de Invenção.
composição de amálgama de metal al- é estirada lateralmente para provocar das mordaças laterais, em seu sentido
19 — Um processo para 1:1-Usar tucalino, entregar, do tapo da dita colu- a orientação molecular, caracterizado transversal e contrário, concatenadansen- compreender as seguintes fases; hina, o amálgama de metal alcalino par- porque o estiramento é aplicado quan- te com os deslocamentos verticais de nos de celulose, caracterizado por
cialmente decomposto resultante abai- do a palicuia está aquecida a uma tem- pisos substituíveis dispostos entre as mOr- Ilação do tubo com um meio gasoso;
xo da camada resultante de fase aqunsa peralura entre o ponto ale fusão do DO.' daças, o circuito hidráulico sendo diri- encaminhamento do tubo inflacionado
e também a camada resultante ou fase limar° e 30"C abaixo désse ponto — g.do- por um _circuito elétrico que de- para um mandril tubular tico em
alinhamento coaxial com este até
aquosa para um anel guarnecido cora Um total de 6 pontos.
termina, através de um ou mais reló. uma zona de plissagem no qual é
material dedecomposição de amálgama
gios de tempos. as diferentes fases de apanhado por uma série de superfide metal alcalino e circundando a dita
acionamento hidráulico que correspondem cies Móveis que alternativamente e
TERMO N. 114.566
coluna, de modo a formar no dito anel
as diferentes posições de um elemento sucessivamente o indentam ao longo
uma dispersão do dito amalgama de
De 6 de novembro de 1959
distribuidor diretamente relac.onado com de latos opostos e adjacentes, de modo
metal alcalino parcialmente decomposum dispositivo multiplicador de pressões. a formar pratuberâncias transversais
Requerente
-Indústria
Brasileira
de
entre indentações; deformação e doto na dita fase aquosa, remoção da
bramento das protuberâncias e indita solução dãe álcali cáustico for- Aparelhos Dentários Ltda. — São Paulo. — Um total de 15 pontos.
dentações no sentido longitudinal do
Titulo — Mecanismo para bascular
mada, do dito anel guarnecido, e retubo para assumirem uma configumoção do mercúrio formado da base cadeiras odontológicas — Modalo de
TERMO Na 114.687
ração de pl:ssamento frouxo; e finaldo dito anel guarnecio. — Seguem-se Utilidade.
mente compressão de tais dobras até
De 12 de novembro de 1959
'is pontos de 2 a 29. 1.°) (Mecanismo para bascular caconstituírem um corpo coerente, firdeiras odontológicasa, estas formadas
Requerente: lbesa Industrio. Bra- me. Um total de 14 pontos.
com assento e encosto montados sôbre
de Embalagens S A (São
estrutura rigida, caracterizado pelo fato sileira
TÊRMO N.° 114.564
Paulo) .
de
que
internamente
à
cada
lateral
da
• TÉRMO N9 115.349
. De 6 de novembro de 1969
estrutura se encontra associada guia ar- Titulo; Nova Bandeja para EvaDe
'7 de dezembro de 1959
' Requerente — Kurt Musa — Capitai queada, cada uma das quais se encon- parador de ..tefrigeradores — PriviFederal.
tra apoiada sõbre dois roletas e dispos- légio de Invenção.
Requerente: Dun op Rubber Coma Ui° Original processos coara conser• tos sal) um terceiro, todos ales ligados
Y Limited Inglaterra.
1 9 — Nova bandeja para evaporador Pan
var molhada e perfumada por longa as latera.s superiores da base da ca- de refrigeradores, caracterizada por
Titulo: Dispositivo para Dobrar
tempo, uma toalha de mão ou de rosto. deira.
Um total de 3 pontos.
apresentar em sua parede inferior Camadas na Manufatura de PneuPrivilégio de Invenção.
=trecho posterior que corresponde, máticos — Privilégio de Invenção.
1." «Original processo para conser- 43
aproximadamente, a um têrço de sua
19 — Um dispositivo de dobrar caTER MO
extensão, plano; e o trecho -anterior madas para uso na manufatura de
e 1I.562
vat molhada e perfumada, por longo,
Inclinado para cima, ficando conse- pneumáticos compreendendo uma ft,tempo, uma toalha de mão ou de rosto.;
De 6 de novembro de 1959
qüentemente a sua parede posterior lha flexivel e extensivel substancialp..io tate ue sunmeter-se.
uma toalha a um banho por imersã'o t Requerente — Hisatosi Atmusi — sensivelmente maior que a anterior, mente cilíndrica para colocar co•
sendo ainda o dito trecho anterior axiaLmente ao lado de um molde de
em unirSO.0 40 ,omposta de água des- São Paulo.
inclinado, provido em sua face inde pneumáticos, e meios
tilada, sabão liq do, álcool etílico, uies-' 'Vítulo — Produto destinado a pre- terna, de uma p.uralidade de sall- fabricação
distender a Unha por meio de
sancias 'perfumosas, mentol, glicerina e servação de frutas e varai:rua — Privilé aacias inc inadas para frente, dis- para
inflação, sendo uma banda perimetra/
si/Icon e, imed atamente, encerrá-la em 9 10. de Invenção.
postas equidistantemente em sentido estreita da fõ:ha adjacente à sua
um envoltório de material impermeável
1.1 "Produto destinado a preserva- longitudinal em quase tóda a exten- extremidade, que é para ser dirigida
e:aiermeticamente fechado. — Um total ção de frutas e verduras, aplicado por são do mesmo trecho, sendo cada no sentido do molde, de maior exde-,2 pontos.
pu.ve:azação, imersão, impregnação de uma delas, dotada de uma abertura tensibilidade do que o restante da
superior, abertura esta que ff/ia pelo qual quando o dispositivo
aapel envola entes da frutas e verduras. frontal
forma nas citadas saliências uma é colocado dêste modo, com a zona
n tu I
caracterizado pel,- fato de consistir de passagem interna' dotada de placas lateral de unia camada revestindo
TERMO N.° 114.622
,
solução formada par trimetil-lauril-arael- transversais de refôrço. um total de o molde, a banda distenderá na Inmo pantaclorotenero, abrangendo a loa- 3 pontos.
De 10 de novembro de 1959
flação inicial, engatando a camada.
ga Cadeia 1-Lirneadsóal :a de C12 -aa
e virando-a radialmente, e na inflast-RequereW.' — Clark Equiommt
Cão adicional o restante da fôlha
substâncias .!ssas a que se assicann ou;
pany — Estados Unidos da América, adicionam usa ativante riutónico ácidos
distenderá, prem i ndo a banda pre=MO N9 114.678
viamente distendida no sentido do
itulo — Válvula reguladora -- Pri, inorgânicos vem como um ou mais áciDe 11 de novembro de 1959
Molde de modo a firmar a camada
vilégio de invenção. Uma válvula regu- dos inorgânicos" — total cla.2 ponRequerente: The Singer Manufac- contra éle. Um total de 11 pontas.
ladora - compreendendo um corpo de tos,
turing Ccmapany — Estados Unidos
válvula tendo uma cavidade cilíndrica
da América).
uma passagem
no seu interior,e
- m de
MIMO N9 115.350
TERMO
N.
111.624
Titulo: Suporte de Caixa de Peradmissão de pressão e uma passa.
De
7
de dezembro de 1959
tences
para
Estado
de
Transporte
de
De 10 de noverahao de 1959
gem de descarga de pressão se comaMáquina de Costura (Privilégio de
Requerente:
N. V. Phillips- Globl- Meando com a dita cavidade, dispoRequerente — Elektrokemisk A. S. Invenção) .
lampenfabrieken — Holancia.
sitivos de passagem reguladores na — Noruega. — Tatuo — Processa para
1 — Suporte de caixa de pertences
Título: Aperfeiçoamentos em ou
aito corpo se comunicando entre a dita reduzir corpos moldados. — Privilégio para estôjo de tfan.sporte de máquina reativos à lâmpada de descarga elécavidade e a dita passagem de descarga, de Invençâo.'
de costura, para ser fixado à parte trica. — Privilégio de Invenção.
• um elemento de carretai na dita cavi1 — Aperfeiçoamentos em ou - relaI." -- tr'r
s) para radução continua interna do tempo do referido estõjo,
dade para controlar a versão do fluala CL; xidç,s metállr Ns, em fornos-cubas em caracterizado pelo fato de compre- tivos a lâmpadas d descarga elétrica
entre a dita passagem de admissão e a sue a carga
s.e " tal na aaraal- ender urna fita elástica distendida especialmente aplicáveis a iluminadita passagem de descarga d spoaitivoa mente ale carpa moldados que conta,,i por sóbre -a referida caixa de perten- çao de ruas ou rodovias, caracterices, e dispositivos para a fixação zados pelo fato da lâmpada comda mola reguladoras isormar• menre -pro- tantoaf.in7 .s -:edriares
u
oxidas
ambas as extremidades da referida preender uma valvula de descarga
pelindo o dito carretel de válvula_ paia anetálic as- ein ioanos-cubas em lua a:car- de
tira ao referido tampo, .Um total, de em vapor- metálico a alta pressão,
tiaal posição estabelecendo nina va,ãoi ga conal,ate total ou parcialmente de cor. 5-,Pagatos.
colocada em uni bulna .cerrtadO )1aza

N.

OIARIO OFIC I AL (Seção III)

.4.exta-feira ata

mèticamente à prova de gás, na qual corte lateral saliente, de aplicação para
uma tela transparente, envolvendo a as bordas reviradas de uma mola lamiválvula de descarga e provida de uma nar em V, sobreposta transversalmente.
ou mais camadas de, material lumiSeguem-se mais 2 pontos.
nescente, fica localizada nas proximidades da dita válvula., sendo ainda
partes do bulho da válvula de desTERMO 119.748
carga espalhadas. Um total de 2
Pontos.
de 27 de Maio de 1960

ça, ta/ como água, Sr, gás,?
contra palhetas do segu rotor
que, por sua vez, está conectado
operativamente com o primeiro e
cujo eixo constitui a árvore. mo-i
tora da máquina otriz. Um total de 11 pontos.

Requerente: Soutiens Moriscu S.A.
— São Paulo.
Título: Nôvo modelo de porta-seios
— Modelo de utilidade.
1.0 "Neivo modelo de porta-seios",
constituído pelos usuais cones interligados, caracterizado pelo fato de que
a tira de tecido ou similar que confor.
ma a alça, apresenta em direção à extremidade anterior, aumento progressivo de largura, sendo tal região costurada, reforçando a parte inferior e lateral externa, ao cone correspondente.
Um total de 2 pon tos.

TERMO N. o 90.314
de 31 de outubro de 1956
Requerente: Citylex S.A. Indústria e Comércio — São Paulo.
Titulo: Nova mola para estofamento de móveis em geral —
Privilégio de Invenção.
1.0 — Nova mola para estofamento de móveis em geral caracterizada por ser constituida
por um fio de aço confirmo, enrolado de modo a serem obtidas
espiras helicoidais devidamente
escalonadas entre si, com superposição parcial, localizadas em um
plano suavemente arqueado, sendo as referidas espiras aproximadamente paralelas entre si. Um
total de 2 pontos,

TERMO 115.351
de 7 de Dezembro de 1959
Requerente: Spiro Establishment
S, A. — Noruega.
Título: Aperfeiçoamentos em equipamento para cortar tubos em pedaços — Privilégio de invenção.
1.° Um dispositivo para fabricar tubos em comprimentos desejados, caracterizado por compreender uma cabeça
da qual o tubo é fornecido axialmente
com rotação do referido tubo em tOrno
do sou eixo, um cor tador de tubo, um
suporte ,para o cortador nas proximidades da saída do tubo da cabeça, recursos para dispor o cortador de tubo
em um plano transversal ao eixo do
tubo, de modo aue Me penetre na espessura da parede do tubo, pelo que
o mesmo é cortado completamente
através sua parede, devido à sua rotação transversalmente ao cortador, recursos par aguiar o cortador, de modo
que durante o corte Me sala deslocado exialmente com relacão ao tubo,
até que teda a circunferência do tubo
•seja posta em contate"com O cortador
para efetuar um corte com pleto, e recursos para retornar o cortador h sua
posição em vazio nas proximidades do
tubo.
Um total de 15 pontos.
TERMO 115.377
de 29 de Julho de 1959
Requerente: Hiroshi Sakakuma --São Paulo.
Título: Fogos nara festas de salão
Modelo de utilidade.
1.°) 'Fogos para festas de salão",
caracterizados pelo fato de serem constituídos de cones atravessados no vértice por fio de barbantes, à cuja extremidade interna se encontra ligada
espoleta, situada junto a uma remede
transversal interna atravessada pelo
barbante, estando o restante do cone
ocupado por conjunto de serpentinas
devidamenaa enroladas e mantidas em
posição por tamp que veda as bocas
dos cones.
Um total de 2 pontos.

TÉRmo 119.722
de 27 de Maio de 196t.
Privilégio de invenção: _"Aperfeiçoa,, mentos em estojos para jóias e congtneres".
Atidas Olga - São Paulo.
1.0 Aperfeiçoamentos em estojos para Ibias e congeneres. caracterizados
por compreenderem inidalmente uma
caixa metálica, formada em duas partes separadas, quais sejam caixa prèpriamente dita e tampa, ambas providas, na face interna de um doa lateraia, de uma série de pequenas orelhas
salientes; e sendo previstas ainda uma
ou mais dobradiças de articclecão das
referidas caixas e tampa, cada qual
formada por um par de estreitas lâminas, articuladas entre si, ambas providas 4. quartas janela' recortadas,
le Introduzem, sendo posteriomente
rebatidas, as orelhas sallentea daquelas,
• doda dotadas centelm , • te 4a

TERMO 125.852
de 13 de Janeiro de 1961
Requerente; Metalúrgica Heleny
Ltda. — São Paulo.
Título: Um flavo modelo de tampa
inviolável para frescos e outros recipientes — Modelo de utilidade.
1.0 Um nOvo modelo de tampa inviolável para frascos e outros recipientes, constituída por uma cápsula metálica substancialmente cilíndrica e Oca,
fechada de um lado, caracterizada pelo
fa'o de estar prevista neste Angulo uma
saliência anular boleada e dotada de
uma pluralidade de rebaixos verticais
à guisa de serrilha. Segue-se para baixo, uma parte lisa da parede da tampa, susceptível de ser rosqueada, Uma
segunde saliência anular, porém lisa e
, uma estreita faixa ou saia dotada de
' pequenos entalhes verticais e um rasgo curvo do qual resulta uma lingueta.
TERMO 128.757
cie 27 de Abril de 1961
Requerente: Sergio Boidrini — São
Paulo.
Titulo: Dobradiça para móveis metálicos e similares — Modelo de utilidade.
1.°) "Dobradiça para móveis metálicos e similares", caracterizada pelo
fato de eer const ituiria por peça metálica em forma de "U". com sapatas
perpendiculares às extremidadas livres
de seus ramos, sendo que junto a tais
sapatas as laterais da peça se apresentam atravessadas por pino, 'este envolto pela extremidade livre de sapata
plana, estando a base da peça em
atravessada por haste que pelo lado
oposto rpresenta a forma de lança,
sendo a hns'e entre e referida base e
lança, envolta por mola, articulando-se
a extremidade da lança contra cavalete
metálico, provido dt abas laterais recortadas e encaixadas parcialmente em
aberturas existentes na chapa arqueada.
Um total de 2 pontos.
—

TERMO N.° 90.226
de 29 de outubro de 1956
Requerente: Anatol Pukas
Argentina.
Título: Nova turbina — Privilégio de Invenção.
1.0 — Máquina motriz a modo
de uma turbina, caracterizada por
que compreende um primeiro ratar sespirante-impelente concêntrico com um segundo rotor e capaz da lançar um meio de fbr-

TERMO N. 0 90.316
de 31 de outubro de 1956
Requerente: Citylex S.A. Indústria e Comércio — São Paulo.
Título: Cama-reserva —. Privilégio de Invenção.
1.0. — Cama-reserva, caracterizada por uma armação central,
com pés providos de roletas, mantidos em posição por meio de braços inclinados, sendo em lados
opostos da armação, previstas
duas armações extremas, retangularès e articuladas, providas de
pés, jigados aos pés da armação
central por meio de hastes articuladas. Um total de 2 politos.
TERMO N.° 91.540

de 28 de novembro de 1956
Pontos característicos de Patente de Invenção de:
"Máquina de costura acionada
por fôrça eletromagnética".
Nome do inventor: Georges
Gaston Butterby.
1. 0 . "Máquina de costura acionada por fôrça eletromagnética",
caracterizada pelo fato de existirem dois ou mais núcleos de material magnetizável distribuídos
em posições adequadas, ao longo
da haste portadora da agulha de
costura _ Um total de 6 pontos.
TÊRIVO NO 91.784
de 11 de janeiro
de 1957
Schweiz. Gastkppara,tefabrik Solothurn (Swriss Gas Stove Co.. Solothurn) Suíça.
Pontos característicos
da inven.
ção de "tampa _de queimador" —
Patente de Invenção.
1. 0 — Tampa de qüeimador, especialmente para gases- com alto
poder calorifico, provida de orna
corôa de fendas para a saída do
gás, caracterizada pelo fato que
a projeção axial da area total de
saída de gás, medida nas seções
mais estreitas das fendas, com
relação á área da seção de passagem da abertura da tampa
existente à frente das fendas,
apresenta a proporção de, pelo
menos 1 para 4, pelo fato que a
largura das fendas de saída de
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parte da tampa tendo as fendas
apresentado a proporção de 1 para, pelo menos 3, — Um total de
3 pontos.

TERMO N. o 91.817
14 de janeiro de 195..
Requerente: Mario Rtrinos Tribuna — São Paulo.
• -Titulo: Nóvo recipiente para refrigerantes em geral —
gió* de Invenção.
1.0 — Nôvo reciipente para refrigerantes em geral, caracterizado por um reservatório anelar
que envolve a metade inferior do
corpo do conjunto que contém a
bebida, provido de paredes externas isolantes e atravessando por
um cano ligado ao citado corpo e
dotado, de torneira externa, sendo o citado reservatório anelar
provido, ainda, de aberturas suDeriores com tam p a roaqueada
torneira inferior de descarga de
água. Um total de 3 pontos.
'de

TÉRMO 91.860
de 15 de Janeiro de 1957
"Nova construção de rodízio giratrio para móveis e outras peças rolantes" — Patente de modelo de utilidade.
Charles Honnold Crispin — São
Paulo.
1. 0 Nova construção de rodízio giratório para móveis e outras peças rolantes, caracterizado pelo fato do garfo
entro o qual se acha o rodízio ser formado de um tronco de cone Oco. recortado de tal forma em dois lado,
diametralmente opostos de sua banda
cônica, que se formem dois braços do
garfo, projetados obliquamente para
baixo, afastando-se um do outro e diminuindo de largura para suas extiemidades.
Um total de 7 ponto..
•
TERMO 91.884
de 16 de Janeir c. ., de 1957
Requerente: João Valdrighi Marco
uni — São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ter,,
minais de soquete g de lâmpadas e coa.
gêneres — Privilégio de invenção.
1.0 Aperfeiçoamentos em terminais
de soquetes de lâmpadas e conaãneree
caracterizados por uma lâmina dobrada
em angulo obtuao, provida em seus doia
ramos de orifícios de fixação, sondo o
ramo inclinado da lâmina, ladeado ps.
las duas abas de uma peça em dupla
cantoneira, com orifício rosqueado, no
qual á atarrachado o parafusa que atra.
vessa o ramo inclinado citodo.
17," total de 2 ponto:.
TÉRMO 91.926
de 18 de janeiro de 1957
Requerente: Stephenson Corpnr nn
— Estados Unidos da América.
Titulo: Processo e aparelho
fornecer e evacuar ou trocar um solame controlado de gás — Privilégio do
invenção.
1 — Processo para auxiliar a respi2uPè'o controlada mediante 0 exercido
alternado de pressões positi aas e negativas sôbre o pulmão de um. paciente,
caracterizado pelo fato de compreender e propotrionamento de um inter.
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•

valo velo' de duração controlada, du- préso a uma das duas partes e se- alerto, ditos meios de pressão sendo urna mistura de solventes orgânicos que
as juntas, compreendeu- montados numa haste estendendo-se contém de 2 a 4 partes, por volt:nu,
m
rante o qual o s'ralor da piessFe paia rem
- r o fecho' atra cadarço so- longitudinalmente através de dita de um álcool com 1 a 4 átomos de
manece subs tancialmente, constas a.'- lidário.
de material semelhante a fi. cavidade de modo a permitir a pas- Icarbono, e aproximadainent uma parte,
Um total de 45 pontos.
ta, e sôbre o qual o referido cursor sagem do carretel de abastecimento,
•
adaptado para_ ser mantido desli- entre ditos meios de pressão, e dito por volume, de um solvente aromático,
kávelmente em virtude de um ele- compartimento da câmara, puxando escolhido do grupo composto" por bete
mento de seção transversal geral- o filme sob a forma de uma volta ' zeno. tolueno . e xdeno, tratando a dita
TERMO 91.943
mente elíptica, adaptada para en- dentro da cavidade estanque à luz, solução "com metóxido de sódio e rede 2-1 de Janeiro de 1957
valver as bordas longitudinais do fe- quando os meies de pressão 'são re- cuperando a novcbiocina niono -sódica
Requerente: Eletro-Indlistria Walii cho e _ tendo extremidades abertas tormados a sua posição de funcio- Cristalina assim formada. — Um total
que se estendem sob as bordas do namento. Um total de 3 pontos,
'
de 15 pontos.
S. A. — São Paulo.
fêcho juntamente com um grampo
Titulo: Nevo transportador para para
segurar fixamente o cursor no
moedor de carne — Modelo de utili- desejado posto ao longo do fecho,
TERMO N° 95.193
TERMO N.° 104.619
dade.
tendo o referido fecho uma série de
Em 25 de junho de 1957
1.° Nevo transportador para moedor dispositivos travadores transversais,
De 22 de agasto de 195ti
Requerente: Francisco Canhos —
de carne, caracterizado por ser consti- entre os quais e adja.cente aos mesRequerente' The Upjohn Company
tuído por um corpo'tronco-cOnicca pro- mos é adaptado o referido cursor Jau — Estado de São Paulo.
para
ser
grampeado,
compreendendo
Pontos característicos de: Nova —Estados Undos da América.
vido de rasca he:icoidal envolvente, os ditos dispositivos- travadores ele- disposição
na montagem do conjunto
Titulo: Processo para a produção
feito de 'ma t erial plástico semi-flexível, mentos dispostos transversalmente de polias em
"V" em torno meca, neutro e inodoro, podendo ser inteiriço em relacão ao cadarço e se prolon- nico, ou revólver ou outros análo- de 6-metil-17 alfa-hidroxiprogestironztt Privilégio de invenção.
.
ou dotado de alma metálica total ou gando acima da superfície do mesmo gos.
19 Neva disposição na montagem
1. 06 -metil - 17 alfa-hiciroxiprogeste,
parcial, com as extremid a des livres ou e providos de partes grampeadores
ajustando-se ao referido cadarço, do conjunto de . polias em "V" em rona. — Um total de 12 pontos.
revestidas de material - plástico.
tendo ademais os ditos dispositivos torno mecânico, ou. revólver ou ouUm total de 2 pontos.
fravadores interruppções em cada tros análogos, se caracteriza por a
face do cadarço e de modo substan- árvore na qual tem incorporada o
TERMO N.° 106.5(11
cialmente central, o que forma um conjunto de polias em "V", dita árTERMO 91.973
espaço livre estendendo-se longitudi- vore trabalha montada em dois manDe 10 de_. novembro de 1958
nalmente através do cadarço, para cais situados nas duas extremidade 22 de Janeiro de 1957
Requerente: Spencer Chemical Com.
permitir acomodar' um meio cond- des su p eriores contrapostas da cal. Raquerente: Max Lowenstein es Cia. nuo para liea,cão do .referido ceder- , xa; cada um ,destes mancais e fixado pany — Estados Unidos da América.
ço à outra das referidas -partes a se- sôbre a parede superior da obra
- São Paulo.
.
Titulo: Processo para preparação
Titulo: Aperfeiçoamentos em freios rem unidas, sendo a extensão cies por meio de dois ou mais parafusos, novas 5(2,4-tiihalo-fén.1)-hiaantoinas qa,
de suportes deslizantes para fogões re_ referidos dispositivos de travamento, e a superfície superior dos ditos Privilégio de invenção.
transversalmente em relação ao ca- mancais apresenta uma zona recae outros — Privilégio de nas
1. 0 O processo para a prepara-,
darço, conf i nada substancialmente
r frigeredores
veda,
quais • se ajustam a tampa
.
. pela
invenção.
extensão
transversal
do
referição
. de uma 5- ( 2,4-d:halo-fertil)-hidan.
articulável
de
cobertura
da
caixa.
1.0 Aperfeiçoamentos em freios de do cadarço, tendo o fecho Substan- Um total de 2 pontos.
toina, ca-acterizado pela reação de tina
suportes deslizantes par afogões, re- cialm ente rieidez na dire e ão trans2.4-di-ha10-benzaldeido cem um cianeto
frigeradores e outros, caracterizados pe- versal suficiente essencialmente -para
de metal alcalincrem presença de em&
lo fato do eixo vertical roseueedo do imoedir o esca p amento cio fecho do
TERMO
N.°
95.786
aia
e gás carbónico, — Um total de
coniunto, ser provido, em -,ua extremi-• cu"sor por coIanso transversal do f°9 pontos.
De 17 de julho de 1957
estiver aplicado
dado su p erior, de uma cabeça dotada chn, quando o cursor
de oriifcin transversal passante, no qual4s'ibre
o mesmo, p ermitindo assim o
Requerente: Wilson Marcondes
aalcce rnen4ai brando do cursor ao
_ deslocável, Innginulinelmente, unia longo do fécho. Um total de 10 pon- dústria e Canércio de Máquinas Ltda.
TERMO N.° 108.236
haste de comando, provida de extremi- tos.
-Titulo: Redutor diferencial — Pri- De 29 de janeiro de 1959
vilégio de invenção.
"
dados plar gadas.
1.0 — Redutor diferencial, caracteriVm total de 2 pontos.
Niávo Terapeutisk Laboratorurn A.S.
TERMO l'sT 9 95.303
zado por um eixo motor, apoiado. em -- Dinamarca.
dois mancais de rolamentos, montados
Titulo: Processo de c' cuperar sal de
Em 28 de junho de 1957
TERMO 92.089
em caixas fixas à eseutura suporte do penicilina V purificado de uma solução
Requerente: Pire.11i
Sapsa So- conjunto,
eixo éste sôbre o qual é mon- aquosa bruta. — Privilégio de invent.
. de 25 de Janeiro de 1957
cleta Per Azioni —
tado uni tambor motriz, através de seus ção.
•
, •
Anerfeicoamentos
em
colReouerentei Alessandro Paperini — chões de borracha esponjosa e seme- flanges laterais e respect:vos rolamen1.0 -- Processo de recuperar sal de
São Paulo.
tos. — Um total de 3 pontos.
lhantes — Privilégio de inveneão.
penicitna V. purificado de uma solução
Titulo: Aperfeiçoament o s em para- 19 Aperfeiçoamentos em colchões
aquosa, bruta, contendo um sal hidrafusos e res p ectivas chaves — Privilégio de borracha esooniosa providos de
solúvel de penicilina V e outros sais,'
TÉRMO
N.o
de invenção.
bossas, caracterl e ados pelo fato de
96.314
especialmente de ácido fcnoxi-acéticot
1.0 Aperfeicoamentos em parafusos oue. nas zonas de devestão da sucaracterizado pelo fato de que a dita
Requerente:
Antenor
Rodrigues
Caerior
do
colperfície
aparente
ou
su
p
e respectivas chaves, caracterizados pesolução aquosa é levada a reagir com
margo
São
Pau/o.
chão
são
praticadas
fendas
verticais
lo fato da cabeça d °parafuso ser pro- aue contornam completamente pelo
um sal de adição de ácido de N.N*vida de fendas em cruz ou estrela. com menos um certo número de bossas.
Titulo: Geladeira associada a imóvel dibenzil etileno diamina, solúvel no
onde
à
p
Modélo
de
cos.
às
quais
corres
.
utilidade.
I
lados cen
meio reacional, recuperando-se o sal de;
1.0 — Geladeira associada a ,nioN 1 (H -penicilina V de N.Niclibenzil-etileno
ponta da haste da chave, Canfigitaada Um total de 2 pontos.
ivelmente em cruz ou estrela,
caracterizada pelo fato de compreender diatniná, asstru precipitada. • — Seguem.
câmara frigo-ifica com usuais prateleiras se -os pontos de 2 a 6.
Um total de 2 pontos.
• TÉRMO N9 95.062 .
1nternasr.câmara essa com porta de uma
Em 18 de junho de 1957
—
ou • mais fólhas anteriores e conjuiito
Reauerente: N. V. Optische In- motor-compressor disposto preferival- •
TERMO 92.377
•
TERMO
N.° 109.381
"de oude delft"- — Holanda. mente em corno lateral e inferior à re_ dustrie
de 11 de Fevereiro da 1957
Título: Dispositivo de carregar fil- ferida
De
25
de
de 1959
março
câmara, sendo que sabe o comem câmaras fotográficas — Pri- partimento
Reauerente: Irmãos Schwarz Ltda. mes
de
tal
conjunto
poderá
ser
Requerente:
Máquinas
Rodoviárias;
vilegio de invenção.
•
conformado pequeno recinto env:draça- Brasileiras S.A. — * Estado da Guri— São Paulo.
1°
Um
dispositivo
para
carregar
Nevo tipo de celha para pore movitoentar um rôlo de filme nu- do cbm local para , a guarda de 'bebi- cabere.
tas de veículos — Modelo de utilidade. ma câmara fotográfica com objetiva das. podendo ainda, do lado oposto
'
1.0 Nevo tipo de calha para portas de 'esp elho, caracterizado por com- a tal' recinto ou em substituição a êste " Titulo: NOyo equipamento móvel:
de veículos, caracterizado p elo fat) do preender um carretel ; de abasteci- ser disposto tád'o fonógrafo ou outro auto-motriz para pavimentação de es.
bordo inferior ser enrolado em terno de mento e um outro de recolhimento, qualquer aparelho ou, mesmo, uni bu- Iradas — Privilégio de Invenção.
montado externamente à câmara fet. — Um total de 2 pontes.
um alcrme. constituindo pingadeira.
1.°'.-- Nevo equipamento móvel, auto- i
num e mesmo lado do com/mini• Um total de 2 pontos.
motriz, para pavimentação de estradas, '
mento da câmara, uma cavidade escaracter.zado por consistir essencialmen;
tan q ue à luz estendendo-se entre
TERMO N.° 101.400
te num conjunto de très partes separá,'
ama abertura de p assagem para o
TERMO N 9 92.458
veis, das quais a primeira compreende
filme na parede do compartimento
De 1.0 de abril de 158
de 14 de "fevereiro -de 195'i
meios' para a meze
nar transitoriamente,
da câmara e uma área de imagem
Requerente: Merak & Co. Inc
distribuir e are-alisar o material sabre
Requerente: Noel Statham -2- Es- da dita .cemara p ema receber uma
volta clo»filene formal° entre dito Estados Unidos da América. •
tados Unidos da 'América. —
o solo, a segunda compreende o grupo
Titulo: Fecho _para dispositivos carretel ale, abastecimen e dito car-r,.„ 1,... r. , 111-4- st, , , rititniccr. ,s •• '-o- de sustentação e propulsa°. do equipe. n
ajustáveis de união — Pr1vilég10 de retel de ;'recelhimen t o, e meios, in- cessoz para prenará-las ..- Privilégio
mento. ' e a • .teceira compreende ' O1
,
cluindo auria Pi em, da eiressao,: locainven-eo.t, - elementos de ballsarnento e n velamen e 1
• ...
19 Fácho para dispositivos- ot'nstá- lizada 'aiata,avidede estanque,. ti:".-jtia 1 .••
Uai pre...ssal pare a piado- to do mesnua plépi 40 meios .cle vibra.,
veis de união, caracterizado por for- t onde° anma, Janela de expesicão
mar um membro de urna união ajus- na narede de alta - cavidode nora çãO de novob'ocino anono-sódica lctis- i ção e compactação do material previa,.
tável, compreendendo o 'otitzro mem- pressionar o filme -na'- , nosição recur- talina, caracterizado por compreender a mente. distribuido e\nivelado o sôbre o
. .

•

.0.

I

•

1.''

-

,.

-:

bro um curso .r adaptada ,-: rara ser I vadia hittlispensáVet direrite . expo- 1 diSiolução da núoblOcina 'ácida em solo. ',--• Um total . de- 6' pontos.
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Termo n.° 556.338, de 11-9-1962
Arrozeira Brasileira S.A.
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Terra° n.° 556 . 334, de 11-9-1952
Cadeva Comércio e Represertações
Limitada
rl-anabarr

Or`MMIC94.
. NCT crsvi,

Classe 41
Artigos da classe
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Artigos da classe
Termo n.° 556.342, de 11-9-1962
Refrigeração Springer S.A. —
Indústria e Comércio
Rio Grande do Sul

Refrigeração Springer S/A.
Indústria e Comércio
Nome Comercial

Artigos da classe

MANDURI
INDÚSTRIA

BRASILEIRN

Classe 41
Artigos da classe
Termo u.° 556.351, de 11-9-1962
Cibral — Cia. Industrial de Óleos
Vegetais

CAMPANINI

PRORROGAÇÃO

INDUSTP,1,1 tsRASILU112A

MTWarrIAI CSIA SA

—

Manejamento, Engenharia \_

Classe 32
Artigos da classe

GOVMS CRECIOStriS

LÂRAI/J1

indústria Brasileira

Termo n.° 556.343 de 11-9-1962
Antônio Fernandes Pereira Marques
S;.o Pari! , •
•

Termo n.° 556.346, de. 11-9-1962
(Prorrogação)
Schiller, Brixen
aia. Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 43
Artigos da clase

ROSH
Classe 16
Artigos da classe

Classe 41
Artigos da classe

213ANCU,

Termo n.5 556.348, de 11-9-1962
Comércio Rosh
Guanabara

Rio GrLinle dl Sul
Classe 36
Artigos da classe

IND. BRASILEIRA

anbiltrn

7,0AOÈ"

Termo n.° 556.336 de 11-9-1962
Sabre" Sociedade Anónima Brasileira
de Rádio-Eletricidade
Guanabara

Senador

IND. BRASILEIRA
Classe 10
Artigos da classe

ao GR

== aCrael
Classe 8
Artigos da classe

Termo n.° 556.341, de 11-9-1962
Calçados Senador Ltda.

1NCUBALUx
dC;triA ENASs.6tRA .SA

Tétano n.° 556.332. de 11-9-1962
Compagnie das Montras JaquetGirard S.A.

VAQUET GIRARD

t

Classe 3
Artigos da classe
Termo n.° 556.347, de 11-9-1962
(Prorrogação)
Laboratório Melka Lida
Guanabara

83o Pauto

MANDURYi
INDLISTBIA BRAS/uma'
Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 556.352. de 11-9-1962
Química Duplex Ltda.
Guanabara

Kirenot
Indústria Brasileira'
Classe 2
Artigos da classe
Termo n.° 556.353 de 11-9-1962
Química Duplex Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO indústria nrasleira
...irasse 3
Aptiços da desce

'Classe 46
Artigos da classe

3386 Sexta-feira 30
Termo n.9a 556.354, de 11-9-1962
Química, Duplex Ltda.'
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 46
Artigos da classe
Termo n. 556.355 de 11-9-,1962
Quimica Dupler Ltda.
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 46 Artigos da classe
Termo n.9 556.356, de 11-9-62
Pan:ficação S. Sebastião Ltda.
Guanabara

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.° 556.360, de 11-9-62

Janete de -Carvalho Soares
Guanabara
Classe 8
Artigos da classe
'Termo n9 556.361, de 12-9-1962
"LUtralar", Aparelhos e Serviços Ltda.
Sio Pau!o
CENTRO NACIONAL E
INTERNACIONAL DE

COMÊRCIO"CENINCO"
ao Bernardo do Cam p oEst.de ao Paulo.
Classe: 6 — 8 — 9 — 1-1 ____ 14 -- 15
— 18 — 23 -- 26 — 27 -- 28 — 33 -34 — 36 -- — .37 — 39 — 40 —
47 e 49
Titulo
• Termo n9 556.362, de 12-9-1962
'Marti- Estamparia e Plásticos Ltda.
P--a!

MARTI

.1\
11Y0ãSTRIA X 8RASIZE7RA4
Clase 6
Artigos da classe
Termo n° 556.364, de 12-9-1962
Miyagui Miyashiro Limitada
São Paulo
Clases 21
Artigos da classe
Termo ri' 556.365, de 12-9-1962
Diego Suarez Marruecos
São Paulo
.`"OCEANIA"—CORRETAÕENS
E A WINI STRAÇ .ÃO "O. C.A

Sao Paulo — Capital .

Termo n.9 556.358, de 11-9-62
Asrilhant 6 Cia.
Guanabara

ocambo
!Indústria Brasileira
.
Casse .36
Artigos da dant

Termo n9 556.369, de 12-9-1962
Carlos Eduardo Cavalcanti de
Albuquerque Villela
Estado da Guanabara

2aIn4a doe :Itoittt
Classes: 32
Expresão

33

Classe 33
Titulo
Termo n° 556.366. de 12-9-1962
Diego Suarez Marruecos
S: •p ,PauIo

._103ANI4
-

Ti.rmo n° 556.377, de 12-9-1962
Jorge Kalaclie 3 Irmão
Estado da Guanabara

CORTE 45
Indústria Brasileira
Classe 36
Aritgos da classe
Termo n9 556.378. de 12-.9-1962
Jorge Kalache 3 Irmão
Estado da Guanabara

LI HA 65
Indústria Brasileira

Termo n9 556.370, de 12-9-1962
Tratorsul Limitada
Tratorsul Limitada
o Paulo

Termo n9 556.371, de 12-9-1962
Santa Fé Comercial e Agrícola Ltda.
Paulo

PRORROGAÇÃO

Tenro n.° 556.359, de 11-9-62
Mocambo Modas Ltda.
Guanabara

Classe 32
Aritgos da classe

Termo n 556.363. de 12-9-1962
1Viiye.shiro Limitada
Miyagni
SJ:o Paulo

,.:lasse 41
Artigos da classe

Classe 35
Artigos da classe

IN rUSTRIAL

Clascs
Aritgos da classe

\igNOSro

91.trda,

`PROIUÇÃO

•

Classe 3
Artigos da classe

//,

Classe 41
Artigos da classe

•""n

TRATORS.IJI
Industria Brasileira

a

)

.

Termo n° 556.368, de 12-9-1962
Wilma Joanna Bertani Dal Maso

Indú stria Brasileira

PRORROGAÇA0

Tênno n.9 556.357, de 11-9-62
Panificação S. Sebastião Ltda.
Guanabara

Novembro de 1962

Classe 36
Aritgos cia c.lasse
Termo n9 556.379, de 12-9-1962
Jorge Kalache 3 Irmão
Estado da Guanabara

ODA 65
Indústria 13rasi1e1ra
Classe 36
Aritgos da classe
Termo o° 556.380. de 12-9-1962.
Jorge Kalache 3 Irmão
Estado da Guanabara
•

SANTA RE COMERCIAI,
E AGRICOLA LTDA.
Nome amercial
Termo n° 556.372, de 12-9-1962
Imobiliría e Comercial Mackenzie S.A.
. p,

MODELO 65
Indústria Brasileira
Classe 3t,
Aritgos da classe

QUIMG.LAS
Industria Bra

Termo ri' 556.381. de 12-9-1962
Jorge Kalache 3 Irmão
, Estado da Gtu:ntlbara

Nome ,Comercial •
Termo A° 556.373. de 12-9-1962
Quimglas Indústria e Comércio de
Produtos Químicos Limitada
Paiao
Clases 1
Aritgos da classe

ROUPA 65
Indústria Brasileira
Classe 36
Aritgos da classe

Termo n° 556.374, de 12-9-1962
Hoteis Charrua S. A.
Rio Grande do Sul

Termo n9 556.382. de 12-9-1962
Rio Foto Grupo, Sociedade Civil
Brasileira
Estado da Guanabara

,HOTÉIS
rCHARRUit

WiliDINTERNACIONAL

Nome Comercial

Térmo n° 556.375. de 12-9-1962
Chas. Pfizer
Co., Inc.
Estados Unidos da América

\

DE MITENTOGRÁFICA

:4: CENTENÁRIO DA CIDADE,
•

-z- DO RIO DE JANEIRO

ITACONYL

Clases 33
Titulo

Classe 50
Aritgos da classe

•
Classe 28
Aritgos da classe

Termo a* 556.367. de 12-9-1962
Wilma Toanna Bertani Dal Maso
São Paulo

Termo n° 556.376, de 12-9-1962 American Cyianamid Company,
Estados Unidos da Aniérica

Termo ne 556.383, de 12-9-1962
Indústrias Reunidas (Cacique) M.
Magalhães
Pérnarabuco-

.11

,F+Az
• Classe 32
Bxpresão
-

CACIQUE

LEDERMIX

eIND0STRIA BRASILEM-À

Classe 3

Case 46
Aritgos da dam

Antws da classe

Sexta-feira 30

DIÁRIO OFICIAL

Térmo n° 556.384, de 12-9-1962

Têrmo n° 5'56.391, de 12-9-1962

Antonio Pessini S. A., Indústria e Co-

Cezario & Cia. Limitada
São Pauto
mem WA%O7. ac- o

mércio
Rio Grande do Sul

/PRORROGAÇÃO

(Seção III).

Novembro de 1962 :331i1

• Termo n° 556.399, de 12-8-1962
Têrmo n 556':406, de 12-9-1962
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaf,* Giovanni Comércio e indico ia Limitadi
Alemanha
Estado da ,Guanabara

PRORROGAÇÃO
)

reventol

Indástr 12 Èrasileira
Industria Brasileira
1
•

Classe I
Prorrogaçgo

Clase 41
Prorrogação

Termo n° 556.385 de 12-9-1962
Indústria Caxiense de Metais S. a .
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO

EE3ERKOC
Industria Brasileira
Clases 13
Prorrogação–
Termo n° 556.386, de 12-9-1962 Irmãos Reis
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO

CORTUME
ANTONIO REIS
Clases 35
Prorrogação

Tênno ri" 556.400. de 12-9-1962
Farbenfabriken Basic/ Aktiengeseliscliaft
Alemanha
Classe 42
Aritgos da classe
Têrmo n° 556.392 de...12-9-1962
Limitada
Cezario
São( Paulo
Classe 43
Aritgos da classe

Classe 1 •
Prorrogação
Termo n° 556.401, de 12-9-1962
Companhia Luz Stearica
Estado da Guanabara

"Junsp~

PRORROGAÇÃO
/
INDUSTRIA BRASIL EIRA

àncialfte
Classes: 33 — 8
Titulo
Termo n°556.394 de 12-9-1 962 –
Ardonplast Indústria de Aparelhos
Cirurgicos Limitada
SZio

Classe 36
Aritgos da classe
PARA
USOS PtliéttiACEUTICOS

Ceai LuzrtARICA

Térmo "n° 556.387. de 12-9-1962
Companhia industrial de Grandes Hotels
Estado da Guanabara

tridústria de Aparelhos

Termo n° 556.102 de 12-9-1962

PRORROGAÇÃO

Cirurgicos Ltda,

BOTE BÉGUiN

Nome Comercial
Termo n• 556.395, de 12-9-1962
Ardonplast Indústria de Aparelhos
Cirúrgicos Limitada
,
São Paulo

/In
Classe 41
Aritgos da classe
•

Termo n° 556.390. dc 12-9-1962
Pescas Donordeste S. A.. Penesa
Pernambuco

escas do Nordeste,

tS. A:—- PENESA;;'
Nome Comercial e r

PRORROGAÇÃO

,ACIE)014M
Têrmo a* 556.403, de 12-9-1962

,PRORROGAÇÃO

Termo n° 556.389, de 12-9-1962
Pescas do Nordeste S. A., Penesa
Pernambuco

Diamond Aikali Company
Estados Unidos da América

Classe 1
Prorrogação

Termo n° 556.388. de 12-9-1962
Walter Aiwusto Nery

Classe 33
Prorrogação

Termo n° 556.4('7, de 12-9-1962
Giovanni Comércio e indústria Limitada
Estado da Guanabara

OU"

Gimes 3
Prorrogaçião

ILIGALIZADORA,)*JÚPITER."
DE
'PATENTES E MARCAS

Classe 36
Aritgos da classe

Termo n° 556.393, de 12-9-1962
Rutasa Transportes e Comércio Ltda.

ARDONPLAST

Classe 33
Prorrogação

Indústria Brasileira.

IOLABAB

Math. Bauerle.
Alemanha
Industria Brasileira
Clases 10
Aritgos da classe

Temo n° 556.396, de 12-9:1962
Ardonplast Indústria de Aparelhos
Cirúrgicos Limitada
São Paulo
Classe 50
Aritgos da classe
Tênia n0 556.397, de 12-9-1962
Ernest Adolf Marcuse
Estado do Rio de aJneiro.
Classe 36
Aritgos da. classe

Têrmo o° 556.108, de 12-9-1962
Rionilo Imóveis Limitada
Estado da Guanabara

2idnied 94ruituew
Classes: 16 — 33
Titulo
Termo n° 556.4N de 12-9-1962
Casa- de Saúde e Maternidade Nossa
Senhora da Penha Limitada
Estado da Guanabara

Casa de Saúde e Maternidade •
Nossa Senhora da Penha Ltda.,
Nome Comercial
Société D'Études da Recherches et
D'Applications Scientifiques et Médicales (E.R A.S.M.E.)
Franca

MULTICOLLECT Rectokne
Classe 6
Aritgos da classe

Térmo n° 556.104. de 12-9-1962
Rohrin & lhas Ge. Mit Beschrãnkter
Haftung. •
AlemAnha

PLEXIMON
Classe 1
Aritgos da classe

-

Classe 3
Aritgos da classe

Tênno a° 556.1) I, de 12-9-1962
Eaush & Lomb S. A. Indústria Optice
Estsdo da Guanabara

6Ág:trixst
Clases 33
Titulo
Tèrmo n' 556.172, de 12-9-1962
Laboratirios Anphar
França

Termo n° 556.398. de 12,9-1962
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft
Alemanha .

Têrmo a' 556.405. de 12-9-1962
Philip Morris lncorporated
Estados Unidos da América

LEVOGE,

A LA X rj,

àNTROPHENCO'CIN—A

Casse 1
Prorrogack

Clama 44
Aritgos da deu.

Cases 3
Aritgos da classe

d388 Sexta-feira • 30
Termo n°556.413. de 12-9-1962
Laboratórios AnPhar
França
Clases 3
Aritgos da classe
Termo n° 556.414, de 12-9-1962
Jorge Canelo do Amaral Filho e Mozart Amaral
Estado de Guanabara

''Ao Lado de Sua Casa
I-ka Sempre
Uma das Casas Olga
Classe 36
Fraze
Termo e 556.415, de 12-9-1962
LocautO 5..A. Locadora de
Autoãióveis
Estado da Guanabara

LOCAUTO S. A:
Locadora de AutomóveW
Artigos da classe
Termo n° 556.116 de 12-9-1962
Locauto S. A. Locadora
Automóveis
Estado da Guanabara

LOCAUTO
Clases 33
Insi ãnia
Termo n° 556.4 1 7, de 12-9-1962
Murillo Pereira Reis
Estado da Guanabara

UN_INEUMOCHART
Classe 25
Artigos da classe
Termo n° 556.418. de 12-9-1962
Murillo Pereira Reis
Estado da Guanabara
Classe 32
Artigos da classe
Termo n9 556.419, de 12-9-1962
Cerati,ica Industrial Santos Dtimco,t
Minas Gerais

PRORROGAÇÃO
•

REsSILER
INDéSTRIA BRAMEM

Clases 15
Artigos da classe

RIARIO OFICIAL tSeorto
Termo n9 556.422, de 12-9-1962
I Naufal S. A., Importação e Comércio
São Paulo

THINACRIL
Indústria Brasileira
Classe 1*
Artigos da classe
Termo n° 556.423, de 12-9-1962
Naufal S. A., Importação e Comércio
SÇo Pavlo
Classe 28
Artigos da claise
--Termo n° 556.424, de 12-9-1962
.Nattlal S. A., Importação e Comércio
São Paulo

TINTACRIL
Indústria Brasileira.
Classe 1 •
Artigos da classe
Termo n" 556.425, de 12-9-1962
Naufal S. A.. Importação ' e Comércio
Sac-) Paulo
Classe 28
Artigos da clas.„;
Termo n° 556.426, de 12-9-1962
Naufal S. A., Importação e Comércio
São Paulo

SCREENACRIL
Indústria Brasileira
Classe 1
Artigos da classe

III)

Termo n9 556.432, de 12-9-1962
Norvic Modas Limitada
.
Rio Grande do Sul

Classe 36
Artigos da classe
Termo n° 556.433, de 12-9-1962
Júlio Sanches Diniz Neto
São Paulo

CALITE
Indústria Brasileira
Classe 8
Artigos da classe
Tèrmo
556.434, de 12-9-1962
Metalúrgica Laifie Limitada
Rio Grande do Sul

Laíhe
Indústria Brasileira
Classe 8
Artigos da classe
Térreo n° 556.435. de 12-9-1962
James Meyer S. A., Indústrias
Farmacêuticas
São Paulo

Indústria Brasileira.-

Termo n° 556.440, de 12-9-1962
Distribuidora Nacional de Produtos
Alimenticios e Moagem de Café Ltda.
Estado da Guanabara

Distribuidora Nacional
de Produtos Alimentícios
-44
s e Moagem de Café
Classe 41
Titulo
Termo n° 556.441, de 12-9-1962
Organiação Rio Branco Contabilidade
Advocacia Limitada
Estado da Guanabara
Classe 33
Artigos da classe
Termo n° 556.442, de 12-9-1962
Industrial Oftálmica S. A.
Estado da Guanabara

Termo n° 556.443. de 12-9-1962
Tndustrial Oftálmica S. A.
Estado da Guanabara
IOSA

Classe 3
Artigos da classe

IndAstria Brasileira-.‘
INDUSTRIAL OPTALMICA S.A4
Rio de Janeiro

Classe 3
Artigos da classe
Termo n9 556.436 de 12-9-1962
"Socincla" S. A., Comercio e Indfugria
Termo n° 556.429. de 12-9-1962
Termo a9 556.444, de 12-9-1962
Estado da Guanabara
Naufal S.- A., Importação e Comércio
Cooperativa Cultural Mista, Gonçalves
•
São Paulo
Ledo
Claus 28
Estado da Guanabara
Artigos da classe

COLACRII2

Indústria Brasileira
Clases 1
Artigos da classe

Termo a* 556 421, de 12-9-1962
%dei S. A. Importação e Contérdo

Termo a9 556.431, de 12-9-1962
Naufsl 3. A., - Importação c Comércio
São Paulo
Classe 28
Artigos da classe

Artigos da ciam

Classe 6
Artigos da classz

Classe 3
Artigos da classe

SOLVACR1L

Classe 1
Artigos da classe

São Paulo
Gases 28

Tecniscape,

Indilstria BrssileiraN.‘
4.1IDUSTRIAL OFrALNICA S„A,
Rio de Janeiro

O PELICANO)

Termo n9 556.430, de 12-9-1962 Naufal S. A., Importação e Comércio
Termo is' 556.420, de 12-9-1962
São Paulo
Nadal S. A., Importação e Comércio
São Paulo

ILMACRIL

Classe 33
Artigos da classe
Termo n° 556.439, de 12-9-1962 .
Mecánica Tecnicape Limitada
Estado da Guanabara
"

LABORATÓRIO TOSA

Termo n° 556.428, de 12-9-1962
Naufal S. A., Importação e Comércio
São Paulo

Classe 1
Artigos da classe

Termo ri9 556.438, de 12-9-1962
Lind'ivaldo Silva Torres
. Estado da Guanabara

Le Chateau Dor Escola Copacabanâ
Para Motorista
INDUSTRIA BRASILEIRL

Termo n° 556.427, de 12-9-1962
Na afa l S. A., Importação e Comércio
São Paulo
Clases 28
Artigos da cias

indústria Brasileira

Novembro de 1962

Classe 41
Insígnia
Termo a9 556.437, de 12-9-1962
*Saciada" S. A., Comércio e Indústria
Estado da Guanabara

(SOMA S/A
àmikebr7.42U
Nome Comercial

Classe 32
Artigos da classe
Termo n° 556.445, de 12-9-1962
1VIuraro ea Cia. Limitada
Rio Grande do Sul

•

Popo_ e vis
•

Indústria Brasileira
Cla;es 42
Artigoa da clasae

•

•

!

DIARIO - OFICIAL (Seção II?) -

.:Sextaleira 30

"—Novembró 'cre 1962 3'

Termo n° 556.454, de 12-9-1962
Termo n° 556.446, de 12-9-1962
Termo n 9 556.462, de 12-9-1962
Cooperativa Vinícola Caxiense Limitada Publicidade Faisão de • Ouro Limitada Indústria e Comércio de , Poupas VioRio Grande do Sul
Estado da Guanabara
ietera Limitada
Estado da Guanabara •
•

indústr;a .1-3ra sileira.
/
Clasas 42
' . Artigos da classe
Termo n° 556.447. de 12-9-1962
Cooperativa Vinícola Caxiense Limitada
Rio Granne do Sul

PUBLICIDADE
FAISÃO DE OURO

VIOLETER1V
Termo n° 556.463 de 12-9-1962
Rádio Globo Sociedade Anfiniina •
estado da Cuanabara

Temia n 9 .556.455, de 12-9-1962
Planai, Planejamentos Imobiliários e
Recreativos Limitada
•
estado da Guanabara

O SEU REDATOR
CHEFE

PLANAI..
Indústria Brasileira

INDUSTRIA BRASILEIRA

CJassc 41
Artigos da classe

Classe 16
Artigos da classe

Termo n" 556.413 de 12-9-19P
'Bernardino Müller
•
Estado da Guanabara

Termo n' 556.456. de 12-9-1962
Planai, Planejamento: Imobiliários e
Recreativos Limitada
Estado da Guanabara -

Termo n° 556.464. de 12-9-1962
Usina Catende S. A.
•
pmialabuco
Classe 4
Artigos da classe

PLANAI:- PLANEJAMENTOS
1MOBILIÃRIOS E RECREATIVOS

_ Termo n° 556.465, de 12-9-1962
Luiz Ribeiro Victoria
Estado da Guanabara

Classes: 16 — 33

.
Ne Si

Bernardina IvItiller
Estado da Guanabara
• Clases 43
Artigos da classe

Termo n° 556.451. de 12-9-1962
Ribeiro Modas Limitada
Estado da Guanabara

, Termo n" 556.466, de 12-9-1962
•
í Luiz Ribeiro Viciaria
Estado da Guanabara
Clases 28
. Artigos da classe
Termo n° 556.467, de 12-9-196f —
Malharia Haditex Limitada
"
Estado da Guanabara

Insignia

Termo n° 556.158, de 12-9-1962
• Açucar Gaucho S. A. Rio Grande do SI

• AÇUCAR GAUCHO S.A.
Nome Comercial

HADITEX,

'rermo ti° 556.459, de 12 -9 - 1962
Moveis Leip Limitada
Rio Grande do S1

iNDÚSTralí BRAMEM
Classe 36
Artigos da tinisse

LEIP

I NDUSTR IA BRASILEIRA
,

Termo n° 556.468, de 12-9-1962
• Aquabras Indústria e Comércio de
Aguarias Limitada
Estado da Guanabara

Cases 4C

'Artigos da classe
Classes; 33 — 36
Título
Termo n° 556.452, de 12-9-1962
Ribeiro Modas Limitada
' Estado da Guanabara

tçibeiro Modas Eida.
Nome Comercial
Termo n° 556.453 de 12-9;062
Primus. Móveis e Decorações
- Estado da Guanabara

LllecoíaçOntit4"_
Nora' Come:alie

Classe 2
Artigos da claire
Termo n° 556.471, de 12-9-1962
Aguabras Indústria e Comércio de
Aguados Limitada
-Estado da Guanabara

Ovicure
Indústria. Brasileira
Classe 2

Artigos da classe .
Termo a° 556.472 de_ 12-9-1962
Aquabras Indústria e Comércio' de
Aquarios Limitada
Estado da Gurinabra

Classe 35
Artigos da classe

Classe 41

,

DA PENHA

INDÚSTRIA BRASILEIRA.

N G A S-A

• Termo ri‘' 556.450 de 12-9-1962.

.indústria brasileira

• Classe 32
Artigos da classe •

Termo n° 556.457. de 12-9-1962
Açucar Caucho S. A.
Rio Grande do SI
Classe 41
Artigos da classe
Termo n° 556.449, de 12-9-1962
Bemardino Minar
3stado da Guanabara
Classe 42
•
Artigos da classe

quacure

Clases 36
Artigos da classe

Clascs 33
Ti tala_

,

Termo n° 556.470,de 12-9-1962
Aguabras Indústria e Comércio de
Aqua-rios Limitada
Estado da Guanabara .

Teria° ri° 556.460, de 12-9-1962 SAio Geraldo Agro-Comercial Limitada
Rio Grande do Si

quavita
Industria
Classe 41
Artigos da classe

Termo n° 556.473, de 12-9 - 1962
Homero de Almeida
Estado da Guanabara

ENGENHARIA DE

..,

IA
MAQUIN A2` ''-:-

Classes: 6 — 8
Insignia
Termo n° 556.471. de 12-9-1962

4

Homerc de-Ah:mit/á

Estado da Guanabára

-"""

SA0 GERALDO
félbusTR

indústria Brasileira

IA BRASILEIk-A

Cláse 41
Artigos da classe

Classe 1
Artigos da classe

Termo n°.556.161, de 12-9-1962
Editóia Brasileira de Livros e- Revistas
"Edibrás" Limitada
Estado da Guanabara

Termo n* 556.469 de 12-9-1962
Aquabras Indústria .e Comercio de
Aguados Limitada
•
Estado da Guanabara

1.1 I S 11,1 h,
ii US T,R1
cana
,
Artigolasae

10.1"

.

PtIARCA

REG1STR:i

• '

• /P

IO

ilindústria Etrasileii&

..-15;k0
PE...JAN t`

IND(../STRIA BRASILEIRA'?

r,

1

Clases.2
Artigos da classe

4Clhíàel..k
• ArtigOs da classe

t

. .
3390 Sexta:-feira 30
Termo n 9 ,556.475, de 12-9-1962
ESranco Publicidade e Serviços de
imprensa Limitada
Estado da Guanabara

E 1 1 ãgC0
FUGIRMO(
E SERVIÇOS
CE IMPRENSA•

DIÁRIO OFICIAL

Termo n° 556.432, de 13-9-1962
Itair José nitiorl
Brasília - D. E.

(Seção III)

o .;

urino n" 556.486. de 13-9-1962
Giampiero Del Mar
Brasília — D. F.
Classes: 21 .-- 50
Titulo

CONSTRITORA HM431[11'04.

,1

Termo n° 556.483, de 13-9-1962
Terranova, Terraplenageni Brasília
Limitada
Brasília — L, 1.

Classe 50
Artigos da classe
Têrmo n° 556.497, de 13-9-1962'
Nume Echabe
Rio Grande do Sul

Termo n° 556,478, de 13:9-142
Sul, Sociedade Auxiliar de Engenharia
Limitada
.
Butilia D. F.

Nome Comercial

ÕRISTAlt

Termo no 556.484 de 13-9-1962
Sinésio Silva Passos
Brasília — D. F.

PREDIAL
BRASÍLIA
LTDA.

Termo n° 556.479. de 13-9-1962
Serviços Técnicos de Engenharia e Arquitetura Limitada
-Brasília — D. E

Tènno 12* 556.480, de 13-9-1962
ImpressOra Real Limitada
Brasília — D. F.

IMPRESSOIII
¡REAL!
clzstted,33
Tèrmo a° 556.481, de 13-9-1962
Francisco de Assis Bezerra
arasita — D. ey

Têrmo n° 556.492, de 13-9-1962
Musisul Limitada
Rio Grande do Sul

MUSISUL
*Ind. Brai1.".
Classe '9
— Artigos da classe

amai.

n••nn•n•

Tênao n° 556.493, del-i-9-19=
Ruben Rohde
Rio Grande do Sul

Classe 33
Titulo
Fahrizio Minervini de S. Maria
Ingrisone
Brasilla — D. P

Clases 50
Artigos da classe

APL bPAPELARIA
•

inTuL0 •
Classes: 38 — 49

50

Titulo

Tármo re 556.486, de 13-9-1962
Volks Clube do Brasil
Brasília — D. E.

Termo ng 556.494, de 13-9-1962
Triângulo Limitada
Rio Grande do Sul

itRIÂNGULÓ.
.Xnd.

23rasils

Classe 21
Artigos da classe

4

xs éruã't511
I'.."07.1**I
Class e35
Título

UM TRISMO
„eV
nases 33
Titulo,

Tèrmo a* 556.487. de-13-9-1962
Volite Clube do Brasil
Bradá — D. P.
SivAtiteimETRos DE BRAWA
IVP

Frase

Clases 50
Titulo
Têm° n° 556.498 de 13-9-1962
Representações Brewol Limitada
Rio Grande do Sul

IBREWOZI
arar:Adieto)

tlijair

Classe 50
Artigos da classe
Termo n° 556.499, de 13-9-1962
Brodur Importação e Exportação Ltda.
Rio Grande do Sul

.BRODUR

11p:tf t il ri4

"'ftrmo a• 556.485, de 13-9-1962

Tèrmo re 556.495, de 13-9-1962
Amadeu Augusto Paradinha
Rio Grande do Sul

CAF
SARA DINIIA
114003fittA 1110.31L1iltA
Classe
da classe

Artigos

Rip

-

Ind. Bre. LU 4
Classe 50
Artigos da classe

Clases 33
Artigos da classe

organiza...

Termo n 9 556.491. de 13-9-1962
Lavanderia Cristal Limitada
Rio Grande do Sul

Clases 33
Título

Nome Comerciai

'rérir,o
è56.49(1. d: 13 - g 1-J62
Augusto Acy Schuma Cher
. Rio Grande do Sul

Termo n 9 556.493, de 13-9-1962
ORG Comércio e Representações Ltda.
Brasília — D. P.

Termo te _556.477, de 13-9-1962
Duarte Nunes de Oliveira e Aureliano
Baptista de Almeida
Estado da (..luanahara
Nome Comercial

DE ENGENHARIA C
ARQUITETURA UDik.

ti:: 12

Termo n 9 556.489, de 13-9-1962
Mauro Manera
Brasília — D. F.
Nome Comercial

Classe 3:3

LinL

SERVIÇOS Itcfflçai

o

Ind. Braaii.
Classe 50
Artigos da classe 1111MnCONMr

Termo n° 556.500, de 13-9-1962
SchOler S. A., Unério e Indústria
Rio Grande do Sul —

01STRIBUID-ORA
DE PARAFUSOS.
Classe 11
Titulo
Tèrmo o° 556.501, de 13-9-1962
Representações e Turismo Rettir Ltda .
Ria Grande do Sul

RETUR
Classe 5cr
Artigos da classe

Têrmo n° 556.503, de 13-9-1962
Torrefação e Moagem de Ca é VigoRio Grande do Sul

VIGOR
Indústria Brasileiro.
Classe 41
Artigos da ClictSSC

Sexta-feira 30

Termo n° 556.502. de 13-9-1962
Video Propaganda Limitada
Rio Grande do Sul

VIDCOSUI
ttutST%
11

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
nino n° 556.509. de 13-9-1962
Comercio e Indústria C,omava Limitada
Rio Grande do Sul

Têrmo n° 556.516, de 13-9-1962
Françatur S. A.
Estado da Guanabara

CONAVA"
Ind. Brasil.

13RoulLti

Clases 50
Marca

Classe 41
Artigos da classe

Termo n° 556.517, de 13-9-1962
Companhia Brasileira de Adubos
"C. B. A."
São Paulo

Termo n° 556.510, de 13-9-1962
Bar Henrique Limitada
Rio Grande do Sul

-

Cases 32
Artigos da classe
Têrmo e 556.504. de 13-9-1962,
Diamarante da Rosa Guterres
Rio Grande do Sul

Ir-

CAFÉ.

GUTERRES
INDOSTRIA BRASILEIRA

1111taallialeissalaa~eusianueraleiauaa

Classe 41
Artigos da classt
Terino - n° 556.505, de 13-9-1962
Moinho Minuado Limitada
Rio Grande do Sul

#INUANO
ind. Brasil.
Classe 41
Artigos da classe
Termo n° 556.506, de 13-9-1962
Basto, Carvalho & Cia. Limitada
Rio Grande do Sul

B A S C.A Ir
Ind. Brasil.
Classe J0
Artigos da classe
Termo n° 556.507, de 13-9-1962
Hermes, Transportes Rodoviários S. A.
Rio Grande do Sul

HERMES

Ind. Brasil.
Classe 50
Artigos da classe
Terrno n° 556.508, de 13-9-1962
CinematográficaJiaralú Limitada
Rio Grande do Sul

IIARAJU
Inddstria Brasileira

piasse 50
Artigos da classe .

Termo n° 556.524 ' de 13-9-1962
Rudolfo Wiesbauer Cs Filho
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO .
CAMPON2S
Indástria Bracileíra -

-.NEM*

U.CTR

Novembro de 1962 3391

PRORROGAÇÃO

NINGUEM ENGANA
TERRA

flieRRIQUS
Ind. Brasil.

Ciases 2
Artigos da classe

Classe 41
Artigos da classe

Termo n° 556.518, de 13-9-1962
Amadeu Masri
São Vau],"

Termo a* 556.511. de 13-9-1962

Oliveira & Santos Limitada
Rio Grande do Sul

NIACARA Autodnreis
Sao Paulo-Capital

CAFÉ
SER EIA

Indristria BracileiraClasse 11
Artigos da classe
Termo n° 556.521. de 13-9-1962
Indústrias Dante Ramenzoni S. A.
São Paulo

Termo re' Ç56.513, de 13-9-1962
Bar La Paloma Limitada
Rio Grande do Sul

ASTRONAUTA
Truhistria Brasileira
Clases 36
Artigos da classe
Termo n° 556.522, de 15:9-1962 "Sútorios S. A.. Indústria e Comercio
de Calçados
São Paulo

'Ferino n' 556.515, de 13-9-1962
Souza ei Salles Limitada
Rio Grande dc Sul
Nome Comercial

Termo n° 556.527. de 13-9-1962
Luiz Fernando Barbosa Moreira
Estado da Guanabara

canea. ecendt~J
Ciases 16
Termo n° 556.528, de 13-9-1962
Mecca & Cia. Limitada
Rio Grande do Sul

Indústria Brasileira
Classe 41
Artigos da classe
Termo n° 556.529, de 13-9-1962
1VIecca e, Cia. Limitada
Rio Grande do S

PRORROGAÇA0

Inchistrie Brasileira.
Indústria Brasileira.

Classe 36
Artigos da classe

JORGIt

Clases 42
Artigos da classe,

Est.de S.Paulo

SUTORIS

Termo n' 556.514, de 13-9-1962
Cantina São Jorge Éimitada
Rio Grande do Sul

Ind. Brasil.

CENTRO NACIONAL L

11
14 — 15
—18-23-26 — 27 28 — 33
34 — 36 — 37 — 39 — 90 — 47 --- 49
Título

Clases 50
Artigos da classe

Classe 50
Artigos da classe

Termo n° 556.526, de 13-9-1962
"Ultralar" Aparelhos e Serviços Ltda.
São Paulo

¡ Classes: 6 — 8 — 9

Termo n° 556.520 de 13-9-1962
"Polenghi" Indústria Brasileira de Produtos Alimentícios Bertolli-Galbani
São Paulo

Ind. Brasil,

Ind. Brasil.

Classe 2
Artigos da classe

ao Caetano do St, 1-

POLENGRI

À PALOMA,'

.
PRORROGAÇÃO
NÃO COMPRE PRAZO/
COMPRE ArUBO

Termo n" 556.519, de 13-9-1962
Gilberto João
São Paulo

Classe 8
Artigos da classe

SANTA CATAR

São Paulo

INTERNACIONAL DE
COMtRCIO "CENINCO"

DR Y

Termo n" 556.512 de 13-9-1962
Imobiliária Santa Catarina Limitada
P 1,-+ Grande do Sul

Termo n° 556.525, de 13-9-1962 Companhia Brasileira de Adubos

Classes: 21 — 33
Artigos da classe

IINDOSTRIA BRASILEIRA

Clases 41
Artigos da classe

Clases 10
Artigos da classe

Termo n° 556.523 de 13-9-1962
Zauli S. A., Indústrias Aeromecânicas
-São Paulo

PRORROGAÇÃO
COM AR CON CIONA ro.
OS ARES SÃO OUTROS
i.

•
• Classes:

8 — 32 —
Artigos da classe

9•

Classe 41
Artigos da classe
Termo n° 556 .530, de 13-9-1962
Mansur lusa Farhat
São Paulo

UNI.V.IDRO
Industria Brasileirai
Classe 14 •
Artigos c14 classe

3392 Sexta-feira 30
Termo ti° . 556.531, de 13-9-1%2
Mansur José Farhat •
'
São Paulo .
Classe 16
Artigos da classe
Tertno a' 556.532, de 13-9-1962
"Coferro", Comércio e Indústria de
Artefatos de Ferro Limitack
São Paulet
Classe 16
Artigos da classe

MARIO OFICIAL (Seção III)
Termo n° 556.540, de 13-9-1962
Laboran-Franco Vele:: Indústrias Qui
tnicas e Farmacêuticas S. A.
Estado da Guanabara

•

•

O

Termo n° 556.548, de 13-9-1962
Fábriça de Moveis e Artefatos de Madeira "Famarn" Limitada
Santa Catarina -

INDUSTRIA BRASEIRA
Classe 48
Artigos da classe

Classe 45
Artigos da classe

C3

•

Indústna Brasileira:

414.44 -

Classe 40
Artigos da classe

.

Rei.";:e7.a/

Nome Comercial
Termo n° 556.537, de 13-9-1962
Empresa de Publicida:le Advm: Ltda.
. Estado da Guanabara

'kir* t te reatittstas.párma.,
Nome Comercial
Termo ri' 556.538, de 13-9-1962
Laborin-Franco Velez Indústrias Qui..tricas e Farmacêuticas S. A.
Estado da Guanabara

Clases 33
TUIA°

Classe 8
Artigos da classe

Termo n9 556.542, de 13-9-1962
Cimol-Construtora Irmãos Mota Ltda.
Estado da Guanabara

Termo IV 556.550, de 13-9-1962
Alfaiataria Lawrence Limitada
Estado da Guanabara

6401cia 94~4
Termo n° 556.543. de 13-9-1962
Armando Rui da Fonseca Mendes Costa
São Paulo

p4nha

91t4i,ca

Classe 46
Artigos da classe

Indústria Brei§iiçirf,
Classe 36
Artigos da classe

Classe 36
Artigos da classe

Termo n° 556.551, de 13:9-1962
Editára e Divulgadora Nacional Ltda.
Estado da Guanabara

. Termo n° 556.558, de 13-9-1962
Editóra Abril Limitada
São Paulo

r (. ZP

4.‘

áç.

IVIeclicrçãffi

g`) •

-1,-,441c5

• Rio de Janeiro
intiUSTRIA BRASit.EIR-T4:

(<, 4rJ
•

• Classe 48

ks°

rp N p:RopAGed4D.A
Classe 32
Artlgos da classe
Termo n° 556.553, de 13-9-1962
Editara e Divulgadora Nacional Ltda.
Estado da Guanabarsi

e2

E.0 N - LIVROS E
J ORNAIS
."

Classe 32
Artigos da classe

?—
Termo no 556.554, de 13-9-1962
yEditfira e Divulgadora Nacional Ltda.
Estado da Guanabp,.
CON MATÉRIA t,n25-..e.

4e)

_
Art3.goz da cla.~ .

(<

Termo ri' 556.552 ,de 13-9-1962
Editeira e Divulgadora Nacional Ltda.
Estado da Guanabara

5
\—
4

Classe 33
Titulo

ROTO STAR

Classe 32
Artigos da classe

Tênno n' 556.545, de 13-9-1962
Deprog, Programação e Estudos Economicos Limitada
Estado da Guanabara

Termo n° 556,539, de 13-94962
(...nboran-Franco Velez Indústrias químicas e Farmacêuticas S. A.
Estado da Guanabara

.

Teç„mo n° 556.557, de 13-9-1962
Meias Ethel S. A.
São Paulo ,

MATÉRIA LEQ.AIL

Estado da Guanabara
Nome Comercial

latratan• Franco Veies
Indwwia
Quimica e Farmacêutl gi S. Ni.
_

Classe 50
Artigos da classe

Classe 33
Titulo

e Estudos Econômicos lide-

ler

IND. BRASILEIRA

4

, DEPROG -Programação

Npie '

FINYL

•

.‘4N.

Termo n° 556.544, de 13-9-1962
DeProg , Programação e Estofos
Economicos Limitada

Classes: 3 — 48
. Frase

Termo a° 556.556, de 13-9-1962
Imobiliária W. Si!va S. A.
São Paulo

Termo n° 556.549, de 13-9-1962
F.elétrica Tupinambá Limitada
Estado da Guanabara

\‘\-4

C/asses: 33 — 38
Titulo

Classe 33
Insígnia

ama,.

qt

jiiitume Santa Alã Ltá

•IF

—Termo n° 556.541, de.' 13-9-196 2
Cimol-Coustrutora Irmãos Mota Ltda .
Estado da Guanaba,

Termo n° 556.534, de 13-9-1962
Armando oJaguini de Lima.

Termo n" 556.535, de 13-9-1962
Curtume Santa Alice Limitada
Pernambuco

Termo n° 556.555, de 13-9-1962
Iniobilirja W. Silva S.. A.
São Paulo

Termo ti° 556.5-17, de 13-9-1962
prog -Programação e ' Estudos Economicos Limitada
Minas Gerais
Classe ;3
Titulo

,Rio de Janeiro

--

CRAV VERMELEO—PLORÊT

• Termo n° 556.546, de 13-9-1962
DeProg-Programação e Estudos Economicos Limitada
i
São Paulo
Classe 33
Titulo

t.aboren• Franco Veres
. Industria Quimica e FarmacéuticJ S.A

Téx-nto n9- 556.533, de 13-9-1962
Cravo Vermelho Flores Limitada
São Paulo- • •

Novembro de 1962

1.

, Clases 32
Artigos da classe

VREÇO DO NÚMERO DE ROJE: Cr$ 4,00

•
•

IND. BRASILEIRA

Classe 32
• Artigos da classe

Termo a° 556.559, de 13-9-1962
Maffeo Petricca

São Paulo

L1 O R
PbMENTO, NÁ-CIONAb
Classe 10
Artigos da classe
Termo zi° 556.560, de 13-9-1962
A Editára Momento Nacional Ltda.

Estado da Guanabara

iST1C- ASSISTÊNCIA AO TRABALHO
.1NOOSTRIA E COMÉRCIO LIMITA
Classe 32
Artigos da classe

