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-sa
152.971 - Arpo - Comeacs,
Indústria Arpo Ltda. - Classe 23,
N O 236.340- Aço -Rei - José 'Nenceslau Ventura -- Classe 17.
DIRETOR GERAL
No 269.702 - Bi-Ateasil - ProFunke Ltda. - Classe 3,
Expediente de 13 de janeiro de 1969 N9 588.072 - Jeliform - Classe 36 No 615.712 - R. B. M. Com ércio e dutos
No 294.084 - Flex-Solas
Indús- Jolimode Roupas S. A.
Indústria Ltda.
tria Comércio Flex-Solas Ltda.
Pedidos de preferência
N 9 615.721 - Produtos Alimentí- Classe 6.
N 9 589.964 - Santa Cruz - Classe
n 9 16 - Indústrias e Comércio de cios Funchal Comércio e Indústria N9 325.790 - Coqueiro - S. A.
Ltda.
Orientadora Fiscal e Contabil Su i materiais de Construção San t a Cias
Moinhos Rio Grandenses - Classe
I No 615.722 - Produtos Alimenti- nO 46.
America S. C. -- No pedido de pie- Ltda.
-lerência do título Sui America têrmo
No 601.588 - Lama de Araxa - elos Funchal Comércio e Indústria NO 328.068 - Rumo ao Campo -•
no 493.036 - Y.ndeefride () pedido de Classe 48 - Curnérc'o Indústr.a Ltda.
Jayme Telles de Menezes - Classe
NO 615.723 - Produtos Aionenti- n9 32.
preefrênc.a, por falta de ampara Irmãos Barbosa S. A. Ciirbasa.
NO 605.962. - Soneca - Classe 37 cios Funchal
legal.
Comércio e Indústria NO 363.612 - Pranex - Priznex •-•
Ltda.
P.rituba S. A.
Indústria e Comércio le Bicicletas e
Caterpillar Tractor Co. - No pe- - Lanifício
615.730 - Metalúrgica Clava Accessorios Ltda -a Classe 21.
608.087 -- Max mo - Classe 11
dido de preferência da marca Cates- - NoComercial
Lt r
N o 506.482 -, Três Poderes - AnImportadora
Iiilaximo
-Sal
maq têrmo '726.410 - Catemaq Lar- Ltda.
No 615.731 - Metalúrgica 'Clava tônio Briar Ales da Silva - Clasmo 726.411 - Defiro o . pedido de NO 607.272 - Massacal - Cias se Ltda.
se 32 - Regstre-se com exclusão sle
preferência.
N O 615.732 - Padaria e Confe.ta- publicações imoréssas.
16 - Indústria e Comérc i o Mag
Indústria e Comercio de Refrige- n9
ria
N.
S. Auxiliadora Ltda.
Ltda.
NO 515.651 - Erontex - Eron ração Cruzeiro do Sul Ltda. - No nebock
N O 615.735 - Ana.nias Lima & Cia. Indústria e Comércio de Tecidos Ltda.
N9 607.123 - Bambini - Classe 36
pedido de preferência da marca Cru- - Banab'ni
Ltda,
--Modas Infantis Ltda.
Classe 21 - Registre-se com elczero tarrno 773.482 - Cruzeiro ao ' N o 607.218
O 615.736
.Coranil Ltda.
¡alusão de embreagens
- Café Vania - Classe
Sul têm° 773.483 - Defiro o pedsio n9
41 - lo ranc'sco •Alves de alivea• a . No 615.737 -- Coranil Ltda,
NO 527.608 - Pabreu Magi - Texde preferência,
N O 615.739 - Bar e Lanches Bar til Paulo Abreu S. A. - Classe 38
Valayr Helio Wos i ack - No pediFrase de propaganda indeferida
ril Ltda.
- Registre-se comi proteção para as
do preferência da marca CS têrmo
N 9 615.740 - Restaurante a Brasa artigos expressamente discriminados
nY 819.436 - Indefiro o pedido de N o 605.576 E é Mais Uma Rota) a Ltda.
preferência, eis que observa os dita- no Seu Guarda Roupa - Classe 36 No 615.742 - Clave - Indústria NO 542.980 - Construtores do Progresso - Orlando Machado Sobrinho
mes do art. 163 do CPI.
- Lojas Garbo Roupas S. A.
Química Ltda,
Mester Falmes Ltda. - No ped
Arquivamento de processos
NO 615.743 - Clave - Indústria - Classe 32,
N9 546.835 - Taiyo
de prioridade de nome de emprêsa
Foram mandados arquivar os se- Química Ltda
Indústr i a de Pesca S. A. -Talyo
Master Filmes Ltda. tèrmo 856.846 gu i ntes processos.
Classe
NO 615.744 - Clave - Indústria n9
43.
- Indefiro o pedido de prioridade
NO 614.808 - Confecções Ton'ys Química Ltda
por falta de ampaio
Ltda,
NO
547.523
Emblemática,
- Talyo
N O 615.766 - Valpareia
IndúsNO 614.809 - Tinturaria e Lavan- tala e Comércio e Materiais de Cons- - Indústria de Pesca S. A. - Classe 42.
deria Cr i stal Ltda.
trução Ltda.
NO 562.336 - Freanar - Comércio
No 615.258 - Fir, Indústria Co- N O
Divisão de Marcas
615.769 Ltda.
- Rádio Bandeirantes, de Máquinas Freimar Ltda. - elasmércio e Representações Ltda
de Arcoverde
se
8.
N O 615.655 - Bombeadora Paul.sta
NO 615.770 - Eletrônica Simase
Expediente de 13 de janeiro . de 1969 de Poços Profundos
No 562.751 - Presphol - EstamLtda.
S. A. Simase.
paria São Thomaz S. A. Comércio
N o 615.661 - Camargo & Cia. Li- NO 615.771
Ma r cas deferidas
•
Indústria - Classe' 5.
mitada.
Alimentícios Indústria
Ceres Ltda.de Produ- e NO
N9 325.155 - Parco - Classe 31 - N9 615.663 - Nayef Azia Maluf. tosNo
564.472 -. Grão - Importadora
616.134
Ursus
ImportaAuto Peças Parco Ltda.
e Exp ortadora Caldas Correia Ltda.
N9 615.669 - Mario Anronio Abran- dora Ltda.
N o 577.842 - Mariel - Classe 36 tes
Classe
8.
da Fonseca.
Arqui vern-se os processos.
- Calçados Mariel Ltda.
No
615.676
Sociedade
Mercantil
NO
aa-_-566.437
-- Preze -- Bazar 13
N o 579.418 - Recanto Alegre - Casa Farol Ltda
Ltda.. - Classe 36.
Classe 41 - Bar e Lanches Recanto N O 615.677 - Cremac Comércio
Seção de Interferência
Alegre Ltda
N O 566.439 -- Treze - Bazar 13
Representações Ltda.
N O 604.034 -- Btodiça - Classe 36
Ltda. - Classe 41.
- De Millus Comércio e 'Indústria N9 615..685 - Antônio Dauden Inigo Expediente de 13 de janeiro de 1969 NO 567.100 - inanida - Gera/do
N O 615.687 - Sugraf Comercial Inde Roupas S. A - Registre-se com
Botega - Classe 38.
Marcas deferidas
exclusão de suadores para vestidos. dustrial e Agrícola Ltda.
NO 570.557 -- Athenas
NO 615.694 - Cristaleria Inca LiNO 609.195 - Qui-Gol - Classe 41
Georg'os
mitada.
- Milton. Landucci.
N9 426.085 - Flôr da Vila Gui- F. Korrosis - Classe 41.
No 615.695 - Textil Aapeool In- lherme - Panificadora Flôr da Vila NO 581.517 - Aldesa - Grandes
dústria e Comércio Ltda.
Moinhos do Brasil S. A. Indústrias
Guilherme Ltda. - Classe 41.
Marcas )ndeferiaas
Gerais - Classe 41
No 615.700 - Bar e Restaurante
NO
523.013
Cacapá
Brasil
Ltda.
Comercial No 586.285 -- Rhodianyl - Cia.
N O 305.408 •- 'maca -, Classe 6 N O 615.703 - Editôra e Comercial Macapá Ltda. - Classe 5.
Brasileira Rhodiaceta Fábrica de
Indústria Mecânica de Precisão Ime. Campos
Raion - Classe 36.
N9
607.448
Efrari
Efrari
Lopes
Ltda,
ca S. A.
A. Indústria e Comércio Importa- NO 590.054 - Barcelõ
N O 615.705 - Vasques Fernandes
N O 399.003 - santonacia - classe
ção e Exportação de Auto Peças - - Móveis e Decorações S.Barcelá
& Riveiro.
W 8 - Jean rheodose Psarrupas.
A. Classe 26.
No 615.706 - 13Ár e Lanches . Mon- Cl asse 6.
No 399.004 - S a nfonizaclo - Clasforte
Ltda.
No
607.537
Beberço
Cia.
TeO 593.051 -- Indertex - Inderte'r
se 8 - Jean Theodose Psarrupas.
perman de Estofamentac -, Classe - NIndústria
NO 615.707 - Lanches Valealves nO
NO 523 188 - Calfat - Classe 15 de Derivados de Latex
40.
Ltda,
Calfat S. A. Representações e Co- N o 615.708 - Bar e Lanches Flor No 609 778 - leedina, - Frigorífico Ltda. - Classe 39 - Re gistre-se min
mércio de Ma ser i a's de Construção
exclusão feita pela seção.
Madina Ltda. - Classe 41.
do Paraíso Ltda.
•
co-' Geral
NO
- - Lucimat - Agfa (.1,•No 615.710 - Farmácia N:\S. de N9 610.569 - Metaluriion - Meta- vaert593.773
Aktie n geselischaft - Classe 8.
lunion S. A. P rodutos Químicos N9 552.356 Peraidiesel - Clas- Perpetuo Socorro Sada.
No 59a.551 - Idealista - Indústria
C is sse 2.
se 21 -. Perladiesel Importadora Lia No 615.711 - p
de Máqu i nas TiacaliSta Ltda ClasDe ósito de Mater'als No 611.368 - Duck - Química se
Mitadas
6 - Regis tre-se C0111
para Construções bilogiana Ltda.
Valmey S. A. - Classe , 14.
exclui& fel.
ta p
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INEWS diAL

k-E. VISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

NO

N

I

ela seção.
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- As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Co.
municações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas. o expediente destinado à publicação.

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACICNAL

-- Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a ted
novação de assinatura deve ser
CLIEFE DA SEÇÃO ou REoAOÃO
solicitada com antecedência da
FLORIANO GUIMARÀES
trinta (30) dias.

DIRETOR GERAL

CHEFE 00

- A Seção de Redação funciona, para atendimento do público, de 11 - às 17h30m.

f.e.laviço Q PUBLICAa;E9

Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa NactoCal

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior .
Capital e interior:
- Os originiais, devidamente
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre ....s..
NCr$ 13,50
NCr$ 1800 Semestre
grafados em espaço dois. em urna Ano
NCr$ 27,00
••• • • • • • • • NCr$ 36.00 Ano ..... . ..
só face do papel, formato 22x33:
Exterior :
Exterior :
as emendas e rasuras será° res• • NCr$ 30,00
•- • • •
Ano
c. • NCr$ 39,00 Ano
oLL.
salvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
As assinaturas podem ser
--O
preço
do
número
avulso figura na última página de cada
tornadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou CM ano,
-- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0.01.
exceto as para o _exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores.
sempre serão anuais.
wo;fin

,

NO 596.108 - 'porá - Madeireira
Ipora Ltda. - Classe 4.
N9 596.880 - Durbarsol - S. & J.
Walsh (Plostica) Ltd. - Casse 34
- Reg'..stre-se com exclusão de guarnições e revestimentos.
N9 59a.820, - Sapeca - B. F. latidadas . Domésticas Ltda. -. Classe
no 49.
N9 599.023 - Café Icó - Antônio
Geraldo Lourneço de Carvalho Classe 41.
N9 599,.155 - A Voz dó Rei - Rei
da Voz Aparelhos Eletro Sonoros
S. A. - Classe 32.
N9 602.921 - Olin - 011n - Mathiesoa Chemaal Corporation Classe 5
N9 605.488 Crbrafi - Cibrafi Cia. Braaleira da Créclao. Financiamento e Investimentos - Classe 24
Registre-se com exclusão feita
pela seção.
No 605.489 - Cibrafi - Cibrafi Cia,.. Brasileira de („Tradito, Financiamento e. •Investimentos - Classe 26.
- Registre-se com exclusão de guar-picões de madeira
No 605.490 - Cibraft Calmai Cia. Brasileira, de Crédito, FinanciaMento e Investimentos - Classe 27..
N9 605.492' - Cibrasi - (abrafi Cia. Brasileira de Crédito, FinanciaMento e Investimentos - Classe 34.
IP 605.917 - Cristalplex - Crls'talplex - Indústria e Comércio de
Midros Ltda. - Classe 4. - Registresé com exclusão feita pela acção.
NO 608.937
Benfica - Casa- de
Carnes Benfica Ltda. -- Classe 41.
NO 608.669 - Kar-Ing
Metro,
Técnica Kar-Ing Indaistria e Comércio Ltda. - Classe 8 - Registre-se
Com e:malsão feita pela. seção.
No • 6ro.e5e - Santo Elias - Indústria e Comércio de Artefatos de
Cimenta, Santa Elias Ltda. - Ciaste 16.
No 610.821 - Novachina -- A. Vasa
concelloa Editor - Classe 22.
Titulo de estabelecimento deferido
NO 398.290 - Vidraçaria São José
s- Feliciano da Rocha - Classes. 14
e 16 - Art. 97 n° 2.
" NO 605.556 - Exatus - Escritório
Técnico de Contabilidade - Sadaho
Yokomiza Classe 33 s- Art. 97 mi-•
mero

- As assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem prévio
aviso.

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

-- As reclamações pertinentes J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
à matéria retribuída, nos casos de
êtro ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
saçÃo
de Redação, até o q: 'it.() dia útil
0001 0 do pobdoldaudo do •ocoodlonto dO DOP•dno•T,IIRTO
subseqüente à pubacação no
Nacional do ProprIodaao Indo•trial do PdanlotdrIo
do Corrbércio
órgão oficial.
do IndlOst ,-1.

•

Janeiro de 1969
-- V-

•-• Na parte superior do enderêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.
- As assinaturas das Repartipões Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
- A remessa de valõres, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.
- Os suplementos ás edições
dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que ò s solicitarem no ato da aásinarrzra.

N9 590.425 - Laboratório Britale- - Empreendimentos Mnas Gerais LiN9 601.827 - Garrafinhad - Garnol - Francisco Brito Cabrera - mitada - Art. 93 no 2.
ratinha - Agro Pecuária Indústria

Claase.2 - Art. 91 n9 1.
No 563.782 - Tuuestão S. A. En- eComércio Ltda. - Classe 42.
N9 563.808 - Park Hotel - Be- genharia Indústria e Comércio - TuNO 610.046 - Dupliresin Carbonedito Arantes ^- Classes 33, 41, 42 bastão S. A. Engenharia Indústria e i rundum S. A. Indústria Brasileira
e 43 - Art. 97 n9 1.
Comércio - Art. 93 n9 2.
de Abrasivos- - Classe 46.
No 557.995 - Comissário Hugo. NO 563.061 Saeta Gráfica. Editô- N9 610.902 - 1Vlaximus - Maximus
Nelson Barbosa Braga - Classe 33 ra 'Ltda. - Saeta Gráfica Eilltôra
Importadora Ltda. - Classe 88
Ltda. - Art. 93 n9 2.
- Art. 97 no 1. N9 546.060 - Farreai - J. Ferrari
554.155
Lume
Silvino
BarNo
N9
559.712 -- Rip - Gaz Trans- Importadora - Classe 6.
raiz - Classe 33 -• Art. 97 no 4.
portes Ltda. - Rip - Gaz Trans- • No 553.318 - Padrão -, Emprèsa
No 599.087 - Inter Hot Dog - Ge- portes Ltda. - Art. 93 n9 2.
Gráfica O Cruzeiro S. A. - Claasé
raldo Batista Roatelho e Reg.na MaNe 558.243 - Indústrias Wagner 119 32.
1
ria Morato. de Carvalho - Classes 41, S. A. - Indústrias Wagner S. A.
N9 554.557 - Organização Agrícola
42, 43 e 44 - Art. 97 no 1 cóm ex- - Art. 93 no 2.
de Brasília - Org. Agrícola de Braclusão da classe 33.
• N9 558.038 - Calumin - Artefa- sília Ltda. - Classe 2,
N9 436.147 - Indústria Mack:arca aos de Alumínio, Ltda. - Calumin' NO 558.990 - Glutest
Santa Terezinha - G. Cosia & Fi- Artefatos de At um-mínio Ltda. - Ar- L. Gould - Classe 3
lhos Ltda. - Classes 5, 6 e 11 - tigo 93 n9 2.
Na 596.806 - ~tina de Treat
Art. 97 119 1 com exclusão do genro
N9 553.169 - Chrimar Comercial Mario Arca & Cia.* Ltda. - Classe
de negócio relativo a classe 6.
e Construtora Ltda. - Chamar CO'- no 36.
N9 395.577 a- Eciibras - Editôni marcial e Construtora Ltda. - AstiN9 598.159 - Indaiá - ¡A
u to SerBrasileira de Livros e Revista - Ru- .go 93 n9 2..
viços Indaiá Ltda. - Classe 47.
bens de .acsiza Oliveira --- Classes 33 No 522.410 - constritora Convénio
N9 602.197 - Tracei -I Iracai
e
- Art. 97 no /.
B. A. - Construtora Convénio 5. A. Modas Ltda. - Classe aa.
Na 291.882 - Camisaria Impera- - Art. 93 no 2.
NO 605.951 - Aimée - 1 Aimée trica Osvaldo Imperatrice - clasNO 514.443 -- Indústria de Móveis Presentes Ltda. - Classe
se 36 - Art. 97 n9 1.
, Século XX Ltda. Indústria de N9 608.027 - Baiihai - Bar e ResN9 144.251 - Mercearia Monte Móveis Século XX Ltda. - Art 93 taurante Balihai Ltda. -.aclame 42.
Castelo - Monteiro, Soares 8; Cia. ri9 2_- Com exclusão do gênero ra- N9 610.202 - Emlbematica
- Classes-41, 42 e 43" - Art.. 97 n9 L lativ6 a classe 8.
E7vITEC - Emprèsak Técnica de Assias
NO 580.313 - Mercado Centrai - N9- 271.384 a- Indústria da-Máqui- tência Coraerclal Ltda. - classe . 32‘¡.
Eplan - Empreendimentos e Plane- nas Santa 'I'erezinha Ltda. - IndúsN9 612.502 - Pastel Make
-g
jamentos Ltda. - Classes 41, 42, 48 tria de Máquinas santa Terezinha Pfizer Química Lida., - ClasseUp
411.
e 46 - Aia. 97 no 1.
Ltda. - Art. 93 no 2.
N9 613,854 - Café lia, da Serra
Nome comerciai deferido
laisignta Deferida
Antônio Maximo - Classe 41.
N9 56a.396 - Fios de Algodão San- N9 555.453 - Padrinho e Sua OrN9 614.797 - Passarela; ta Cristina S. A. -. Fios de Algodão questra - Pedro Pasqualini e Mio tria Textil Carambei
S'ants, CriWna B. A. - Art. 93 nú- Salvador Falcetta - Classes 32: e lia 8e 23.
mero 2.
- Art. 95 incluindo a claros 33.
Na 419.225 - Maracanaa - Saibra(
N9 388.385 - Liz Abrasivos S. A.
NO 592.335 - Contatécnica - Coisa Salineira do Brasil Ltda., - .Clasd
- Lix Abrasivos S. A. - , Art. 93 tatacnica Ltda. - Classe 33 - Arti- n9 41.
n9 2.
go 95 considerando.inexiStente a ex- Na 431.286 - Santa Rita - moinhç.
NO 602_843 - Itaquá S. A. Fábrica pressão Etc. constante do gênero de Sul Americano Comércio e Indústria
de Bolas e Brinquedos Plásticos - negócio,
S. A. - Classe 41.
Itaqutt S. A. Fábrica de Bolas" e
ansisrnia indeferida
Brinquedos Plásticos Art. 93 núa
Exigancias
mero 2.
Na 432.155 - Album de Esparto Tês/rios Com exigências 'a cuna
N°' 570.755 - Ceres - Plantas e Reviata, do Rádio Edittira Ltda. - prir:
Jardins Ltda. - Ceres - Plantas e Classe 32.
No 324.270 - Maná Auto 120011
Jardins rada. -'Art. 93 n o 2.
Marcas inaeferidas
S. A.
N9 568.938 - Laboratórios Pierre No 366.762
- Irsam - Irsam - NO 366.482 - Sangrá.fica S. A. InDocta S. A. -- Laboratórios Pierre Indústrias Reunidas Santa Maria Li- dústria Gráfica.
Docta S. A. - Art. 93 no 2.
mitada - Classe 16
No 371.992 - Empreendimento
NO 567.047 - Administradora Apo- NO 414.293 - Eletra - Materiais Imobiliários
Termotei Ltda.
teca S. A. - Administradora AP ate- I Elétricos do Nordeste S. A. - clas- NO 402.678 - Galo Branco Lida,
ca S. A. - Art. 93 n9 2.
se 8.
No 414435 - ComibraS Represara
No 565.447 - EMT G - EmpreendiNO 480.953 - Vicron
Beaunit tações Ltda.
mentos Minas Gerais Ltda. - Enra Inc. - Classe 36.
N9 555.404
11C0- - Sociedaçb

•

•
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iro do 19:d g 571
#1.n•nn•n••••
• Anônima de Representações e • CoProdutos Alimentícios James Ltda.
Solvan S.A. Indústria Química (alt.
, Inércio.
Leonardo Basile Omino (transf. par,f
N9 607.014 - Lorena Indústria e (transf, para seu nome da marca Ja- de nome do titular na marca Solvanol seu nome da marca Winston númer.
mes têrmo 569.205) .
• Comércio Ltda
termo 618.318) .
267.276).
Cia. de Roupas J. Rabello (alt, de
N9 348.820 - Gagliano & Cia.
PPG Industries Inc. (alt. de nome
Bristol-Myers Company (transf. par.:
N9 361.872 - Indústrias Reunidas nome do titular na marca Rabello ter- do titular na marca Leyptne número
seu nome da marca Pazo n° 282.065 Afiando° Ltda.
mo 594.923).
245 . 730) .
Laxativo Bromoquinina n o 282.488).
N9 395 .
104 - Marcel Jóias S. A.
Ed:tôra Comercial Aymoré Ltda.
Instituto Hormoquimico e Biológico
N9 431.222 - Indústria de Bebidas
Exigências
(transt. para seu nome da rnarea QuiS.A. (transi. para seu nome da marRiso Ltda.
show irmo 614.043) .
ca Cortobion n° 293.528 - Nenralmon
N9 446.337 - Adega Suisso BrasiTermos com exigências a cumprir: n° 282.987).
Fábrica de: Extintores Confiança Lileira S. A.
Sp.esshoier
Braun (junto ao regismitada (transi. para seu nome da marN9 448.446 - Miguel Barbieri.
tro nacional 272.154) .
Leonardo Basile Cimino (transferênN9 503.174 - Comércio e Indústria ca Confiança termo 616:079).
rine Ginette Company (junto ao re- cia para seu nome da marca Winston
Hugo Stinnes do Brasil Ltda.
Laboratórios
Burroag'is
Weilcome
do
n° 320.686 - Wnston n" 319.243 N9 533.693 - João Alberto Ferreira Brasil S.A. (transf. para seu nome da gisiru 22/.328).
Probiotkal Laboratorios Ltda. (junto Divino n° 304.160 - Sertaneja número
da Costa.
301.203 - Luar n° 283.768 - São
ao registro .346.034).
N9 548.789 - Durvalina Ataide de marca IVIantadil termo 620.261) .
Rútilo Industrias Químicas Ltda.
Loize da Silva (junto ao termo nú- Roque n° 288.688) .
Souza.
N9 549.799 - Vila Wca Arte & (transt. jp ara seu nome da marca Ru- mero 474.336).
Eaton Yale 5 Towne Inc. (alt, de
tilo n° 279.382) - Anotem-se as transPresentes S. A.
Fazenda lvlassangano S.A. (junto nome do titular na marca Fuller nuN9 556.066 - Nilza Leias Rosem- ferências seguintes 1) do -titular para ao rnistro 73,187). •
mero 305.142 - Fullair Contrai nuburg.
Rosa Corrêa - 2) des a para Rútilo
Lanapar S.A. Indústria e Comércio mero 356.494 - Fuller n" 367.704 N9 557:832 - Cosmotone Indústria Industrias Quim'cas Ltda.
de
imateriais
Primas
(junto
ao
reg:stro
Roadranger n° 291.030).
Eletrôni ca, Ltda,
Vicente Paz Fonten&e Júnior (transFarmacêutica Hertz Ltda. Indústria e
N9 562.412 - Comercial Lobo Li- ferência para seu nome da marca Di- 2d9.933) .
PPG Industries Inc. (junto aos regis- Comércio (transi. para seu nome da
mitada.
retório Bancário Brasileiro número tros 26.936 e 315.305).
marca Evesan n° 298.821).
N9 564.650 - Confecções Sasinyl 246.905).
Farbenfabr.ken Bayer AktiengesellsLtda.
Abbott Laboratories (transf. para
Cinespacial Cinemas Especiais Limi- chaft (jun .6 ao registro 339.426).
N9 564.839 - Comércio e Indússeu nome da marca Desotal n 307.112).
tada (transf. para seu nome da extria do Vôvo Ltda
Sieglried S.A. (transi. para seu noDiversos
N9 565.523 - Sociedade de Miné- pressão Cicespacial termo 652.560) .
•
me da marca Gamaqu.1 n° 343.282).
rios S. A. Fábrica de. Louças São
Produtos Químicos Lysolorm L:m.taAço Torsima S.A. (transi. para seu
José.
Domingos Cartolano Addéoj (junto
da (transt. para seu' nome da marca
N9 573.513 - M. A. C. Indústria Lysotorm n° 311.037 - Lysolorm nú- ao tèrmo 601.972) 1) Retifique-se o nome da marca Soudotor n o 361.528 de Plásticos Ltda.
n° 364.130) .
mero 311.088 - Lysolorm n° 311.089 nome do co-depositante para Domingos Soudotor
596.739 - Irmãos Scrivant%
Societe D'ffitploitations Chimiques et
Liartoiano
Addjojo
2)
Anote-se
a
Lysollor
no
325.844 - Bioflora núN9 610895 - Cooperat va Triticola
Pharmaccutiques Seceph S.A. (Soc_ie e
mero 348.325- - Biollora n o 348.326 transierència requerida às „fls. 10.
de Passo Fundo Ltda.
Laboratório Clinico Silva Araujo S.A. Anonyme) (transt. para seu nome da
- Lysotorm Bruto DD n° 349.641 Diversos
1-7uroton) .
N9 590.056 - Ba:oelá Móveis e De- Lysomenta n° 349.642 - Lysobom nú- (junto ao reg.stro 193.883) - Nada marca
• Empresa de Aguas M.nerais Ibirá Licorações S. A. - Promova o can- mero 356.388 - Lysotorm n° 244.203 há que deferir quanto ao pedido.
Stenorizer do Brasil S.A. Comércio mitada (transt. para seu nome da mar. celamento do registro 366.210.
- Lysolorm Primo n° 243.640 - Lyca Ibirá termo 514.868) .
solorm Bruto n° 236.901 - Pinutorm e Industr_a (junto ao registro 301.770)
Empresa Fluminense de Limpeza Li.
Nada
há
que
defn
i
r.
Quanto
ao
penúniero 236.772 - Lysosultin número
(alt, de nome do titular na marSeção de Transferência
234.413 - Rinotorm nv 226.928 - dido, pois o Tegis.ro já está em nome noitada
ca Flum •nense termo 637.074) .
FOR1VI-U n° 248.945 - FORM-A nú- da requerente: .
e Licenfla
Calçados Gilbecker Ltda. (transfe.
mero 248.946 - FORM-O número • Wagner Electric Corp. (transferên- rência
para seu nome da marca Gilbe.
Expediente de 13 de Janeiro de 1969 2 48.947 - FORM-I n° 248.948 - cia para seu nome da marca Wagner cker n° 366.296) .
FORM-E n° 248.949 - Lysotorm Bru- n' 206.777).
Leonardo Basile Cimino (transt. para
São Paulo Alpargatas S.A. (transTransferências e alterações /de nome o número 249.684 - Lysotorm Bruto
do titular de processos
o 249.685 - Aristotorm n° 252.215 - !crucia par seu nome da marca Co- seu nome da marca Diamante número
285.994) 1) Anote-se, mediante aposenol-Form n° 253.319 - Lysotorm hobelo n° 209.107).
.Brinquedolândia Ltda. (transf. para tila, A Alt.: de nome da ti.ular para
Foram mandadas anotar nos P ro
9 253.551 - Aristotorm n° 261.111
encionados as segun--cesoabixm - Detelys 0.B.D.C. número 267.715 seu nome do titulo Casa dos Brinque- Indústfa -e Comércio Farid Soubhia Lites transferênclas e alterações de
mitada, já consignada às fls. 6 - 2)
- Lysoform n° 275.277 - A-FORM dos n° 212.701).
nome do titular de processo.
Comptoir de L'Industrie Textile de Anote-se a transferência.
o 280.557 - I-FORM n 2 280.559 Produtos Farmartuticos Gunther do A risiotorm,n° 286.504 - Lysotorm nú- France (alt. de nome do titular na marBrasil Ltda. - r r ansferencia para ero 296.734'- Lysodont n° 303.679 caSlizzand n° 217.010).
__Seção Legal
seu nome da marca tiepa Motionin - Leotorm n° 303.687 - 0-FORM • Wahrlich S.A. Comércio e' Indústria
119 176.537 - Stmgene 1 MG 186.545
n o 303.716 - Lysocitrim n° 304.630 ' (alt, de nome do titular na marca EmBismopen 50 MG 186.546 - Leu- EXPEDIENTE DE 13 DE JANEIRO
Leatorm n° 305.785 - Lysotorm blemát.ca n o 218.091) .
Cotridin 12 n9 337.560.
DE 1969
Sommer-Remos
Comércio
e
Impor:an
9
306.092
Lysotorni
n°
311.085
S. A. Mundo Colegial, Roupas e
ção de Ferramentas Ltda. (transferênUniformes (Sarneol) - Alteração de ysoform no 311.086).
Arquivamento de Processos
nome do titular na marca O Mundo
PPG Industries, 'Inc. (alt, de nome cia para seu nome d. marca Remos
Colegial n9 194.330.
o titular na marca Speedhide número n° 221.529).
Foram mandados arquivar os seEvyan Perfumes Inc. (alt. de nome
Irmãos Castanho & Cia. Ltda. - 2 98.288 - Herculite ° 302.531 - SoTransferência p ara seu nome da mar- la rgray n° 287.261 - Ironhide núme- da titular na marca Evyan n 9 222.705).
guintes processos abaixo menca Palias n9 253.142 - Insígnia Chicionados:
Bristo1:15,4yers Company (transferênro
254.739
Pattons
Sua
Proft
Paints
nelos e Calçados Palias n9 286.997 úmero 246.856 - Pittco n° 265.988 cia para seu nome da marca Fitch núBailas n9 286.993.
N. 604.000 - Olin Mathieson Ché-.
- Ditzco n° 266.465 - Ditz-Lac nú- mero 225.254) .
União Fabril Exportadora S.A. - rnical Corporation.
Lecien S. A. Indústria Farmacen- m ero. 267.449 - Ditzler n° 267.703 tica • - Transferencia par aseu nome Pi
N. 607.255 - 607 . 270 : L.B. Cons230.485 - Hi-Sil número _(U..F.E.) (ãlt, de nome do titular e
da marca Dertrocaina 113 n 9 358,532. 31 ttchlor
transt. para seu nome da marca Cêra trutora e Administradora S/C.
8.395
Hi-Sil
n°
318.396
SiInducondor Indústria de Fumo::
N. 616.901 - Cáciega 5 Cia. Li4
Boa Vista no 226.076).
•
Ltda. - Transterencia para seu nome le na n° 318.398 - Calcem número
tnitada.
Compafiia
Nobleza
de
Tabacos
So31
9.033
Silene
n°
325.302
Duda marca Ne.vicat n9 370.204.
N. 643.699 - Sociedade Comercial
Anônima, Industrial, Comercial
Laboratórios Keto Wemaco S. A. PI ate n° 329.455 - Duo-Lite número ciedad
Monedor
Ltda
Y
Financ:era
(alt.
dc
nome
do
ti.ular
33
0.727 - Color Dynamics número
Alteração de nome do titular na
N. 643.819 - Ed José de Medeiros
na marca Fontanares n° 234.508) .
34 7.575).
Marca Citaglutan termo 341.692
Instituto Hormoquímico e Biológico (Pão Kent) .
Moinho Iate Ltda. - TransferenFaenza S.A. .Industria e Comércio
N. 678.614 - Volkswagen do Bra.
cia para seu nome da marca Café de Tecidos (alt, de nome do titular na S.*A. (transi. para seu nome da marIate têrmo 434.552.
ca Sedagut n° 235.078 - Colecinol nú- si], Indústria e Comércio de Automoveis
arCa Faenza n° 325.604).
Associação da Igieja Metodista E.R. Squ:bb ê Sons, Inc. (transf. mero 237.243o - Trilamid n° 234.404 S.A.
Transferência para Ç.eu nome da Inpa
ra seu nome da marca Natixina nú- - Sedauric n 239.405).
N. 719.989 - Fotolito jink Limi4
signia Colégio Bennett têrmo númeero 372.261 - Bancort. n° 375.692
ro 472.487.
McNeil Laboratories, Inc. (transf, tada.
para seu nome da marca Per-Yodol núAgência Francesa e Brasileira de Tu- - Cubefer n° 376,871) .
N. 748.962 - Itasul S.A. Importa.
H. Bettarelld S.A. Comércio e In- mero 240.525) .
rismo Ltda. (transf. para seu nome do
ção e Instrumental Tecnico.
dú
stria
de
Calçados
(alt.
de
nome
do
titulo Hotel
Farmacêutica Hertz Ltda. Indústria
Service termo número
N. 825.395 - Rebeka Klajn.
til ular e ransf. para seu nome da .mar- e Comrsrcio (transi. para seu nome da
498.776).
N. 827.609 - Comércio de Tecidos
ca Agabê termo 563.057).
marca Splenotigon ti' 240.790) .
H.S.H. Ltda.
American Hospital Supply Corp.
Kemwell A .G. • (transf. para seu
Leonardo Basile Omino (transi. para
N. 858.336 -- J. Freitas Jr.
(transt. para seu nome da marca Mo- no me da marca Stelotol termo número
seu nome da marca Winston número
N. 862.773 - Cia. Vidraria Santa
lidex termo 504.762).
60 2.954).
258.491) .
Marina.
Disbra S.A. Fdtôra e Distribuidora
Pial Industria e Comjrcio S.A. (alt.
Farmar:rtira Hertz Ltda. Indústria
N. 864.354 - Eucatex S.A. Indús.
Brasileira (alt, de nomc do titular na cio nome do. itnlar na marca P.I.A:L.
3
(tr,,nst. para seu nome da tria e Comércio (Arquivem-se os pra.
marca DISBRA termo 534.421).
têtmo 609.366).
marca 2federm n° 266.909).
cessos).
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Cano arba 8.p.A. - (recurso Anderson: Clayton
Ca.. S. A.
Interposto ao têrmo n• 561.904 marIndústria e Comércio (recurso I nTêrmos com exigências a cumprir: ca Efontil);
terposto ao térmo
555.008 marca
N. 505.358 - João Guimarães Fi- The Singer Cbmpny (recurso n- INCA)..
terposto no têrmo 568.238 marca
gueiredo.
"emblemática' . ')
Synteko S A. Comércio e E xpor
N. 643.834 - Les Laboratoires Rous-tação(recusintpoaerm
The Singer Company (recurso In- 585.598 marca Novatex).
se].
terposto ao térmo 578.971 marca InN. 859.517 - 859.518 - RCA Ele- nelux).
Yanmar Diesel Engine Co. Ltct.
trônica Brasileira S.A.
(Yanmar Diesel Engine Kabusiiik!
Humble Ou E Refining Company Roupas AB S. A. Indústria Rou- Kaisha) (recurso interposto ao ter-'
pas Profissionais (recurso interposto mo 585.733 marca Wamar):
(titular do registro 213.949) .
ao têrmo 579.501 (titulo A B C MoS. A. Cotonificio Gávea (recurso
Edmond Andrei (titular do registro (*idades).
interposto ao têrm3 585.804 marca
263.416) --- No pedido de caducidade
Floché Sido Národnl Podnik 're- Westycron).
requerido por Edit.:ira Abril Ltda.., para curso interposto ao térmo número
263.416.
9
marca
Guia
Médico
n
579.603
marca Vica Flok).
a
Química Industrial Fidalga Ltda.
(recurso interposto os têrmo 586 695
Kaspar
Winkler
6z
Co.
Inhaber
Sociedade Civil de Intercâmbio Litemarca Jacaré).
rário e Artístico Socila Ltda. (no pe- F. A. Schenker Winkler & Doutor
R.
Burkerd-Schenker.
(recurso
inMilprint do Brasil S. A. Indústria
dido de caducidade da marca Socil nú- terposto ao têrmo 580.086 iarc
e Comércio (recurso interposto ao
mero 306.271).
Panplex) .
têrmo n 9 586.702 marca Mtlitiprint.
Exigt3r

Diversos

Metalúrgica Rossi S. A. (recurso
Indústri a Comércio Cinar Ltda. reinterposto ao térmo 583.379 marca curso
interposto ao termo 337.121
Teroson Werke GMBH (titular do Rossi.
marca CIMAL).
registro 327.480) - Cancele-se o reThe Coca-Cola Company (recursos
gistro.
SAN-CO Produtos Alímenticios
interpostos ao têrmo . 584.768 marca Ltda.
(recurso interposto ao termo
Volkswagen do Brasil, Indústria e Co- Oranges).
ny 578.121 marca CIMAL).
mércio de Automóveis S.A. (titular do
registro 272.828) - Cancele-se o re- Aktiebolaget Electrolux lrccur- San-Co Produtos Alimentícios Ltda.
sos interpostos ao têrmo 584.854 (recurso interposto ao têrmo numero
gistro.
marca Tonelux).
587.171_marca Cremozanha);
Laboratorio Corti S.A. (no pedido
NitrosiP S. A. Indústria e CoMetalúrgica Mercúrio 2. A. (rede caducidade da marca Properlin nti- mércio de Produtos, Químicos (re- curso interposto ao têrmo n9 587.342
Oiero 256.424) - Proponho o deferi- curso interposto ao têrmo 584.934 titulo Representadora Come ,ciai
Mercúrio);
Mento do pedido de Caducidade nos marca Nutrisolo).
mos do parecer legal

Seção de Recursos
.1.••n

Expediente de 13 de janeiro de 1969
• Recursos

Lanificios Ideal S.A. (recurso inter-

posto o têrmo 207.253 marca Ideal)
Matth. Hohner A .G. (recursos interposto o térmo 275.155 marca HoMann)
A B C -- Radio e Televisão S .A.
(recursos interposto ao têrrao 426.877
A B C).
Chrysler Corporation (recUrso
poátos ao têrmo 443.022 marca De
Soto) .
Unilever Limiteci (recurso: interpostos
lio térmo 468.816 marca Soleol)
Colorado Radio e Tedevisâo S.A.
Decursos interposto ao têrmo 486.042
marca Colorado).
Crow Kabushiki Kaisha (recursos interposto ao têrmo 509.605 marca ....
Crown) .
Tviadison SÃ. Importaçt,o e Comércio (recursos interposto ao têrzno número 537.154 insig. /VI» ) .
Tsutornu. Ogasawara• (recursos interposto ao térmo 543.099 marca Rostobndo) .
Custodio de Almeida El Cia. (recurtos interposto ao têrmo 543.973 marca
Argetec) . -

Chocolates Dizioli S.A. (recursos in)erposto ao têrmo 548.394 marca LanMiro) .
Cia. Usinas Nacionais (recursos in}erposto ao térmo 550.121 marca Vera
Cruz) .
Cia. Industrial e Comercial Brasmotor (recurso interposto ao têrmo 562.585
marca Irnperator);.-

COLEÇÃO DAS LEIS
1968
, VOLUME VII
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
ATOS- LEGISLATIVOS DO PODER EXECUTIVO
Leis de outubro a dezembro
Divulgação n9 1.072
• PRÉÇO: NCr$ 7,00
VOLUME , VIII
ATOS DO PODER EXECUTIVO
ecretos de outubro a dezembro
Divulgação n' 1.073
PRËÇO: NCr$ 18,00
A VENDA:
Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I: Ministério- da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembédso Postal
Em Brasília

Na sede do D.I.N

Indústria de Artefatos de Aço
Long_Life S. A. (recurso infeipoto ao tèrmo n9 588.023 insigl "emblemática).
Fábrica de Tecido N.S. Mãe dos
Homens S. A. (recurso interposto
ao tèrmo 588.043 título Mãe dos
Homens).
SOGEPA - Sociedade Geral cie
Pavimentação Ltda. (recurso interposto ao 588.095 marca SOGEPLA);
Fundição Nove de Julhõ Ltda.
(recurso interposto ao terrnO 588.513
marca Nove de Julho).
Mangels Industrial S. A. (Recurso interposto ao termo 588.891
marca M. K. M.) .
Acumuladores Bandeirantes Ltda.
(recurso, interposto ao térnio n9 ..
589.030 Título Auto Elétrica Bandeirantes) .
Farbwerke Hoechts Aktiengesetlschaft Vormais Maister Lucius &
Bruning (recurso interpostó ao termo 589.182 marca Novaldin).
Novex Ltda. (recurso interposto ao
têrmo n9 590.012 marca Nóvax).
Vinos de Chile S. A. Vinex (recurso interposto ao têrmo n9 591.659
marca Santa Helena).
Ideal S. A.
Tintas e . Vernizes
n9
(re-curso interposto ao termo
591 .659 marca Santa Helena).
Ideal S. A .Tintas e Vernizes (recurso • interposto ao termo "n9 592.337
marca Massavinil)
Bicicletas Monark S. Á. (recurso
so interposto ao têrmo 59.047 marca
OMARK).
Montecatini Societa, Generale Per
L'Indústria Mineraria e Chimica
(recurso interposto ao têrmo n9 ....
598.168 título de estabelecimento do
Edifício Montecatini).
Toyo Rayon Kabushiki (conhecida coma Toyo Rayon CO., Ltd.)
- Mitsubishi Rayon Kabushiki Kaisha (conhecida como Mitsubishi
Rayon Co., Ltd.) e Toyo Boseko
Kabushiki Kaisha (conhecida com
Toyo Spinning Co., Ltda). (recurinterposto ao têrmo 599.047 marca
pylen).
Instituto Universal Brasileira Ltda.
(recurso interposto ao . termo n9 ..
838.148 exp de propaganda Assegure o seu Futuro).
Leuckert Cia. Ltda. (recurso
interposto ao tértnó 268.434 marca
Pingo de Ouro).
Exigência

Leuckert Ltdat (recorrente do têrmo 268.434 cumpra a exigência) .
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO
INFORMAÇÃO E EXPEDIÇÃO
Expediente de 13 de Janeiro de 1.961
Diversos

Foram mandados cancelar de acôr
do com o art. 110 do Código os registros abaixo:
N9 382.411 - Requerente: Alam
Empreendimentos Imobiliária Ltda
N 9 381.508 Dentaria Brasilei.
ra S. A. Indústria e Comércio.
N9 382.054 - Rui de Barros Chalniers;
N9 382.094 - Comércio e Re presentações Agi r de Ferro e Aco Lida
N9 382.095 - Reata Artigos Rurais Ltda.
N9 382.165 - Distribuidora Chopecoense Ltda.;
N9 332.166 - Carla S 'Viveiros da
Silva;
É
z No 382.168 - Exata Transportes
Ltda.
N9 382.169 - Walter Azambuja:
5T 9 382.403 - Messias Antunes Fernandes.
N9 382.404 - Trans Lev Transportes Terrestres Lida.
N9 282 405 - C amolago Indústria
,a C ! !me-cio S. A.
1 No 282.406 - AugustP Paulo Duer'kop.
N9 2:"1 . %,0 1 - '",0 0pas Estacas Nor1 te do Paraná Ltda. 1
1 N9 332.410 - Nilo A.
' Guimar§es
' (cancelem-se os rewistros).
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PATENTES DE INVENÇÃO
PONTOS
- Requerente:
TERMO e 148.568 de 22 de abril de 1963.
ROHM & HAAS COMPANY - E.U.A.
N

Privilégio de Invenção* "FIANDEIRAS E PROCESSO DE FAZER AS MESMAS'
REIVINDICAÇÕES
1.
Uma fiandeira caracterizada pelo fato de ter_numerosee
tuboa , tendo paesagens capilares 'neles e colooadon paralelamente
Mo em relação aos outroe, se paesagensoepilarea referidas ee
estendendo longitudinalmente atrevo% doe tubos e se abrindo nae
Sacos termineis nas extremidades doe tubos, os referidos tubos
formando um elemento integral mantido junto pelo material de
cimentar colocado entre as paredes externas doe tubos.
2.
Uma fiandeira de sc8rdo com o ponto 1, caracterizada
pelo fato de que os tubos-capilares tém um diAmetro interno
Uniforme de cerca de 0.06 atd cerca de 0.3 mm, e Uma espeseurt
de parede de cercada 0.038 até cerca de 0.8 mm.
3.
Uma fiandeira de se8rdo com o ponto 1 ou 2, caraote.,
rizede pelo fato de que os tubos capilares são cimentados no
interior de um estojo externo.
4.
tias fiandeira de ac8rdo com o ponto 3, caracterizado
pelo fato de que o estojo externo 6 provido de, pelo menos, no
nervura que ee projeta dele radialmente e . para fora.
5.
Uma fiandeira de acbrdo com qualquer um doe pontos dt
1 até 4, caracterizada pelo fato de que , hastes e'ão.eolocadae
-entre oe tuboe e paralelas a eles.
6.
Uma fiandeira de acórdo cem qualquer,um , dos pontoe de
1 at4 6, caracterizada pelo fato de que os tubos são àe vidro.
T.
Uma fiandeira de ac8rdo com qualquer um dos pontoe de 1 até 5 # caracterizada pelo fato de que Os tubos aão de metal.
O.
'Um processo de fazer uma fiandeira de acordo com qualo
um doa pontoe de 1até 7, caracterizada pelo faltá de ter se fa.
ees de colocar numerosos tubos paralelos entre si, de formar um
elemento integral por meio da cimentação dos tubos uns com os
outros,obtide pela colocação e depoie disso pelo, enàureoimento
de um cimento entre se paredes ext'ernae doe tubos # . 0 ap6a isso dç
separar as recçUe do elemento unitário cortando-se-o i.ranever.
Indolente em intervalou eepaçados ao longo do comprimento do elem
mento.
9.
Um processo de acõrdo com o ponto 8, caracterizado pe)
tatá de que o elemento integral é feito de tubo° de vidro que
acto em primeiro lugaroolocados em contacto entre si, e de que
os referidos tubos de vidro cão então-estiradas enquanto esti,
verem amolecidoa pelo calor a fim de fazer com que os tubos
sejam fundidos juntos parcialmente onde eles tiverem contacte
uns com os outros e depois dieio há o esfriamento do conjunto
estirado e o recázimento antes da referida cimenteção e Corte.
- Um processo de ao8rdo com p ponto 8 ou 9, caracterizt
10.
do pelo fato de que os tubos são unidos pela inserçU deles em
Um estojo maior que tem um diãmetro interno que* se ajusta ca.-,
treitamente em torno dos tubos.
11.. ' Um processo.de acOrdo com os pontos 9 e 10,, earacterizado pelo fato de que o estojo é de vidro que 6 aquecido e
estirado com oa tubos inseiidoe nele.
Um processo de acordo com o ponto /, caracterizado
2.
pelo fato de que o referido elemento , integral á formado de tubt
de vidro ineerindo-se Via fio de metei resistente h oxidação no •

PUBLICADOS
' furo de cada tubo que tem um Cum-vaza:~ se empanai:to mexe
Une i
do que o fio de metal, reunindO -se numerosos desses tubos de vi•N
dro, que tdm ideiem, de fio, em um feixe em re1i:10i° de peralelle4
to e com os tubos em contacto une com os outros, prendendo-es 01
tios com braçadeiras em Ouse extremidadeg e os colocando sob ten..,
são, aquecendo-se o conjunto enquanto assim preso at4 o ponto
de trabalho do vidro, a fim de fazer com que cada fio se ajuste,
estreitamente em cada tubo de vidro e se fazendo com que os tub04
Se fundam juntos paroialmente onda eles estiverem em contaoto
une com os outros, esfriando-se e ee recozendo o vidro do coajuntos e se removendo os fios, de preferencie entoa da referido
simentag go e corte.
Reivindica-se, de aeórdo com a Convenço Internaclobal
• ()Art. 21 do Código da Propriedade Industrial, e prioridade do
pedido correspondente depositado na Repartição de Patentes doe
Matados Unidos da Ag eze_za, em 9 de moio de 1962, sob N.196.466.

/g./

fig.

F ig.

TÉSMO - 147 n969 - 27 de março de 1.963
REQUERENTE . SYIVESTER RAYMOND . Estados Wildo . da Argrica
numtwro DE INVENÇXO Circuito de contrôle identificador per
dquinas-ferramenta
REIVIND/C41(0
1.

Um 'circuito identificador para controlar a opera
ço de primeiro e segundo cilindros hidrulieos que alimentam
•uma ferramenta cortadora em direçOcs angularmente relacionedal
em resposta ao movimento de uma vSlvula identificadora contra,
lada ' padr5o, compreendendo dito circuito duas fontes de press5c
uma capaz de
-stibs-Wervinento pr ossao„ nnis alta que a
Outra,. sendo a fonte de mais alta press'áo conectada a uma ex:.
trem''rie ' do primeiro cilindro por uma primeira linha de ali.
1,enta Ç a °9 áiYl a Nnilvula identificadora para controlar a press'áo
suprida pela fonte de mais alta press"áo pafh o primeiro cilin.
dro, sendo a fonte de mais baixa 1ress5 p conectada a uma extra
midade do segundo cilindro por uma secunda linha de alimentaç; n
Caracterizado pelo fato de que a oltra.extremidáde do primeiro
cilindro (18) conectada s Ima primeira linha da drenagem (721
104,108) e que a outra extremidade do secundo cilindro (24) $

2
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Orientada .a uma segunda linha do drenagem (94,88 ), Incluindo Oba
Uma de ditas,linhao válvulas restritivas de fluxo independen.
te (110,90) que restringem a velocidade do fluxo de coca/latão do
' Cada cilindro (18,26) para valores independentes um do outro el
Co preferencia, tambgra independentas da pressão nas linhas de
drenagem, e que são providos meios de comunicação (80,82,84) -pa,
ra alimentação do tleo a partir da primeira linha de alimenta..
Çao (.62).para a segunda linha de drenagem (94,88) do segundo •
Cilindro (26), em adiantamento Ca montante) de dita válvula
ta stritiva de fluxo (90) na segunda linha de drena gens quando t
a pressão na p rimeira linha de alimentação (K2) excede um valor
Cm

prÉ-detenainado.
;
Um circuito ident_ficador de acOrdo coa o ponto 19

Caradtárizado pela Lato de que a segunda linha de drenagem (88,
inclui uma válvula de cont gle .de fluxo (100, 98) posiciona.
Co entro o 'segundo cilindro (26) e o meio de comunicação (80,829
para evitar tua fluxo repentino de , Oloo do meio de *coaunica.
Ção (80,82,84), para O segunda cilindro (24) em resposta a um
pl. o diferencial em pressão entre a segunda linha de drenagem
1188,94) 0 * primeira linha d. alimentação (42).
Is%
Circuito identificador de addrdo coa o ponto 1 cit.
I
Y, Caracterizado pelo fato de que . o meio de comunicação (80,829
(4) entre a primeira linha do alimenta'ção (62) e a segunda li...
ti/ut de drenagem ( 88 ,94) compreende uma linha de derivação (809
que ao estende entre a primeira linha de alimentação (42)
O a togunda linha de drena gem (88.,94) "a montante da válvula res.
ktiva de fluxo (90) na se g unda linha de drenagem (88,94), sen.
Ge que dita linha de derivação (80,84) inclui . uma válvula (82)
Fe abre a linha de derivação (80,84) em re sposta a uma pressão
de terminada na primeira linha de alimentação (62), sendoadiam
Ia abertura determinada pela extenso it qual a pressáo na P ri-a
(
Ceira linha de alimentação eX03de dito valor pg-determinadoo
Irra circuito ide ntificador de acOrdo coa quaiquer
tim dos pontos p
recadentes, caracterizado pelo fato de que a li.
&ha de derivação (80,84) inclui uma válVula restritiva de flux
(84), e que a válvnla de contrke de fluxo (98,100) na segunda
tinha de drenagem ( 88 ,94) restringe a velocidade de fluxo para
O segundo cilindro (26) a Uma maior extentão que a válvula reS..
tritiva de fluxo (86) na linha de derivação (80,84), ao
passo
Que a válvula restritiva de fluxo (8 7), a qual g i
de prefertn.
eia, não compensada por p reasrlo, permite uma
velocidade da núm.
ato maior que aquela permitida pela válvula restritiva de flaUCG
(90) na sornada linha de drenagem (88,94).
5.
O circuito de contrOle identificador de acOrdo coa
. .
ValqUer um dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato de(
Iva a válvula de ccntrtle da fluxo (98,100), na se
g unda li nha \,
Co dernagem (88,94), 4 uma válvula de ccatráló de fluxo unidireo
Cicnal localizada it montante, a partir da ccnexSo entre at
94)

to

Co derivnalio (80,84) e a segunda linha de drenagem (88,94), sena
ao (lu:, dita

válvula de coraria, de flue unidirecicnal (98,100
permite livro fluxo na sogrnda.linhei -Cli) drenag em (88
,94rom uma
direcTio em afastamento do segundo cilindro ( 2.6") . o rostringo O.

fltuco dà linha de derivação (60,84) para O segundo cilindro (64
'4a *um valor Infinitamente monar.
Um circuito identifi:cador de acOrdo coa O ponto 91.
Caracterizado pelo fato de que dita válvula de contraia de Pluo.'
-n

.atO Unidirecicnal (98,100) :?ennite o fluxo desobstruído em uma (
glire40 a p artir da segundo s cilindr0 (2)-para o meio restriti.
(kkI1nz° (90) em uma segunda linha de drenagem (88,94).

7.
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Um circuito identificador de actrdo com o ponto 111

-Caracterizado pelo fato de que as vá.lvulas restritivas de flux°
em ditas linhas da drenagem (88,94 e 104,108) para restringir
e ' Veloaidade do. fluxo de exausto de cada cilindro (18,26) • com,
presndem uma válvula integradora de fluxo •(150) tendo um par de
. orifícios de entrada (158,160), ao qual. ditas linhas de drenagem
(94408) são conectadas, e um par de passagens (174,184 e 1761
180) para um . orifício de saída , (1-42), incluindo ditas passagens
meios re'stritl.vos de fluxa compensado por pressão -(156), tendo
dita válvula integradora.um . terceiro orifS.cio (1-64) qua se cama,
rilta cem a passagem , (174,184)- que se -estendo do orifício (158)9
mime atada sa linha de drenagem (94). g partir do segundo cilindro
(2-6) e que ditos meios de comunicação (80,82,84) sSo conectadOC
.com. dito terceiro orifício (164).
. 8,8
Um circuito de -contrtle identificador de acOrdo
Coa o ponto 7, caracterizado peio fato de que a válvula int°.
gradora de fluxo .(153) "tem um ' furo (154) que se coaunica coa
ditos orifícios de entrada (153,160) e que. ditas passagens
dividuais (174,184 e 176,180) estendem-se -em parte a partir de
extremidades opostas de dito furo.(-154) para dito orifício-de
saída (1-6-2), e que um . carretel (156). fica axialmente deslocávei
• Mo toro, -tendo dito carretel (156) um.par de paesagens rad-tala
(174,176) -que se comunicam com as extremidades apostas de dito
furo .(154) e que tuna mola; (178) enviesa o carretel arialmonte
em diregZo a uma extremidade do furo para Uma posição nit qual
O orifício de entrada (160) conectado' com a primeira linha de 1,
drenag em -(108) coincide coa uma de ditas passagens radiais .(170
C em que o orifício de entrada (158) conebtado coa a rffigundi
riha de drenagem-- (94) acha-se em coinci d n ci a Parcial ccel a N.
tra passagem radial (174).
94Uni cirCuito de contra identificador de acOrd0
ed.re o ponto 7 ou ei caracterizado pelo fato de que o carretel
(157) est'a. disposto de modo a ilachar o orifício de entrada (1581

Conectado -com a segunda linha de drenagem (94) quando a pressIO
ria primeira linha de alimentação. (62) excede um valor Pr6-deter.
Um circuito de ccntrÉle identificador de aciird0
coa pa pontos 8,8 ou 9, caracterizado pelo fato de que dita. 11.:

10.

!aba de derivação (84) estendease a prtir .da primeira linha de• alime ntaglo-(62) para a extremidade do furo (154) na vá,lvula
Integradora (150) que esta aposta a uma parada uso da mesmaal
Coara a qual o carretel- (156) está enviesado pela mola (178)9
de modo que a pressão na linha de derivação (84) a ge stbre
carretel na mesma ,direção que a mola, estando ditos oritíciod
de entrada (158,10) localizados relativamente ao furo (154)
de tal maneira que quando o carretel (i56) desloca "-pe para umá
parada (166) adjacente extremidade do furo (154), ao vaiai
linha de, derivaç ao (84) esta cone atada, o Orifício de entrada',
(160), ao qual a primeira linha de drenagem (108) está conecta.
da, está ainda em coinddencia parcial cota. a passagem radial
-(17-64 a o orifício (153). conectado com a segunda linha de drir'.
negam (94) está completamente fora de coincianciti -ccia á seguna
H
• /
da passagem radial (174), e que são localizados maios (182,184)
restritivos de fluxo, ajustáveis, em cada uma das passagens ;
(18-0;184) que se estendem a partir das extremidades opostas do
/tiro para dito orifício da saída (162).
circuito de contrOle identificador de actord°
com _qualquer um dos pontos 7 a 10, caracterizado pelo fato ,Cte
que a li nha de derivação (84) compreende uma válvula responaiva
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n

à preasllo (82) para permitir o-fluxo a partia; da primeira iin1 1
te alimentação . (62) para a Wilvula integradora (15)) quando 11
gessão na primeira linha de alimentag g o t62) eimede um vale
,re-determinado;

sioe canos carreepondo cada vos usa ranhura externa (6) poda
do ~vir para fixar o tubo por meio de amarro em ouportea
adequados.
4 - Envilluoroe iluminantes deatinadeJ a serem Ui
wilisadon num diapositivo tal com . * de acOrdo , com a reivin.
dicação 1 e p erfilados de maneirma comportar um refórço el.
terno no local elea:devem.ohegar para o contato com as bois.
, das da canelura por exemplo de um anteparo da baliam% eu.

.n1LNEE110

liãnciae internae e ranhura° eiternaa nos locaio correepon.

r*-

• I

dendvie eali g noiae internas.

A requerente xeivindiba a prioridade de idintioo

-

adido depoeitado na Repartição de Ratentee belo, em 9 do

It

941

kvereiro de 1os.2, sob na 469.564.

Tffimo . 147.467 . . 7 de março da 1.103.
REQUERENTE . NIUOLINO GUIMARIES MOREIRA . $ilto

PRIVI1t0I0 DE INVENÇMO - NOvo tipo dó fUS1Vel

•

e

de a egtirenki

REIVINDICAttn
--• I.) . POVO T/f0 DE mettt, DE nom/MO I oâraotorlabao
Pelo fato de.commtitOdm.
no de povo que 4# fundam na tomperátura do majeaxcesso:ue quer defendo
weparelbo elótricu, acudo quo taie peça, SZO montadas do tal asneira
os
ecntdatos el6tricoe que levam a corrente São Por ela* mantido* em
Pild:O
do tal medo que atua funão . doofás o dontUtO.elétrieb, lefendend0.0
apew
relho do ~ao te temperature. .
0e)

rosna.= muna iaaomát dooRrita 0

Movo thut

IENMO . 146.816 .

reividdioadea

8 de fevereiro de 1.963

REQUERENTS EDOUARD AD OLPRE.DUPIT2i EDOUARD MON DUPUIS mmg
'DUPUlE . Bélgica

.."‘VILIIGIO DE INVENg1t0'.

Dispositivo de balieagee luminOSO e O
iluminaggo

damo . 146.709 . 6 de fevereiro de LM,
REQUERENTE . MOTIM MAMEM CORPRIATION . Estados Unidos da Am6r1.0,
ERIVILC010 V ISVENÇO Detector de demodulador de impulsos'

RENINDICAÇXO

1..1depealtiVo de %ling= :gelam earoolOrt
sado pelo tato que trle (xaputa= onvaluere (tomatada ozi
p/ieticO inteiramente 014 parcialmente tranoldeldo ouitrtfte;1(
parente, no interior do qualerclo'intradasid0 Caber alltrielg,
portadores de limpada% ne gado Gote ourilbeopertiZed° 1E:h
ra poder eerutilleado como unidade Moinava iluninaubd 88111
cativei de flea fixada num sapata &leo" tsacerten40 gew
1
peolalmente concebida Para poder, gritou Itmatlexffilleeds
de aufloientes adaptar-se condiu° Curvados., !tear elelpi
da dentro da ranhura% ficando ao mesa° temporconvonlontea,'
mente mantida neatae
2 --Dlopocitivo de Wird°
Oaracterieado

com etXtivindi0O4314

pelo fato que as partos do enykuoro em confiro

pop
=refino de meo.

to com as bordas da cenoura, por exemplo do anteparo de
ereto ou de outro material

cio munidas

de

n.. Um demodulador, para extração doo Informes contl
aoS numa corrente de impulso* que forem modulado* de posição,
Incluindo Um dispositivo acumuledér) destinado &receber o a".
noUmular sucessivamente cada impulso modulado de posicia l Vátio

Don que o mesmo chegar, caracterizada por inclutrawioe para
medir o tempo d'M Chegada do' cada impulso com reipeito . &um tem po derefertncias o para produzir uma voltagem, de amplitude

Proporcional ao tempo de chegada relativo de dito impulso motIg
lado de posii:o, bem como maios para efetuar a "leitura" de

tol

lpplitude de voltagem, ao fim de cada perlodo de referencie.
2.0 DemoduIadors de actrdo como ponto 1, caraeteri.

mado pelo fato de que o dispositivo acumulador estti*vazio
lufai:o de um período de modulagio t. sendo

o mei%

destinada O.

medir, o tempo de chegada do alto impulso ~respeito a =MN

Ylo da referãncia, um diapositivo calibrador tio tempo'
3.. Demodulador, de acre COMO ponto :rem 2, caras

moira a Cobrir es bordas da canelura do suporte, etc.
3 .... Dispocitivo de acOrdo com a . reivindicação 1,

earaOtexieado pelo feto qUe sallholoolatoz000 do

REIVINDICAÇA

eido •

tdrizado pelo fato de que Os 'dirias uiveis sucessivos de umí
tude de voitagem, proporolonala do topa de chegada doa iMpalisj

-

n10
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gaardnx entre si intervedoo orenolegicosiregu/ares, O cong
situea uma reproduçeo dos informes transmitidos, contido:: noa
Âculsos modulados de PcgOic.
4.- Demodulador, de acera° com os pontos 2 ou , jr ca.
racterizado pelo fato de que o dispositivo calibrador de tempo
estabelece o tempo de chegada da cada um dos impulsos com res.
;eito a periodoe de 'referencia pre. estabelealdos, pelo tato de
gerar uma onda pelibradora, e de iniciar uma nova onda,calibrg.
. .
dora em resposta a cada impulso, em cada perlodo de referencia,
'que fOr maior do que cada lipalso precedente no mesmo perfodo,
aendo que o meio de leitura inclui um Meio para barrar, ao gni
de cada perfedo de referencia, uma voltagem que representa a
Ámp litude "da onda do-dispositivo calibrador de tempo no fim de
cada período de referencia, sendo esta amplitude inversamente
proporcional ar tempo de chegada do impulso maior em cada pe
LfiTdoe

5.. Demodulador, do acárdo com o ponto 4, caracteri.'
Sado por um meio destinado a esvaziar, ao fim de cada Período'
de referencia, tanto o meio para receber os impulsos moduladoa
de p osição, como o meio .para receber as Voltagens de salda doe
periodoa de referenda sucessivos, antes que os mesmorecebast
Os impulsos e as voltagena de sarda que representem perlodos'
de referencia subsequentes.
6.. Demodalador, de acerda com os pontos 2-5, carece
terlzado pela fato de que o dispositivo calibrador de tempo et

da uma onda calibradora linearmente crescente,

a qual produz
Daleree contínuos da voltagem de sedda, para re p rodução.de si.
Mala contSuos, constituídas por imp ulsos modulados de posiçãoi

Demodulador, de acento com o p onto 6, caracteris
Cedo poio feto de que o di aposi tivo-calibradorde tempo gera
Ma Onda calibradora linearmente crescente, a qual contem aa
diferentes vatagene, nacos:lerias reprodução de sinais cons.
tltuldog por Impulsos "quantizados", modulados de posiçãO.

Janeiro de 1969

DrodOs de referenCia sendo que esta onda calibradora' produa U12
o4mero integral de degraus separados de voltagem de -salda, ooe.
De reprodução de siis conatitaido por impulsos quantia:do:10 .
. Dodaladoa de"posição.
9.. tia demodalador, Substancialmente °auroro° descr/ij
to e ilustrado sob referUcia aos desenhos anexos,
Finalmente, a depositante reivindica, de.acerdo coe
a ConvenclloInternacionel Ode conformidade com o'artigo 21 dó
Dedico da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondem
te pedidó, depositado na RepartiçãO de iZtentés .dos Estados Untt
dos da Americe do Norte em 6 de fevereiro de..1962. Anu
2.n.49_44
•
TERNO 24 145.999 de 9 de janeiro de 1963.
Requerente: FRIDDRICH WODFGANS ALEXANDER FON ?LESSE o
RIO GRANDE DO SUL.
Privilégio de Invenção: "TONBADOR DE ANIMAIS".
REIvINDICAo3Es

Tombador de animais caracterizado por uma el
carcaça provida, lateralmente, de uma chapa de . apoio ' do ant..
Dal tombado e ' acoplado, rotativamente, a doie cavaletes de ,o
rodlzioe abre trilhos e molas atenuadoras de °Uive, dits:o
caroaCa podendo girar aSbre,os diton cavaletes por aço dO
Uma alavanca de comando manual.
2 - Tombador, conforme reivindicaçãà 11 carácto.'
risado por ser a carcaça provida de um prendedor dianteiro o
de fOrma anatOmica e de um prendedor traseiro de largura
oilável, sendo o dito prendedór dianteiro gizado por

astpékm.

te de aegurança.

3 - Tombador, conforme reivindicação./, oareete.,\'
gizado por uma mesa de descanso decabeça do animal,

•
4 Tombador de animais caracterizado por ser egL
teneitilteente como descrito, reivindicado e iluotrado zoa de.
senhos anexos,

71*
•

Or.

.2.17._n:..2

t3

.44
• 12

•

Oan Pemodulador, de acOrd0 eem os pontos 2
.5v careca
terieadO pelo fato de que . o dispositivo calibrador de tempo 04
dabalece O tempo de chegada de cada impulso coa:respeito a ujs
iporiodo de refertnci a.pre. estabelecid4.
peio. fato de gerar.uma
torna de Onda t ip o,éseada comum saiMero i
ntegral: de degraus da;

IMU'opria.241449/1 O MoAtorosi, daragte podai Um dos 4Aqs..11o.'e

Th0'14 145 845 de. 3 de jexteiro de 1.90-5
. Requerentes LUIZ PIRES- CORRA . GUANABARA
Privilgio de Invençãot .ffl UM MARCADOR DE YOLUMR PS 241:11POld
CONTIDOS F4 CISWERNIO
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RRTVINDiánt£2.,
•

"UM MARCADOR DE VOE1ME DE IIQUIDOS CONTIDOS EM CISTERNAS*

csracterleado por se constituir, essencialmente, de uma caixa
mo interior da qual se lbcaliza um reeervat6rio hermeticamente
teclado, o qual se comunica, pela base, coa um tubo colocado
verticalmente dotado, de comunicaeão com o seio exterior ceiam
; do volume interno d igual ou superior ao volume do reeervatám
riSdescrito; um . tuho fino comunica-ao com o tubo anterior e
.situa-se no exterior da caixa. O reeervatdrio descrito comum_
Moa-se com a cisterna que se deseja controlar por meio de wa
tubo comum, atravessando o reservatdrio desorne de baixo para
cima. Metade do reservatário 4 cheia com qualquer liquido Co
lorido, o qual, pelo.principio doe vasos comunicantee, se nina.
leiloe dois tubos que se lhe interligam l 'ou sejam o tubo verti
cal e o tubo capilar.

,

29) " D UM MARCADOR DE VOLUME DE IIQUIDOS CONTIDOS EM CISTERNAS"'
caracterizado de ac8rdo com o ponto 1, e ainda pelo fato
do nivel minimo do liquido colorido coincidir com o zero de uma
escala graduada colocada na face externa da caixa que contem os
elementos descritos. "
-
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imana:quina de acOrd0 Com Cuclit01, caracterize
tia= (00 o raio de.curvature 8 adaptado teabga COGreepeiten I
.s terças de lago& induzidas pela Witaçto da nombrO ralantej
cm ttna0 de apeuprOprio centro,
Uma maquina da actrd0 cOM.Opont01 02.4 coal
torizade em que amassa dos membros rolantes 8 pequenas pOir'•
1
Womplo como resultado do:tazor-se Os membros rolantef 0001'
, ffles de um material do baixa gravidade espoaria&
galviadieg.go, de actfd0 Ccia a Couve:40 Internale
dona • o Arte al ao deo da Propriedade l adaatriale a Pri44
:idade do pedido correspondente depositado na itepartiglio de Po
tentes da Sugai% em 2.4 de domara de .18611 sol? 2512509/61.
Zur

11 "UM MARCADOR DE VOLUME DE IIQUIDOS CONTIDOS EM CISTERNAS*

Caractexisaás de acOrdo com o ponto 2, e ainda pelo fato do .
liquido colorido sofrer os efeitos da compressão da massa de
ar existente no tubo que comunica o reaervat6rio deocritd.com
a cisterna é. controlar, compresso esta realizada Delo liquido .
recebido . peIa cisterna. A medida que a massa de ar vai enches
do a metade do reservatdrio, o liquido colorido vai sendo trans
vazado para o tubo interno, nivelando-se no tubo capilar exterm
no e registrando, na esoala graduada, ae variaçães dos volumei
de liquidos existentes na cisterna.
45)

"UM MARCADOR DE VOLUME DE IIQUIDOS CONTIDOS EM CISTERNAS',

caracterizado de ac8rdo com . 0 ponto 3 e ainda comSo subatanoitlamente descrito .8 ilustrado peio d' esenho que o acompanham

1‘.4.. 144.870 .22 de novembro de 1.e6e
REQUER/fia • ROCIEIS DE PROSPECTIONELECTRIVESCRLDMEGDGER-rrança
PRIVILÉGIO= MURÇA Aperfeiçoamentos nos dispositivos de infl
maço dos estopins detonantes
REIVIND/CAÇXO

TERMO . 145.450 . 13 de dezembro de Leo%
REVERENTE . =DEU A1CTIER0LACET SOIA . Enoda
taiármém DE INVE*0 Pist3oe em forma de membros rolante
REIVINDICAÇO
1. Uma máquina do pietWein forma de Membro rolant
compreendendo um rotor tendo etmaraw cPeraticas Para :Piattco
na forma do membroa roi:entoa, sendo dito roto* centralmente
montado em um cursor de vavula Ou Pino do Conto e cireundado
por um anel rotativo montado exctntricamente com respeito no
cursor de vtlivula ou anel de gonzo, tendo dito anal rotativo
sulcos de rolamento curvos para os . plettos que . agom como moio
:de arrasto, caracterizado em que o raio do curvatura do cada
sulco de rolgmonto adaptado de maneira elite o componente da
fOrea centrífuga dirigida tangencialmente do anel rotativo o
que age sabre o cerrespandente membro rolante durante a rota.
çto do totor auxilia a celerar e retardar o membro rolante de
modo a reduzir a fricito entro z membro rolante e ao parede
da ctmara operativa. ....'"

1. Detonador caracterizado pelo fato que
compreende, num tubo reservatOrld fechado de espessura can»
venient% uma certa quantidade de explosivot .um aeoendedor
Strmado por uma reelettncia eititíi-ca a lia rei; de pOlvora
Inflarultel, e oaractorieado pelo rate que a parto do dito
tubo envolvendo o dito explosivo tem Sm diãmetro interno ply
liemos igual a oito millmetíoe e um comprimento iniernz
pelo Menos Igual ei trinta e sete milímetros, ceado catas.41
isenads assentadas costuma toleranoia de 10 por cento,
a
solo tato que o dito explosivo do tipo necundtrio com -usa
ozona de'reaçaó w de oomprimento inferior a atroa de treami
3imetr00.! •

•

2. the tal detonador 4 caracterizado alga disto
¡doe pentes seguintes tomidoroeparadamente ou o combina.
•111
e) O exploelv0 se aprfeenta sob a. tor& . se
graoa selecionados pelo emirtgo de duas peva
neirae com aberturas compreendidas entre tr(
tentos e cento o cinquenta microns,
b) o explosivo eetÉ no estado pulverulent0 pele
mimou na vieinhança do diepoeitivo do Untai
ção,
) o aecendeder 41104 a4ka1a 094$0449 lAvaa'ç
pritat
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g) o asoendedor compreende um reli de pglvori
Mluminotármical
a) o detonados fica eotanque pura oe , g4oca sol

23 "PROCESSO PARA 0=00 DE POSTES E PRODUTO 1
tudo.oubil!mioliamento
RESUDTARTE li # conformo roivindicat:O anterior,
apisoo tio posacomo descrlto no ra1at4ri* 11 ilustrado nos desenhos
i
te memorial.

preaegoi

nit

2-) uma abertura tranaveraal fica perfurada no
tubo no n/Vel do aacendedor;

e) a

extremidade oposta do aacendedor da* parvo

• do tubo contendo o exploeivo 4 obturada por
UM opároulo plano;
k) i extremidade *poeta do *acendedor da parvo
do tubo contendo o explosivo ;3 obturada por
um cone análogo ao revestimento do una carga
soa;
1) o explosivo hexogánlot
j) o explosivo át tetrilo;
k) o explosivo pentrita.
À requerente reivindica a prioridade de itenti.
co pedido depositado na lOpartiçáo de Patentes Francesa em
24 de novembro de 1961, sob o 03 8e0463,

36

64

34

TÉRIai. 144.499 9 de novembro de 1.962
REQUERENTE GOETZEWERKE FRIEDRICR GOETZE AKTIENGESELISCHAFT

36
30
25
12
22

Alemanha
VRTVIIAGIO DE TNVENÇXO - Dispositivo para o contr g le autometie0
aneis fendidos

40
REIVINDIOAÇA
Dispositivo para o contrOls automitico de.anelp
fendidos, em particular, de anele de segment0 para mbolos,
Caracterizado pelo fato de que, pelo menos dois agregados
para operag geo de mediç'alo ou de exume diferentes, ee achas%
dispostos em serie.
ao. Dispositivo, de.sc grdo com o ponto 1, cara>
terizado pelo fato de que se acham dispostos em 04219

Jigrá

gados essencialmente conhecidos, a fim de executar na

aen

guintee operaçõees
FIG.1
a) medico do j g go da junta;
b) mediçU da altura axial;
fla2
TERMO - 145.271.. 6 dm dezembro de 1.962
REQUERENTE - JOSÈ ISMAEL ',IMITAR° PIRAGINE Ero Paulo
PRTVILÈGTO DE INVENÇO .. .Processo para obtenç go
de postos f
produto resultante

d) exame da

posiç;o do

lado superior do anel;

e) aplicaço do sinal indicando o lado suile-.
1

rior.

MIVINDICA010

le)"PROCESSO PARd•OBTENOI

c) medi4o da f grça tangencial,,

DE

POSTES E

PRODUTO

3.- Dispositivo, de ac grdo com os pontoe 1 e 2#

a

cada agregado de medi4o

RESULTANTE", caracterizado pelo fato dê consistir ma formaçáo de pares

earacterizadopelo fato de que

id;ntifos de calhas a partir de placas trapezoidais alongadas metáli-

acha posposto um agregado de claselficaç;o.

cas, calhasoseas -reunidas peles bordas livres atravás de solda, sen.
00 qUe es topos anime=

.0,

Sen .a

pelas paredes internas,

go

Ia fixadas congenientomento peças em forma de cavaletes ou

soldadas

"U" inver-

tidos, restando alerte liOsIUMOI *tose dos rasava para v exterior, r£1
1 11193

uni perturedoef

4.- Dispositivo, de ec g rdo com os pontos 1 a
racterizado ,pelo fato de que, para eliminar os anele

3, ca.

~anu...

mos servem bocais de ar comprimido.

5e• Dispositivo, de ec grdo com os pontos

1 a fi,cw.

racterztdo pelo fato de qUes para a clessificageo amparada

• Sexta-feira 17

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

loa anele aegundo defeito por Ultrapassagem dos limites dó
tolarUcia para cima é para baixei esto previstos dois ex.,
pUlabres.
6.N DIppoaitivO, de actrdo com Ws pontoe 1 a 59 Cal
kacteritado pelo tato de qtie, para retirar os anelo do deptie
cite dó ~erva O para ' trehilOrtá.los, existe arreata:lora*
toMandadoe per Uma barra de manobra.

JaneIro de 1969 A19

REIVINDICAÇXO
MAQUINA Di streçXO DE SOPRO, earaoterizao por.
se formar de um carro motorizado, movimentando febre trilhos 5
éreos, tendo de cada lado os diepoeitiVoe para nufsçío,,filtra-.
çilo Ge poeiras * abpro de ar limpo ou, oOnstituem.unidadea m(pm
veio para limpem industrial.
Tudo Como deeorito no prosente memorial e iluO
.
trado nos desenhos anexos.

7.. Dispositivo, de Acordo com os pontos 1 a 4ea.
tacteie-eido pelo tato dó que Os diversos agregados de medi-i
ço, dó exame OU dó ClaaelfieaçU, podem ier trocados ou dal
ligados.
8..0 Diapositivo, prOprio para medir a tírçoi tangeu>,
cial, de &Ardo com os pontos 1 a 7, caracterizado pelo fato de que, para medir a fOrça tangencial, entre o anel e um
relOg io de mediçío Be acha prevista uma mola, preferentemep
te uma -mola laminada.
Dispositivo, prtiprio para medir o jOgo da junt*,
de acOrdo com os pontoe 1 a 7, caracterizado pelo fato de
consistir ' em duae meità concho, deslecáveit uma na dire4o
da outra.
10. Dispositivo, prOprio para medir a altura axial
de acárdo com os pontoe 1 a 7, caracterizado pelo fato de
que esto previstas, pelo menos, duas pontas de mediç.éo
tuamente opostas, Uma das quais se acha conjugada com um re
lOgio de medi4o.
11.-* Dispositivo, prOprio para averiguar a posiçío
do lado superior de anela dó segmento para emboles, que apis
sentem um perfil divergente da seçío transversal retangular,
de acOrdo com os pontos 1 a 7, caracterizado pelo fato de
que se acham mutuamente sobrepostos deis gumes de"mediçío,
°sendo que o gume superior esa ' ligado com um Interruptor elj
trio°.
12.- Dispositivo, de acOrdo com os pontes 1 a 11,

- 91/11t1N '-

caracterizado pelo fato de que ) apOs o Ultimo agregado de
mediçãb, de exame ou de classificaçío, se acha previsto um
dispositivo de marcaçío, que assinala a poeiçSo do lado anu
rios' do anel.
Finalmente ) a depositante reivindica de ardo com
a Convenço Internacional e de conformidade com o artigo 21
do adigo da . Propriedade Industrial, a prioridade dó correspondente pedido, depositado na Repartiçío de Patentes da Ale
mr,ha Cm 23 de dezembro do 1961, sob o nó O 33891.i~b.

'

TERMO N # 142 999
de 14 de setembro de 1§62
Requerente: GENERAL ELECTRIC ~ANY
E.U.A.
Priv. de Invençies • APERPEICOAmENTO is ARRANJO DE
RESPRIALMNTO POR'INJEÇA0 DE COMPRESSOR ROTATIVO

RU1E12:2252
1, Um aperfeiçoamento em um arranjo de resfriamento por laje
ção ae compressor rottitivo conforme acima descrito e ilustrado, com
* preendendo um compressor de refrigerante hermeticamente selado compreendendo uma c;mara de compressão anular tendo paredes terminais encerrando as extremidades da címara anular, um rotor excentricamente rotativo dentro de dita A.mara, de modo que a superfície periférica do ro.
tor seja adaptada para mover-se progressivamente para a relação de se.
-lagem com partes sucessivas da camàa anular, rotação de dito rotos'
vidindo a camara . em lados de alta e baixa preesh, caracterizado pelo
fato de que o refrigerante liquido pode ser injetado na camara anular.

Fiq.2

atras de uma passagem na parede terminai do cilindro, a passagem ssl

TERMO - 145.297 . 7 de dezembro de 1.96Z
REQUERENTE - ANTOMO GO' RUIZ Sgo Paulo
TRIVIL4GIO VS INVENÇU m Equina de SUCÇãO e SkJ:G

do descoberta pelo extremo do rotos' durante a sua rotação.
á. Um aperfeiçoamento conforme mencionado no ponto 1 carácte
rizado pelo fato de que uma ranhura radial em dito cilindro comunicande
com dita c:imara e uma pé situada de modo deslizével em dita ranhura e
meio pressionando dita p6n contra a auperficie periférica do rotos'.
3. Um sperfeiço~nto co,nbrme mancioneddn em quAquer um dos
pontos precedentes caracterizado pelo fato de que o refrigerante 11(14
do fornecido .e passagem e passado de uma orlara de expansão disposta na
região Inferia da baixa hermética do compressor Onda ;á 4 en-vq1Vidom4,
'

Janci:o d3 1959

07CuNL

fzIrt

pr um corpo de Oleo lubrificante param compressor, de modo que orem
trigerante liquido que se acumula na 4.mara de ex p ansão e a quecido Pe't

nal=12WASerisa

10 Oleo e vaporizado para formar uma bolsa de gen compressível paat am

Uma Cape protetora para porcas, cabeças de parafu
nos e outrora qaracterizada por una peça Sca em forma de tempa, feita de material pléstico semi-rígido; peça esta que apre
eenta a suo nmtade inferior de secção exegonal ou quadrada,
ou ainda com qualquer outra cOnfiguraçIo que possa ser assumi'
da por uno porca ou cabeça de parafuso, tendo a metade Empe
Xior da peça a forra de una cúpula semi-esférica.
1 .

tortecer as pulsações produzidas no suprimento de líquido refrUanintO
detido a intermitenSa abertura e fechamento da passagem Winjeção.
4. Um eSrfeiçoemento conxorme mencionado nciponto. 2, carae
torizado pelo fato de que a passagem de injeção 4 situada adjacente ao
lado de alta pressão da pe. e e arranjado para-ser selado da camara do
Compressão pela ponta do rotor em todo o tempo etceto durante o período
de cada alio em que á superfície perifárica do rotor esta entra aprazia
Cadamente 210 o 0.140 2 em avanço em rolado to curso dó compressão.
5. Um aperfeiçoamento oonforne nonci-nado em qualquer na dog
ponteia precedentes, caracterizado pelo tato de que a passagem de injeçãO
4 selada da camara durante todo o tempo em que a pressão do ges refri

4

2 - Una capa protetora para porcas, cabeças de parefu a
Coe e outros, acorde cem o ponto precedente, substâncielmente
.como descrito no =metia C ilustrado e título de exemplo noa
desenhos anexos:.
•

garante no lado de alta pressão da camara estai(' entro da faixam 50% a
95% da pressão do g ja de refrigerante a alta pressão anteriormente des.
Carregado do compressor.
6. Um aperfeiçoamento conforme mencionado em qualquer » um dos
pontos precedentes, caracterizado pelo fato de que a passagem de laje',
ção tem seu eixo de descarga inclinado em uma direção para descarregar
refrigerante líquido na direção do gess semi-comprimido de Modo que ;2
'refrigerante líquido Seja inteiramente misturado com o gea antes de ser
descarregado da câmara.
7. Um aperfeiçoamento conforme mencionado no ponto 6, earact2
tizado pelo fato de que a passagem de injeção 4 inclinada eu uni Angulo.
•* maior que 60.0 com respeito à parede terminal e arranjado de 'tal mo.
do que descarregue refrigerante liquido em uma direção oposta ã direÇãO,
de rotação dorotor quando o rotor descobre a passagem de injeção.
Finalmente, a requerente reivindica os favores da Convenção
Internacional, visto a presente invenção ter sido depositada na Reparti
ção Oficial de Patentes dos Estalos Unidos da America do Norte, em 20
do setembro de 1961, sob o n 2 139/447/139,514.
FIG.I

-

TERMO 10.138.492 de 25 de abril de 1962.
Requerente: STANDARD ELECTRICA S/A. - GUANABARA.
Privilégio do Invenção: "UM SISTEMA DE SELECIO PARA CIRCUITOS
ÓU EQUIPAMEN. TO ELÉTRICO".

kgo..'

\

R2IVINDICACZ5g

N'
/ •
•P','"9

MIMO N 2 145 202 de 5 do dezembro de 1962
Requerente: NEBRATEX INDUSTRIA s condam IMPORTAg0 R
UPORTAÇO LIMITADA
ao Paulo
Yriviiegio de Invençíío: "UMA CAPA PROUTORA PARA PORCAS,
MAÇaD PS PARAFUSQS , S OUWAOS4

e

1 Tia detema da acanto pare circuitos ou equipamento aletria°, parti"
lamente para sistemas de comutação de telefones automíticon, caracterizado 1,:ie
:Uma pruralidade do interruptores nulti-seletores, proprocionando uma pruralidada
do percursos para ligar os chamadores das ditas estaças de assinantes ls chamadas doe ditos assinantes, meios acopladores para interligarem os ditos interrup.
toras multi-seletorea, mios de rede da mareação operados neneSpeein aos sinais d.
efetivas provenientes da dita estagão chamadcampara marcar o dito circuito de 1,1
ta danadora e o dito circuito de linha chamadapeios para tranealairem sinais
piletc a partir do dito circuito de linha cb.madoramarcado no sentido dó ditca
circuito de linha chamada mareada e proveniente do dito circuito do linha chaÀ,
da marcada no sentido do circuito de linha chamadora mareada atreves de todos On
trajetos disponteels dos ditos percursos, meios anatem compreendendo 1201013 Rh
ta bloquear progreesivamente uma parte doe ditos peroureon disponítele enquanto
-deixam os percursos dos ditos sinais pileto atrav4s dadita Ade de 1isaitio,o
to bloqueamento progressivo deixando apenas um perourao aelecionado, e . reios sqle
@Saia I dita selegão do alto percurso para comutO atraves dos ditos meios do
ligação para ligar a dita estação chmaadora e. dita estagão chamada abre o dita
percurso selecionado.
2 - O sistema de telecomunicação automettico deacerdo com o ponto 1, owa
racterinado pelo fato de que os ditos meios acopladores cánaistem em relen para
laterliaaçeo dos ditos percuraos e reles de sinal para controlaram a einalizapmb
aes ditas estageea de assinante chamadora e chamada.
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rommes:+sranummewounrat.,=,=....a.....e

da telecamunicogZo automático de acSrdo coe o ponto 2, ca•
3 • 6' sistema
de que os meios de comutasZo \ sequentesua compreendem AA,
fato
radorizado pelo
inatas•
grupo de moios da momária sZo associado ama mada acoPlador para indicarcircul
da
e
meios
de
operagZo
do
dito
acoplador
asooclado,
amamente o estado
acopladores oens/veis le ditas indicagSes pa
to lOgico comuns ao grupo dos ditos .
•
Oontroloram o dito acoplador o odito comutador sequente.
sistema
de
comutaíáo
telefOnica
automático
da
ao:rd°
coa o ponto 3,
. .4 . O
fato
de
compreender
maio»
de
retardamento
no
dito
acoplador pg
Caracterizado pelo
exploragSes
suceasivas
pelo
dito
comuta.
ira manter o dito-acePlador durante duas
aujelgU proveniente do dito circuite) liRiOd.
,
sinal
de
um
Sequente
oensiVel
a
dOr
3,
5 - O sistema de comutagSo telefOnico automático da acOrdo com o ponto
Luc
acionadores
de
acoplador
comuns
meios
fato
de
compreender
Caracterizado pelo
grupo de acOpladoria operadoa aenaSole a um sinal acionador recebido do dito clg
Culto lOgico para armazenar um námoro de acoplador particular, procura do acopla.
dito acoplador particular.
dor particular e tranamistZo da sinal acionador ao
autmaitico
do acOrdo como ponto 5,
l
6 e. O sistema de comutagSo telefOnico
Caracterizada pelo fato de que os ditai Contadores compreendem meios de comuta&
sequente contadores, para indicarem o eatadó de operagào do dito contador e moioe
gravadora* do inforamiáo e maios lágicos contadores comuns a um grupo de contado*,
e o dito
roo para controlarem os ditos maios de casutagZo sequentes de contador
eenofvel
à
informagZo
lidaMs
ditos
moios
gravadores
da
informagSo
de
acoplador
-Chamada.
- O sistema de comutagSa teleiStdco automático do acOrdo-com o ponto 6#
Caracterizado pelo fato de compreender meios de mamária de transferSncia para com
nunicarem um námero doa/acoplador a um contador quando o dito acoplador chama o di
to contador, moioó de circuito de porta o meios de exploragZo elatrOnica paratren2
ferirem o dito almero da dita mománia de transferOncia atravás dos ditos meios do
Circuito do porta.
8 - O eistoail de comutagSo telefónico catomático de acSrdo ema o ponto 6#
Cáracterliado pelo fato de compreender Meios exploradores de contador para expia,
Sarem 0$ ditos contador= que contZm námeros de acoplador e Maios exploradores de
acoplador latra explorarem os ditos contactas de reli cio sinal mo dito acoplador .
circuito lágico de ao,2
polo que a dita informa,gào pode oer permutada entre o dito
lido*
de
contador.
saador.e o dito circuito
9,
9 - o sistema da comutacZo tateai= automático de acOrdo com o ponto
Caracterizado pelo fato de compreender meios para designarem pasigSe p .do período

/ma toi 134.6l4 de 9 de novembro de 1961.-'
2equerentée PIRELLI socIEWPER AZIONI - ITLLIA.
YrIVII,Ag io de Invenção: "MOLDE PARA CONFORMAÇXOSIUMANIZAÇUei
REIVINDIOAO3E8
t
1,. Moldo de Vuioanizaçie coMPreendenDe sclo ,men0s.dole 1
elementos rígidos de molde que enoerraá entre di,mma cavidade dó IN&
oaniiago, caraoterizadõ por 'pelo manés um inserido de borraOha.00mis
. .
pasta. urna zona superfloial do qual define uma parte da oontiguragas*

í

.

goomotrioa . da'oavidades o dá qual:tola zona superficial .restante 4, 1
. oustentaza contra deformasNo por polo' monos um de ditos elementos rdli
eidos do

molde.

.

f

2. Molde para vuloaniza0o segundo areivindicaggo 1..cski
sooterizndo pelo . fato . .de que a interface entra os dOla elementos rim
sidos empreende taa4 oavidado de vuloaniragoa e C4 qual dito Inserà
do de borrachkeompacta - enohe tal cavidade periarloa param, oonstial
tul, areauma guarnigo dé.vedagto..
2.4 lípide para.vulcanizaSão.aegundo a reivindicaotio 1 0/011
caracterizado' pelo fato do que o dito inserido de borracha oompftot
44 ~Mit** Ooopletanenteaquola parte da Oavidade . de vnloanizagao ,
itatootitoltuada . om.ur4 de dito: elem0AC6, de Mande*
4..Molde parayulcanisasaweegUndo 4 ret eledloago 3a NI,
rooteilkdo-WO tato de que'e dite inserido 4 eztraivel do molde. .
5. Molde para vuloanizagio espado as reivindloageée pra"
°adentará •a combinação 002a uma armação rígida de artigo A vulcanizara
caracterizado pelo fato de a dita armaoKo rígida participar do Buten,
tenente do inserido contra detormaoaea

de tempaaos ditos meios exploradores de acoplador.
10 O sistema de oomutagZo telefOnico automático de acOrdo com o ponto, 9#

c

caracterizado pelo fato de compreender meios para compararem a dita poel2Z0 doo •
Mei= exPlorádoree e a laormagSo nos ditos meios de Mamária de acoplador.
11. - .0 sistema de comutaíáo telefOnico automático de acOrdo Oaa o ponto 10#
Caracterizado polo' fato de compreender um primeiro emplOrador elementar associado
Com tua pruralidade de acionadoras de acoplador para controlarem os ditos acionadoras do =apiador e ,==gundo explorador elementar associado oaa cada acionador
lador g tranC
do acoplador para traduzir a condiga° dos ditos acionadores do aco p
ferir esta condiíáo aos ditowacopladoras associados.
12 - O alote= de comutagZo telorSnico automático, de acOrdo com o ponto 3,
Caraóterizado pelo fato de ser proporcionado um primeiro explorador da acoplador
de
COM acesso a um grupo das ditas mamárias de acoplador, um segundo, explorador
acoplador com acesso aos ditos reláo do acoplador, pelo que ae ditas mamárias •
CS ditos neles podem ser explorados em períodos de tampo diferente e os ditos gg
loa contadoreq Controlam ce ditos primeiro e segundeoxploradcmea.
Pinalsoirle; de acido com a ConvencZo Ií t' ernacional para a ProticZo
da Propriedade Industrial e a antigo 21 - do Cádigo dá Propriedade Industrial, reivindica a . prioridade de igual pedido depositado na RapartioZo de Patente g da
Franga, sob o ng P1250.831. em 2, do abril de 1961.

FIG.:2
0. Molde para vulcanização copado qualquer UMA deto.reie
viudicaçaes precedentes, caracterizado pelo fato de que a auperfioill
do inserido que partioipaoá definig0 da oonrigurago goom4trioa ora,
tiva da cavidade de vuloanizago apreaonta ' zonae eia requadros em reei
laço a direção de desenformar.
7. Moldo de vulcanizago segundo a reiVAndioasgo 1, oevo
racterizado
por
ser o inserido tornado ao1idir0 mo 494 eloont011i
,

de melde per Paio de UM eeoplamento de tora§

T. ;
582 Sexta-feire,
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, C. Molde de eu/can/sego segunde qua/qUer Ria dei rolo
eindicaçtfes precedentes, caracterizado pelo .Rato de que pelo 13.11011
Uca zona do inserido omitem um reforço Incorporada nela.
9. Molde dl vulcanização conforme qualquer uma das rol
alisdioaçãsa 'Ne:adentar, caracterizado pelo fato de que e inseria%
em uma perto dele, dividida *aduas ou maia partea que se ajuatai
Catre ai quando alo inseridas na corrempondente cavidade metia/ca.
10. Moldo para vuloanização acurarem qualquer umt dall
esirindicaçães precedentes, caracterizado por compreender uma :laser
amem de !Mega ejem de ',lupe, no qual dita passagem desemboca na
Cavidade de vuloanizagão atravegi de uma abertura feita no inserido.
Il. - Molde de vuicanizaçXo segundo a reivindicaçao 5, o&
factorizado por compreender uma passagem: de injeção e/ou de escape,
em que dita passagem desemboca ma cavidade de vuloanixacto ~aedo
de uma abertura feita na amaça* rígida do arilgo a ser :obtida.
12. Moldo para valcsatizaçgo aegmade qualquer uma de
reiVindioaçães precedentes substancialmente como deaorito cem re.-J
•Aterínola aos desenhes anexos.
A Requerente reivindica a prioridade da. igual pedido At
pontada na Repartição de Montes da Itdlia, sob Me 8231 (verbale).
aos 18 de Move:abro de 1.96g.

'y
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tia membro para expelir uma carga movendo-se; longitudinalmente do vet
atilo e por ser provida uma conexão ligando o dito elemento ‘.1c: lamina
com o dito membro ejetor, de maneira que um movimenta date illtino
pode causai. o deeloc‘mento do dito elemento entre as suas poetçSea
Operativa e innerativa.
7. Aperfeiçosmeatoe em velculOo para trabalhar a terra,
de acIrdo com qualquer um doe pontoe precedentes, carecterizadoa,
pelo Late do dito . elemento ser provido com dentea dependentes do
mesmo na sua posição operativa, cujos dentes eSo relativamente pie
vot‘veis sob a influencia de obetrac go encontrada ao per oVercalo
movido para a frente e co
t adaptados para eecarificaran á terra ao
ser.o veiculo moádo para tga.
requerente reivindica de acárdo com a Convenço interna.
°iene e o Art. 21 do Decreto-Ui:RO. 7905 de 27 de Agosto de 1545
[
a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartiç g o de
Patentes doa Eatadoe.Unidoe da Am4rica em 3 de Jaheiro de 96l sob
90.414.

210.

TERMO Ne 132.071 de 28 de agOoto de 196l.
'2ecluiserttel- /XT22KATNONAL 9A2y29T2R OOMPArt.
Wrivilégio de Invençi;es 'inautrEigoázscoet VEICUI4PARA
:RABAIHAR A TERRÁ".
liDIVIkDICAGESE

.1. 1.perfeiçoamentos esi veiculas para trabalhar a terra,"
earacterizados por compreender uma caçamba de raspadeira diepoeta

frontalmente e um av%otal dealootvel verticalmente na .frete da
, Caçamba para abrir e iecbar a manam, havendo fixada pivotadamente
mo mesmo . avental um elemento da Usina Operativa amoVIvel . entre IMA
posiçXo operativa .com uma borda. cortadora na mesma localizada opa..
"ativamente l'frente da caçamba guando. esta se acha te-Chada pelo
avental, e uma posiçã, inoperativa dobrada Contra o avental para
•reforç g-lo em operaçOea de taludemento ato computação.
2. ,Aperfeiçeamentoa em veiculos p aratrabalher a terrd,
de acento oca O ponto 1 5 Caracterizados pele fato do dito •elementO$
quando, na sua p6aiato operativa, formar Co:1,d dito avental ema em
porfio te cemeava eubetanoialmente contfnma MI Certa vertica/. volta
da frontal:tante no vataulo.
3. Aperfeiçoamentos em veregoe para trabalhar a terra,
de scOrdo com oa pontoe . Preoedentea, caracteriaadoe pelo fato do dl
•to elemento de lamina ser uma p orção . interiar da avental, uma por.
"RO superior do mamo sendo rtgida, e por ter braços estendendo-0e,
longitudinalmente a parti,r do veículo e pintados 'áo mesmo na regiãO
das suam .extremidadem trameiram para pexmitir movimento vertical da
dito aventa/ para abrdr e fechar a caçamba, o mesmo elemento senda
yivotad0 em tOn10 . 4.e um eixo tremei:coe:rol...da dita porç'ão superior ea
Ire as ditam posiOes , otexativaa a duPerativad.
4. Ap erfeiçoamentos em veículos para traialliar aterra,
de acOrdo com os pontas praced4níee k caracterizados por compreender
arranjos de travaçllo pua travar ct.dito elemento ao dito avental em
ama ou outra das dita oeiçOe'd operativae :e ino perativae do mesmo1
3. lperfeiçoamentOe em v efoulos para. trabalhar a terra
(te actir10 ent oe pontes_ precedentee, caracterizados por_compre. en4e2
ene. forma de travaçlo para travar o 'temam elemento com relaçto ao.
*atavia. na na *dita il° 0 4 .60 oP e rativa.: e %sondo. o dito avental ás.
---pcha fechando a caçamba.
6. Apertefçosmentoe es vetculoa pára trabalhar a tetra,.
to. etekiet ÇOsa Offl POktell kraCedestce, „c:ar:letal-Az:4a Ror compreender

I: t

222M0 N2 131.674 de 14 de agasto de 1961
Requerente: DUNEOP RUBBER COMPANY LIMITED - INGLATERRA',
Privilegio de Invenção: "DISPOSITIVO TIMOR PARA CORDAS",
REIVIUDICAOr
1. UM dispositivo tensor para coruas, CarACtar,
por compreender•uma placa segura coaxialmente ntzaa rasca 'sem fia
montada giratOriamente num membro de suporte, um membro de fricção "
unido ou a placa ou ao membro de suporte e localizada entre os mesas
e dispositivo para e aplicaçSo de uma carga p redeterminada *0 membro
do fricção com o que, coei a rotação da rosca sem fim conduzindo um
Carrete/ ima torção de fricção requerida para rotação que g adiei.
anal 'á. Ana de torção requerida para eliminar a resistancia de
fri.cgla exercida pelo ptiso das partes rotativas da unidade atuando
atibrd o membro de fricção de atado que ima tensão substanclalmente
constante g exercida na corda para desenrol g-la do carretel ao /oz.
Co da °Pereça° de desenrolamento.

2, Um dispositivo tensor para cordas de acordo com 0
ponto a., ea..acterizado em que c dispositivo para a aplicação cia men.
Cionada carga predeterminada g ume mola de compressão montada eoaxi.
almente na rosca sem 'fim a fim do levar a placa, membro de fricção
e membro de suporte em contato de fricq5o.
3„. tini. dispositiva tensor para cordas de acordo com o
ponto 1 ou É, caracterizada em que o membro de fricção g nere almofa
da de f'ricçam anular imido ao membro de suporte e placa et acha
em engatarnento de fricção com a almofada de fricção, a alliatada de
fricção sendo, disposta coaxialmente- em relação ao eixo dei rotaçã.o
'
da rosca sem- fim.

dispositiva tensor pare cordas cie .actirdo com c
ponto 2 ou 3 ceracte.risade pala fato, de incluir Um. dispositivo de
de ajuste para aumentar ou diminuir a compressão da mela: para,
respectivamente aumentar ou diminuir a carga de mola.
U/11
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Da • disposi:tivo tensor para cordos de se9rao eca-.
qualquet dos pontos É a 4# laattatartgada em que um moca/ de esse..
ta 4 localizado entre a mola de compres:1So O D membro de suporte* )
tha dispositivo tensor para cordas caracterizada
vor ser construido e arranjado substencialmapte Conforme aqui OU
crito o mostrado no desenho mem..
A requerente reivindica de acgrdo com a Convenage
:Internacional e o Art. 21 do ta creto4e1 ao 7903 de 2?' de. agt.ste
de 1945# a prioridade do correspondente pedido depositado na Re.
partWito de Patentes na .Ingl aterra, em 34 de agGsto de 196O# to0
_
tic 2820k.

Janeiro d3 1959 583

- 0 c.a-algo ae. Premien nailetrIta t a Prloridde do iiriwan

dento pedido, depositado na Repartig go de Patenteie 408 tatado
Unido° da AM6ricad Rortet ark 23 de JUDIO da 19.62, 80b 0.28188‘,
to 213.770'
1.40

herdo de corte e 200 atados --T\
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TÉRMO 'M o 150:053 de 21 de junho de . 1963

lequerentet NORTON COMPANY E. N. A.
Píivil‘gio de Invençtot PRODUTOS ÁDRASIVOS REVESTIDOS
BEIVINDICAÇOES
PONTOS OARAGTERISTIOOS
Dai um produto abrasivó revestido, tenso um Componente de suporte e, pelo menoa, um revestimento de adesivo

ligando uma camada de gião abraeivo firmemente ao mesmo, o oper.
feiçoamento caracterizado pelo fato de compreender:
, a.- uma camada de grZo abrasivo, contend0
uma proporç;o substancial, , por volume, de grSo de diamante,

b.- e o balanço onoomplemento, por volume,
consistindo esaencialmente de uma ggo de diluente l tendo uma

dureza Moh. de 4,0 a8,5.
2.- Produto abrasivo reveatido, conforme =pacifica
do no tonto 1, caracterizado pelo fato da pOrcentagem, por vow
lume, do dito grgo. de diluento catar na emala de 25A a 85.
Produto abrasivo revestido, conforme eapacificau
do no ponto 1, caracterizado pe10 .fato .do grito de diluent0 802'
8Slica
4.• PzodutO.abrasiVO reveatidO, conforme espeoUloa•
do no ponto 1, caracterizado pelo fato da ggio de diluerite 802
5.- Produto abraelVo reWatidos,CoufortiG eepeoltioero
do no ponto 1, Ceracterf4adO polo 'tato de cao de dlluente ger
granada.
' • 6.. Produto zbraolvo cevestido, eorhtnon0 eepeoitiolt.:

ao no ponto 1, earaoterieadepoZod'ato de grlio 40 dUnente eol?
Vidro triturado,
e0pe0lfiet4
74- Produto Omeivi xeveetidoteotferme
:do no peto 1 1 oáríderlzado polo foto do 6,1'174 de.ailliantO•aer
' Inna.re s' ina triturada.
Pinalmente, a depositant e reivindica, de acOrdo CO*

CoAT0P2Z9 Z00.P409 19141 049 00A401:41400 eme: exUge 21.4

TÈRMO NO 10.236 de ti de abril do 1963 —
Requerente: SIEMEN3 w SCHOCKERTWBRKS AICTIENUESLLSORAPP • A/emanhá;
Privilegio do. Invenq'do e PRENSA DE EXTRUSX0 PARA REVESTIMENTO DE
.tretsos DE CABOS com UMA BAINHA DE METAL, MAIO ESIECIPICAMENTE PAU
O REVESTIMENTO DE NdCLEOS DE CABOS DE OLMO.
REIVINDIÇAÇOES

1.° Prensa do extras% para revestimento demite/00E
as nayoa com uma bainha, mais une 4/lamento para o revestle,
mento de lagoleos do oaboo do Oleo, em que vai tubo do arrefee4
mento de parede dupla g arranjado no parafuso de retenggo de
mandril tco
e no mandril de prenda too, 4 isolado do :marna
transporta um refrigerante ti coraprojndo uma prato clitndrice
Oca a uma por gZo agaloa, caracterizada porque a ponto atam
do tubo de arrefecimento mergulha dentro de uma pango cilfma
drice Gut de parede atapu que Etb conduz qualquer refrigeral
te o chega a extremiaado do mandril e tanto a porggo arnica In
aio a porçSo eilinarloa toa ao provida do =a camada Isoladol
ra de calor de mataria/ Isolador g prova do calor.
2.• Prensa de eztrus go do acOrdo com o ponto is casai
terizada. porquo a *porqgo etnica do tubo de arrefecimento g 'I
pressionado em condiq go do ved.aggo# do preto:4;110/a estan que O,
contra o'mandril de prensa ctnico 8C0I)
3.* Prensa do eztrua go do aecirdo com o ponto 1, can
terizada par•iue a dimene go da porçgo eilUdrica Ui, inserida
dentro do mandril do prema, inclusivo.da nanado do isolamento
a prova do'calor 8 nelOolonada para asiorir auportSte 'ao martj
dril. Intorno,
4én Prensa do extrus go de ac gra0 COR O ponto 2, ceai
torizada porque a /longo cilftidrica rica do tubo de arrefeci:sei
to 'O provida de uma camada isolante do colori
34 . Prensa do eztrus go do actirdo com co pOnted Z 011, 44'
Oartkoterizeda porque a camada de laolttunto aprova de catar.
Compreende faiam teci,143 de fibrn de Vidro roVeStidal com bm.
racha .de silicone.
Pinalmentes a depositante reivinaido,de Aca-,40 00r,t
Convenqgo .Internacional o de conformidade cot O artigo 21 do 1
COdigo da Propriedado Industrie,. 4 prioridade do corroponded
te podido depoaltadro na Repartiçlto dó Patentes zuk.Aumagig4
ao 41.51239.40 40, 00.2 o 4439ra 72.2o3 PM/ r:
Abr
(
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rificios para a .Passagem de um P/° retido de-um.,park
. outro iado,por efeito da compreeoZo determinada pelo choe
que e depois pelas molas do verculo, caracterizados .por
ter o dito ;Mbolo uma pluralidade de oriitoios, uma.partá
deles permanentemente abertos, e.outrajoarte vedada por
uma tampa premida por um neto eastico, preferentsmente
uma mola helicoidal;
,Alwrieuwavawro3.7p1ALIORZWEDOISSIUDIVItizZCOS, como rtaw!
Vindicado em 2, caracterizadosporpossuir o âmbolo troa
00 ,-cklindrico orif(cios dispostosprctrimos Jmargem avise
na$ de passagmnpermanente, e outros oriffcios prif:zimOs
ao centro que ficam tampados par uma peça anelar ,forçada
.por mola ou outro meio eljstico;
* M 4ffoRzs'arDaRg5 .FIXDRZuzica5, como refulja
3. ApARFirçaiagivras. E

TERMO N2 147.419 de 6 de março de-1963
Rquere nte: EQUIPAMENTOS VANGUARDA LTDA .$X0 PAULO
Previlegio de Invenção APERF
EIÇOAMENTOS EM 6CULOS, NOTADAMEN.
TE
*CLOS DE PROTEÇU USADOS NAS INDESTRIAS.

dicados em 2, caracterizados por uma parte" dos' oriftcaa
de passagem ' existentes no ";.mbolo . tronco-cilfndrico, de 040
quer localizaçá.o, ficar tampada por uma ,peça.deslocctvei

• REIVINDICAÇOES

disposta sobre

1 - Ap erfeiçoamentos em óculos, notadamente
Oculoa de
íroteção usados nas indástrias, caracterizados por uma aba fel
Ta p
referivelmente da vidro inquebravel como as lentes dos OcU
tos, afetando a forma de um setor de círculo ou semelhante,fi-

e contra ;Ias forçado por um meto '17

•iâtico, preferentemente uma mola helicoidal, fixada na
haste do ;inbolo.
4. AÉIRMIÇOAMITOS EM AlroleSCWORNS HitacuZIVOS, como re i ola

, xada em cada haste dos óculos a partir da zona das charneiras

ateado de . Z a 3, e, substancialmente,

para-traz e com sua parte anterior, (pie se projeta da zona das
charneiras para baixo, acompanhando a curvatura dos aros até a
.parte inferior dos mesmos.

como descrito e 12:42

trado no relatOrio e noa desenhos and'xos.

2 -Iperfeiçoamentos em óculos, acordes com o ponto
.primeiro, caracterizados pelo fato da parte superior da aba ser
%Ixada à face interna e à parte inferior da haste, por adesivo,
Caldeamento ou outro meio, sendo a mesma dotada de uma nervadu.
ra externa que agarra sob a haste.
3 A p erfeiçoamentos em.Oculos. acordes.comos non.toa
primeiro e se gundo,caracterizados pelo fato da aba possuir uma
nervadura próxiMa ao seu lado anterior, em sua face interna;pa
ra o fim de envolver o aro do óculo em eua- parteexterna e po2
tenor.
4 !. A p erfeiçoamentos em -óculos, acordes com os pontos
primeiro a terceiro e em substância como descritos no memori.
ei.4 .
título de exemplo representados nos desenhos anexos.

TERMO N2 137.880 de 10 de abril de 196a
Requerente DNION •CARBIDE CANADA LIMITO

CANADÁ

Privilegio de InVer4o: MAQUINA DE SOLDAR CANOS à'PROCESSO1

1

REIVINDICAÇOES
1,
de

Um processo para solda metÉsli ca.prateaida
a da
Um

tubo de aço, caracterizado por incluir a junção das seçielup

de tubo . p or Pontas de tolda eletrica, pelo menos nas
C orrespondentes

posisZet

à 6 horas e 12 horas para fixar as
, ditas sePUO

eCP uma posi4o relativamente fixa, com uma junçlo com as bopda3
- em V, tendo um intervalo base de afastamento separaria° ditas
saçlóes, exceto nos locais dos, pontos de solda elétrica,
dO

UM

ap ponto de solda da p osição correspondente

(Dzu•ses

iniciou

passo rotativo de solda de metal, do tipo curto-circuita,

eletrodo consunaível

e

p rosseguindo

a

:is

12 horas com ma

operação para

a 1,0247i

do ponto de solda correspondente s 6 horas, p
rimeiramente en
Uma metade do tubo e depois na outra metade, caracterizando".04
Cinda, por ser o dito eletrodo c onSumível oscilado em uma amPli,
tudo constante e pre
-Selecionada, de um lado para o outro da

SÉRMO 1111.561 • 30 ao 3n1ho .5e 1.96g
REVERENTE • WICtraTo OANCHEZ ROJAS Guanabara
panada/0N

mento.

Aperfeiçoamento

eis.amortecodorea

biddulieos
BEIlaNDICAÇOgJ

k 1. APERFETGOAMDRTOS EM AMORTECEDORES HIDÉrrUZTCOS, do tipo Cr
,

gue um Uolo trobolha dentro do un alLindrap jpedeuinde

:unção, com um ticlo que inclui, um período de pausa sele cionad0
entre 60 0 e 150 0
em cada metade de cada ciclo de oscilação.
12.

UM aparelho para e xecutar o
p rocesso caracteriza.

' :ao no Ponto 1 incluindo uma base de apoio, adaptada para. ser' 4,
g idamente pren sa ' em Um dos dois tubos
a sarem soldAbs, di
ta 1,,an

20 de apoio servindo para suportar Uma peça
transp ortadora para
girar on volta do eixo do tubo,
dita pega transportadora supor._
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1
tendo uma unidade da

solda provida COM moios para alimentar UM
tletrodo consumível perpe ndicularmente ao referido tubo,
de em..
DOntro erjun271à, e meios para de scarregar
Ume corrente 'ús pra.
tetor da solda a arco em tOrno do eletrodo reversível passuind0
Ds seloslaecessários para fazer girar a dita peça tranaportado.
ra e a dita Unidade
de solda em tOrno do referido tubo a uma veta
20cidade prg-Selecionada, caracterizado por eer,
a referida uni..
dadeaa de solda sup ortada por Uma peça de movimento alternadol
. acionada por UM cama movimentado par Um motor, em uma caixa fl..
Xamente prOsa 1 peça transportadora rot ativap -seindo essa peça
de movimento alternado adaptada para operar a refarida.unidade
de solda iran sversalmente it junção, durante o movimento rotati..
VC da peça tr
angpOrtadora e da unidadr de solda em terno do tua
to.
•••110

A
Aparelho . de acordo
com o Ponto 1, caracterizado
'

pcir ter, O referido cama, uma seção transversal que varia ao lon.
go do seu eixo long itudinal a ser deslocável ao longo d5..ese elaa.
numa direção perpendicular ao movimento da referida peça de moVimento , alternado para permitir a ajustagem da amplktude de os»
ailação lda unidade de solda.
Aparelho de a&golo com os Pontoe 2 ou 3, caractea
rizado por ter, o dito cama, uma superfície de contOrno tal que
a dita unidade de solda, durante o seu trajeto atrav
g s da junção, demora-Se em cada lado da referida junção por um espaço de
tempo correspondente a um angulo entre 60 0 e 150 0 da revolução
do carne.
5.
Aparelho de- acOrdo com os Pontos 2, 3 ou 4, caraeterizado . por ser o motor que aciona o dito cama provido
com meios
de a j ustagemde velocidade para contralar a freqftancla de oscilação da dita .unidade de solda.
Processo para a solda metálica a arco protegida
a g ás, de tubos de aço caracteriiado como foi acima detalhadamen.
to descrito.

" BEIVINDICAOW
1.* Aptirblho para o tratamento etintfnuo de coret•
ras de material eob a forma de fibras ou fios, com estrutura

fibrosa Irregular, aobretudo para a produção de carreiras de.
material de reforço embebidas com resina sintática e dotada
com falhas de cobertura, no qua l a carr eira d e mat erial fica
exposta a uma farça exercida por um pár de r : alos e que pãe eni
perigo a manutenção do conjunto dás fibras ou fios desta cara.
re1ra, evitando-se este ,PerigO por meiO de floS dispostos
em
sentido lon g itudinal, •caraCterizado polo fato de se prever, ea
tre á carreira de material e os ralos um rnImero mIlltiplo do
fios paralelos, fixpa a um suporte estacionário e por baixo doe
caie passa a carreira de.materia/..
.2. a Ap arelho de acardo com o ponto). para a prodt
Ç Z_o de material de reforço com falhas de cobertura, oaratiter4
zado pelo fato de o suporte estar montado antes da zpna na
qual a falha de cobertura superior ; conduzida abre a narre,ra de material, e de os-fioe ficarem sitUados entra ax caaroia
ra
• de material e a relha do cobertura.
3.a Aparelho de acardo com o .ponto 1, caracteriza
do pelo fato de os :loa serem f‘bricados .de aço.
4.- Aparelho de acara° com o ponto 1, caracteriza
do pela fato de os fios serem fabricados de seda de vidro.
5-- aparelho da aeardo com o ponto 1, caracteriza.
do pelo fato de . os fios serem fabricados de um material aintí
tico, em especial nylon.
Finalmente, A depositante reivindica, de acá'rd0
Com a Convençgo In ternacional e de conformidade como artigo

21 do Cadigo da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da A.
lemamha, em 24:de março de 291, sob o nUmero D...35735.2A9a/
...15(37,L

7'

7.
Aparelho para solda metálica a arco protegida a
tás da tuboa,de aço caracterizado como foi acima detalhadamente
descrito a ilustrado nas
Figa. 1-5 dos desenhos 'anexos.

Reivindica-se, de acordo com a Convenção laterna
Dionalae 0 Art. 21 do COdigo da Propriedade In
dustrial, a p rioridade do pedido Correspondente depositado na
Repartição de Patentes dos Estadas Unidos da America, em 18 de abril de 19a, sob
N11103.771.

TtRmo .

137.068 . 12 de março'de 1.962

REQUERENTE . J.R.,GEIGY S.A.
nuy ilÉGio

TÉRMO - 137.430 23 de março de 1.962
REQUERENTE - DEU.
TAFELGLAS AIMENGESELLSChAFT DETAG- Alemanha
PRIVILCIO DE INVEaÇa0 . Aparelho para o tratamento de carreiras
de material com uma estrutura em forma de
' - '-aas 011 fios

Suiça
DE INVENÇXO Processo para à preparado ete
corantes monoazo
PONTOS CARACTERISTICOS

1. vroOesso para a preparaçãO de corantes
monoazo,caracterizado
pelo fato de que se liga um composto amin o- fc

noxi-benaQUO dia%

686

.
.
tado, cujo radical fenoxi se adha emitstituido per ao menos UM
radical alifafico, cicloalifaeico, aralifaeico cón;endo ao menos

4 aeomos de cartono e que os necleoe benânicoo podem Conter subs
tituintes adicionais n go ionizando, com um componente de ligação
da fermula geral I,
"NH - CO - CH20
111.1 - coícilz i n - 11.1
OUS

JarieLe de

ri)

C;

(I)

po protetor de grupo 1.14,n0 e do grupo tetaoeat:i)oxilo, e ielo
te qué o heptapeptídio resultante, 1,-oOparti1.Ioalaoi1ol.feni1-a1a.
1i1-I-isoleucil-gliciloIoleucil.I..metiondnamida, que tem um grupo
;arboxl protegida, 'g condensado com o tetropeptídio
-I.oprolil-Ioseril-I.lisina, que tem os grupos Omino protegidos, e
porque, depois da elimina4o dos grupos protetores, o enÚcamptf.
dio resultante, L-glutaninil-/oprolll-I,seriloL.lisil-Ioa'sOartil-Lo

SO3 H

convertido no endecopeptidiO

qual dgoifiqam R hidro g;nio, ou um grupo metilo.
Hal halogenio e

leueil-lometioninamido % Por elimina4o do amoníaco.

n 1 a 2,
em meio fracamente oeido, neutro ou fracamente alcaleno.

- Um procedimento de acárdo com o ponto 1, carat,

2. P rocesso de e:cerdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato o,
que se utiliza ok cooposto amino-fenoxi-benzeno diazotado que tem
o radical fenoxi em posição O cO p em relaç go ao grupo amina.
3. P rocesso de acerdo com os pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato
do que se utiliza um composto amimo-fenoxi-benzeno diazotado, no
qual o radical contendo ao menos 4 etomos de carbono se encontra
em posição p do grupo fenoxi,

terlzado porque o tetrapeptfdlo
-Usina e preparado por reação do dipeptfdio Loglutamlnil-Improlio".
na, que tem o grupo omino protegido, com a toneril-/olisine, que.
tem o grupo epslom-amino, assim como o grupo carboxilo;de lia1na,
protegidos, e por eliminação subsequente dos grupos protetores dO

:ctrepeptUio resultante.
3 - Um processo de acárdo com o ponto 1, caracteri
zada porque o hexapeptfdio,

4. Processo de acOrffi; com as pontos 1 e 3, caraterizado pelo fato de que se utiliza um componente de ligação da fermula I, no
qual os grupos aCido sulfSnicoa ocupam a posição 4,6,
5. Proceoeo do acordo eme os pontos 1 a 4, caracterizado pelo fato
de que se utiliza um componente de ligação da fermula 1,no qua7

,glicil-L-leucil-L-metioninamide e preparado a partir do dito, hexa
peptidio que tem o grupo omino do radical àanlno protegido por um
;rupo protetor, escolhido do grupo constituido

pelos

grupes toai..

a., carbobenzoxi, carbo-t-butoxi, trifluor-acetila e tritila, por
eliminaO g o do grupo protetor.

Hei significa Claro.

4 - Um processo de acãrdo com o ponto 1, Caracteri

6. Processo de acerdo com os pontoo 1 a 5, caracterizado pelo fato
ds que se utiliza um componente de ligação da fermule I, que

zado porque o hepetapeptidio

contem o grupo halogenacilanina na posição m do radical fe

mencionado heptapeptidio que tem o grupo omino do radical'IdO acide

roxl,

aspartico protegido por um grupo protetor escolhido do grupo' cons.

7. Processo de aceirdo com os pontoe 2 a 6, caracterizado pelo
fato de que rse utiliza um componente de ligação da remela I
que contem o grupo metila na posição p da radical fenoxi.

titulei° pelos grupos tosilo, tarbobenzoxi, carbo-t-butoxil.trifluto

acetila e tritila, e o1 grupobeta-carboxila do radical do ;eido ap.
ig rtico, protegido por um grupo protetor escolhido do grupo cons.
tituido pelos grupos .metila, etila, t-butila, benzila e p-4itroo
-benzila, por elimineç;o dos grupos protetores.
5 - um processo de acerdo com o ponto 1, cáracted

8. Processo para o tlogimento de materiais contendo nitrogenio,
especialmente materiais queratinos, caracterizado pelo fato de

se empregar os corantes azo do ponto 1,
TIMO N o 143 483 de 1 de outubro de 196..
Requerente: SOCIETÀ PAREACEUTICI ITALIA - Itella
Privilegio de Invenç go: "PROCESSO PARA A PREPARAÇIO
POLIPETIDIOS EIPOTENSORES"

Sacio porque o endecapeptfdio
DE NOVOS

REIVINDICAÇOES
1 - Um processo para a

propor -na° de novos polipolo

'Urnas hipotensores, da seguinte fOrmula gerai:
o
-L-metioninamida,
em que

Ee

•soleucil-glicil-Iolcucil-t,metioninamida e preparado a ' pOrtIr de

escolhido do grupo constituido por hidrogênio, L-as-

-I-aspartil-L-alanil-L-fenil-elanil-D-isoleucil-glicil-IoleUell-to
-metioninaodda e preparado a partir do dito endecapentídio 'que tem
o grupo epsolom-amino do radical lisina e o grupo omino do radical
decido glutmico ., protegidos por um grupo escolhido do grupo
constituído pelos . grupos tosila, carbobenzoxi, carbO-t-butoXi, trA
fluor-acetila e-tritila, e o grupo beta-Carboxila do radical de ao
eido aspÉrtico, protegido por um grupo protetor escolhido dó grupo
constituido pelos grupos aetila, etila, t-butila, benzila

e

È

p- nl.

tro-benzila, por eliminação dos grupos protetores.
. Um processo de'acerdo com o tonto 1, caey.

partila, L-glutaminil-L-prolil-L-seril-L-lisil-Ioaspartila e 1.-pi

.terizado porque a L-piroglutami1=1,-prmli1-L-s

caracterizado porque ou derivado do tripeptldio L-alanil-L,fenilo

naulda e preparada e partir do endecopeptiáio L-glutaminil-I-Zproo

-alanil-Ioisoleucina, que tem um grupo protetor de grupa omino,
e condensado com o tripeptídío giici,-1,1eucil-I-motioninamida, e

-glicil-L-leucil-L-metioninamida,"por eliminaçSo de amoníaco icoM

porque, depois da ellininação do grupo protetor, o hoxapeptidio I/

resinas trocadoras de , ananW.
A requerente reivindica de acordo com a coro/eriça.°

e condonsodo COM UM derivado de ecido aspertico que tem uo

InternooJmiol i e

Q Art.

4o1Reo;'Oto o :doi Ag 79Q3 de 4 do

air
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1945, at Ilrioridades dos Correspondented pedidet deposi.

todos na Repartiç g o de. Patentes da Itala ) em 5 de outubro de

1961 e 5 de fevereiro de 1962) tob

ms. 17483 e 2161 )

te do ffladale do cabeçote fixo, em sua posição extrema

respec-

tassonde compensar

tivamente.

•

TERMO ND /43 9 07 de 18 de outubro de 1962
Requerente: HOLSTEIN d:KA,PPERZ MASCHINENFABRIK "PHONIX' r U.m.Dor. •
ALEMANHA
PrivilÁgio de Invenç g o: "MAMA ENCADICOTADOM DESENCAIXOTADCRk
COM GARRAS PARA GARRAFAS g SIMILARES'
REIVINDICAOES
1 . Mdquina encaixotildora e , desencaixotadora cosi garras
para garrafas ou similares, caracterizada por uma cOrreia transpor•

pwo.

4 sua

o suportando dois cabeçotes munidos de

garras para

garrafas, entre uma mesa de carga, alimentada per
a

um

transportador

dUpla fila de caixas cujo movimento no sentido vertical

4 comaa*

2 -M gquina ancaixotadora e dasenoaixotadora com garras
rara garrafas ou similares, conforme a reivindicação 1, caracteri
zada pelo fato que um dos cabeçotes dotados de garras que estio colocados alinhados em sentido vertical em relação ao alimentador duplo de oaixas, está montado m6vel na placa de suporte permitindo o
éontrole do seu afastamento em relação ao segundo cabeçote fixe~
de propi p lar a regulagem do espaçamento das garras de conformidadp
com a disancia entre as duas fileiras de caixas no alisentador)

Lfig.2
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•

,•'
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original no inicio de ciclo,
deseneabtOtaftra

cois garras

para garrat ou saciarei*, de conformidade com as relvindloa0So 1
e 2, earacteritada pela:orate que dito cabeçote
selo de molas.
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- máquina enoaixotadora e desencaixotadora com garras
para garrafas ou similares, conforme reivindicaOes 1 C 2, caraote.
risada pelo fato que o cabeçote aldveI possue um eixo longitudinal,

munido de rodas nas extremidades que nos estagios de ideie e fiei
de percurso se apoiam sabre trilhos verticais servindo de guias na
rase de subida e descida do cabeçote para apanhar e soltar as gare
rafas e tambdm tendo fungo de es p era '

posa'propielar O'araatases-

Po>

5 -.-, MXquinaencnixotadora e decericsixotadora com garras pe.,*
-ra garrafas ou similares, conforme reivindicaçães de 1 a substan+
oialmente como descrito no 'relat151. 10 e ilustrado nos desenhos anexos)
requerente reivindica a prioridade de . igual pedido de pus

tente depositado na 'Repartição de Patentes da Alemanha sob no

18444.409/VilW81 em 15 de

Dezembro de 1961,.

22ftme . 152.529 .28 de eglat• de 1.963,
REQUERXNTX% .LUIZ ase st seuzA . SE0 Paul.
PRIVIttOie DE INVINçh Novo tipo de filtre para Que com
dispositivo ay limpeza. automítios
REIVINDICAMS_
I- NOVO TIPO Dg P.II2rRe FARA IGUA-COM DISPOSITIVO Dr
AUTOMÁTIdA, formado de um filtro comum, porem caracter
zádo por ter na'parte superior uma turbina a água que aciona
duas asavas alongadas, internas no corpo do filtro e aderentes
à euperfrole externa da vela, ceavas nua a limpam por fricolo-

namente quando. a.turlina ÁPOota_a funcionar..
II- NOY.O .TIPO Dg TIITRu PARA AGUA COM DISPGGITIVO.DE
tIMPEZA AUTOMLTICA, Caracterizado ainda por ter. um registro de
duas vias que dirige•a :igua l ou para a turbina acima reivindis
cada, eu para o corpo do filtro, conforme se trata de limpeza.
da vela ou de filtração de água.
'Me Tudo cevo descrito no presente memorial • liture
trado noa desenhos anexos:

1S

Fig. f

IIII
00OcD
eton ece
0.£1 lioo•
On
+ `6".5

a posisgo

o transporté daS

dado por um pistão bidrdulioo provido de'dito carrinha.

'

abre as cai-

existente entre as duas Moiras adjaesn,

4 • Míquinaencaixotadera e

A

tadora dupla para alimentação de caixas, por um carrinho m6voi se
deslocando em sentido ortogonal ao movimento de dita alimentadora

volta

o vão
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MA-ROAS DEPOSITADAS
Pu-ao ' ',aça() feita de aeôrdo com • art. 109 e Seus parágrafos do Cu jia° dr Propriedada anaustaat
N. 867.612
Local: São Paulo
Classe: 36.
Artigos: Para distinguir artigos de vestuários e roupas feitas em geral: Agasalhos, abrigos de peles aventaas, ai-.
percatas, anáguas, blusas, botas, botinas blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacos, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, ' calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, caanisas, calças, camisolas, camisetas, cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, casacos, chinelos, dominas, echarpes, fantasias, tardas para militares e colegiais.
fraldas, galochas, gravatas, gôrros, jogos de liagerie, jaquetas, luvas, ligas,
lenços, mantôs, meias, maiôs, mantas,
mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, peanas, pulover, pelerinas, ponches, polainas, pijamas guarda-pó, punhos, perr.eiras, quimonos, re :aios, robe
de chambre, roupão, sabeetudos, saias,
suspensórios, s 'das de banho, sandálias, swea ter, ahorts, sungas, atolas,
soutiens, slacks, taier toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestiods

braços para veículos, caminhões, cantil
nlionetas, calotas, capotas, carrinhos de
mão, carretas, carros ambulantes, carros'
elevadores, carros irrigadores, carroce-1
rias, charretes, carros tratores, chapas1
circulares para • veículos, chassis, cubos
de veículos, corrediços de veículos,
cardans, alavancas de câmbio, direção,
diferencial, desligadeirasa eixos de direção, elevadores para passageiros, freios,
fronteiras para veículos, locomotivas,
molas, motocicletas, motofurgões, manivelas, breques, para-choques, para lamas, para-brisas, pneus, pneumáticos,
pedais de câmbio, rodas para veículos,
radiadores para veículos, lanchas, selins,
reboques, hélices de veiados, varetas
do contrôle do afogador e acelerador,
varaes de erros e vagonetas
basculantes

N. 867.620

TRIFIJRX
Indástria Brasileira

N. 867,622

ãzmrldtox

Requerente: Trineta ---- Indústria de Artefatos de Borracha Ltda.
Locai: São Paulo
•
Classe: 39
Artigos: Para distinguir artetatos de
borracha, acessórios e artetatos de borAceites Peru fit ifiva
racha para veículos: Arruelas, argo:as,
amoatecedores, assentos para cadeiras,
borrachas para aros, batentes de aofre. Requerente: Aceites Y Jahones Loca de
Tena, S.A.
Classe: 23
Local: Sevilla, Espanha
buchas de estabilizador, buchas, buchas
Classe: 41
de jurnelo, batente de porta, batente de
chassis, bicos para mamadeiras, braça- Artigos: Substância. Alimentícias e seus
N° 867.616
deiras, bocais, bases para telefones, bor- prerados. Ingredientes de alimentos.
Essancias Alimentícias. Azeites de
rachas para carrinhos industriais, borraOliva
cha
para
amortece
bainhas
de
borracha
AMI T 17 R
para redeas, cochim do motor, câmaras
N9 867.623
de ar, chupetas, cordões, massiços de
borracha, chapas e centros de mesa,
Requerente: josé Freua
cordas de borracha, capsulas de borraLocal: São Paulo
cha para centro de mesa, aamos de borClasse: 50
Artigos: Para distinguir como marca de c- ha para máquinas, cdpos de borracha
N9 867.614-15 1
serviços: — Câmbio, turismo, reserva para freios, dedeiras, desentapidores
•
•
de passagens e de hotéis, intercâmbio e pias, discos para mesa, descanso para
Requerente:
General
Mais, Inc.
. PAMOBE
informações turisticas, convenções, di- pratos, encostos. êmbolos, esguichos, es- Local: Minneapolis; Estado cie Miassevulgação,
organização
de
excursão,
tratos;
esponjas
de
boracha
em
quebraIndástria Brasileira
sota, Estados Unidos da América
jacto • para torneiras, fios de borracha
transportes para turismo e viagens
Classe: 1
lisos, fôrmas le borracha, guarnições Artigos: — Substâncias e Preparações
Requerente: Pasch. aliei S.A. CornarN° 867.617
para móveis, guarnições de borracha Químicas Usadas nas Indústrias, na km
cio e rmportação
para automóveis, guarnições para veí- tografia e nas análises químicas. Subsa
Local: Ribeirão I-'rato — Estado
culos, lancheiras para escolares, taami, tâncias e preparações químicas anti-corde São Paulo
Classe: 11
nas de borracha para degraus, listas de rosivaa e anti-oxidantes. Ácidos gorduArtigos: Para distinguir acessórios, ferborracha para janelas e para portas,
rosos polimerizados .
ragens, ferramentas e artefatos de melençóis de borracha, manoplas, maçaneN" 867.624
tais para veíaa'os: Aros para lantertas, protetores para para-mulas, /coretonas, aros para farois, catracas curvas
res de para-choques, pedal do acelerade retorço, encanamentos, fer
ragens
:" 3r, pedal de partida, paras para busiGenknoxy
para capte- de. autoniev_is, ferragens
nas, ttiratinhos, pontas de borracha paia
para tectos ae cabine ds caminhões, le.
bengalas e muletas, rodas de borracha
vantador a ara vidros de caminhões de
para móveis, sanfona do vacuo, rodizios,
Requerente: General IVIills. Inc.
automóveis e para vaiculos em geral,
revestimentos de borracha, suporte de I
Requerente:
Induspesca
—
Indústria
Minneapolis, Estado de Miasse• luvas para bombas d'água, mancaes
motor, sapatos do ,pedal de breque e
Brasileira de Pesca S.A.
sota, Estados Unidos da América
para brocas, porcas, peritos, terminais,
de motor, sapatos do parai de breque
Classe: 28
Local Santa Catarina
parafusos especiais para regulagem dos
e desembrio e isolador, suportes, su- Artigos: Artefatos e Produtos Acabados
Classe:
50
freios, botões de metal ( Start), paraportes de câmbio, sanfona de partida,
fusos alonga ,..)s para afixar o motor Artigos: Para distinguir como marca saltos, sola, e solados de borracha, sur- de Origem Animal, Vegetal ou Mineral,
de
serviços
de
industrialização,
comernão incluídos em outras classes; Artede partida. acesario .: para molas diandinas. de borracha para aplicação aos f atos de substâncias químicas não incluicialização e exportação de pescado
teiras e --az t •, grampos, Rilhas de
fios telecráfícos e telefôntcos travado- dos em outras classes. Resinas Epoxicas
metal que envolve as molas e protege
:- da porta, tigelas, tubos, tampas de
N9 867.618
N° 867.625
contra a. pó e ferrugenr, • •os de direborracha para conta-gotas, tinas de borção, pinos de molas, luvas de metal
racha para elaboração de substâncias
rosqueada para unir as: partes laterais L.
químicas
INWSPESCA—INIdSTRIA
do eixo, retentores de metal, suportes.
CARDHU
Suportes para vidros, acessórios para
BRASILEIRA LE PESCA
N° 867.621
amortecedores de choques, acessórios
Requerente: John Walker
Sons
S/A.
para bair a de tensão, acesso-ios para
Limited
freios. Anca tas, ar, sebo,, Arrebites, boLocal: Londres, Inglaterra
S I Z.E
tões para painéis de veículos, canos,
Classe: 42
Industria
Brasileira
correntes, chaves de parafusos, chaves
Artigo: Uísque
Requerente:
Incluspesca
---Indústria
de fenda, chapas, chave ingleza, dobraBrasileira da Pasca S.A.
N° 867.626
diças, cfeames, grades, super-cabias, friLocal: S. Catarina
Requerente: Sidec Sociedade laternaciozos, enfeites de metal, engates, esguinal • Engenharia e Comércio Ltda.
chos, estribos, fechaduras, molas para
lv° 867.619
Local: São Paulo
portas, enfeites para automóveis, maçaClasse: 50
netas, martelas, emblemas para automóc
Artigos: Pára distinguir como niarca de
veis,• placas, frisos, parafusos, • porcas,
KORATRON
' grampos, terminais de direção, travadeiserviços de enq- enharia, arquitetura, terVocê pode
raplanagem, imobiliária, achninistração e
Requerente: Laboratoires Calino
ras, trincos, conexões de metal,
vasilhames e uniões
11;o precisa passar
azsistência técnica em construções civis, Local: Montreuil (Seine-Saint-Danis)
Na 2.67.615
mecânicas e elétricas, instalações hidráuFrança
Classe: 21 lí cas, elétricas de ar condicionado e de
Classe: 48
Artigos: Pata distinguir veículos e saias Requerente : Koratron do Brasia S
elevadores. Indústria e engenharia em Artigos: — Perfumes, aoçõe:3 de Touca.partes - integrantes: Automóveis, aros
Inda3tria e Comércio
instalações e zonstruções.
eprasenta- dor, Bastões para 'os Lábios (Batons)
para veículos, amortecedores, bicicletas,
Local: Sou Paulo
ções, importação e ehortação
Cremes para os Cílios, Vernizes e Pis.

VERSA DYME
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solventes para as Unias, Creias e óleos
para Bronzear, Cremes de Beleza, Dentifricios, Maquilagens, Sabô-s de Tellcai.oi e em Geral todos os produtos
para conservação e em:ousamento do
cabeio, compreendendo produtos para a.
descoloração, a ondulação e a «Mise Eu
Puis» do cabelo, Tinturas, Xampus

Ns. 867.633/634

SURGIBINE
Na. 867.629/632

N 9 867.644

Requerente: Asbent ,•; A.
Local: Guanabara
Classe: 38
Artigos: Papelão
N" 8S7 Aso

CAPILO

.tequerente: Carter — Warlacs, Inc.
Local: Nova York, Estado de Nova
York, Estados Unidos da América
Classe: 10
Artigiss: — Sabão GermIcida e Desinfectante para uso em Cirurgia Agente
Limpador Medicinal tendo Propriedades
Antissséticas e Desinfectantes para uso
em Cirurgia

N 9 867.638

Indústria Brasileira.

N" 867.627

Requerente: Laboratoires (*.apuo
Local: Montreuil (Seine-Saint-Dems),
França,
Classe: 48
Artigos: Perfumes, Loções de Toucador,
Bastões para os Lábios (Batons), Cremes para os cibos, Vernizes e dissolventes para as unhas, Cremes e óleos para
bronzear, Cremes de beleza, Dentifri-'
cios Maquilagens, Sabões de toucador
e em geral todos os produtos para conservação e embelezamento do cabelo,
Compreendendo produtos para a desco' loração, a ondulação e a .z1\4ise Eu ['lis»
do cabelo, Tinturas, Xampus.
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Requerente: Induplástica
Artefatos
INDUSTRIA BRASILEIRA
Plásticos Ltda.
Local: Capital do Estado de São Paulo Requerente: Nilson Pereira de Nov.,sLocal: Bahia
Classe: 28
Classe: 41
Artigos: Açucareiros; anéis exceto de
outras classes; aparelhos para água, café Artigos: Café em grão, torrado e moído
cha, jantar, refrescos; adôrnos não cif
N" 867.-6-40
outras classes; argolas não de outra:.
classes; aros (inclusive para óculos e
para guardanapos); bacias; baldes; banR 0•) E
dejas; biscoiteiras; bombonieres; bu•,es;
cabides; cabos; calçadores; cálices; canecas; canudinhos; centro de mesa; cesto.;
coadores; colheres; compoterias; conte
teiras; copos; descanso para ,.arheres; esguic-ros; espremedores; espumadeira.s. Requerente: Rodema S . A . Material Rodante Indústria e Csmércio
estojos; facas (cabos para); farinhas•
Local: Bahia
frascos; fruteiras; funis; garfos; garraClasses: 50 — 38 — 7 — 21
fas; globos; jarras;- :arros; lava-dedos;
leiteiras; licoreiros; mantegueiras; mati.
Artigos: Nas classes
ria plástica ou sintética; moringas, pai •
N° 867.641
seiros; palitos; exceto de madeira ou rectal; pendentes; penduricalhos; potes;
queijeiras; recipientes; saladeiras; soleras; serviços de café, chá; lantar; 'para
refrescos; talhas; talheres; terrinas; tije.las; travessas; ur:nóis; vasílhames;
lhas; vasos e xicaras
Classe: 50
Artigos; Aplicação: serviço de estudos
técnicos, projetos e execução de matr-zes e ferramentas espesiaizadas: irrje.-,ão
moldagem e confecção de peças plásticas para terceiros; plástico-técnico

M•^
Ind.,B4a4.

S.A.

Artigos: Alavancas; Alargadores; Aldravas; cunhos; tampas
Classe: 31 Artigos:- Aros para vedação: anéis de
vedação; argolas para vedação; buchas
para vedação; bujões de vedação; cápsulas para garrafas e trascos; esferas
para vedação; gachetas para vedação;
lampÕes para vedação

etwofien
Indústria Brasileira

Classe: 50 .

5

Artigos: Aplicação: ' como marca de serviços para distinguir: serviços de ferramentaria em geral pará terceiros
N° 867.635

PA 97
--

'Quem é Chmi
Na Política brasileira
Indústria Brasileira

lrRtr lia Rira capira

- 1, ,r't S.A.
Loc , ' • nuanabara
Classe: 38
Artigos: Papelão

Requerente: Rodema SÃ. Material Rodante Indústria e Comércio
Local: Bahia
Classes: 7 — 21 -- 38 — 50
Artigos: Nas ciasses

Requerent: ojsemar Toscano Dantas
Local: Gusnshara
Classe: 32
Artiços: Livros impressos, jornais e rc
vistas

Requerente: Kobe S.A. — Indústria
Farmacêutica Local: Espirito Santo
Classe: 3
Artigss: Uma e specialidade farrilacéties
ca indicada no tratamento das moléstias
hepáticas
. 867.646 647

PLASTICADA

Indilstria Brasileira
Requerente: Farmedicals
Comércio
Indústria de Produtos Químicos Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigos: Uma especialidade farinacêuti.
ca indicada em dermatologia
Classe: 48
Artigos: Im produto de toucador indi,
cado para a limpeza e o embelezamento
da sutis

N" 867.648

OLDAIR MODAS

LTDA.

IP 867.649

OLDAIR MODAS
INDÚSTRIA BRASILEIRA

N" 867.642

•
Requerente: Asberit S.A.
Local: Guanabara
Classe: 22
Artigos: Fitas finas de amianto
N 9 867.637

FLUXOBIL
Inclástria Brasileira

Requerente: Oldair Modas Ltda.
Local: Guana-bara
Artigos: Nome de emprêsa

Requerente: Indústria e Lomercio Aro

Local: São Paulo
Classe; 6
Artigos: Cabeçotes de Máquinas; más: quinas arrolhadoras; máquinas a:arrachad . as; rnáquinaá debruadoras; máquinas de dobrar; máquinas de roscar; máquinas estampadoras
Classe: 11

Brasileiral

Requerente: André Joaquim Lourenço
Ramos
Local: Guanabara
Classe: M
Artigos: Trancas, fechaduras e alarmes
para automóveis

N" 867.645

N" 867.636
•

' Indústria

ALVELU

Z,

Requerente: Oldair Modas Limitada
Local: Guanabara
Classe: 36

Artigos: Agasalhos, anáguas aventais,
boinas, blusas, blusões. . "rachecoles caiai
cries para esporte, ca l ções tara traia,
calças, calças para senhoras e cr:ancas,
Requerente: Sociedade Distribuidora de calcas-sáia. camisas. -.amisolas. canas,
capotes, casacos, cintas, cintos. cometes,
Especialidades Fabris Ltda.
casacos. cintas, cintos. cornetss enrni.
Local: Bahia
nhos. combinscaes, chanéu s. chinelos,
Classes: 2 — 16
echarpes, estolas, geirros. leques tinas,
Artigos: Nas classes
li vas. 'maiôs. meias, pean&r pflatims,
N" 867.643
nultiveres, robes rie chambre. rountS,, s de
banho, • sãias. saídas saídas de rraia,
DIMINAs
sandá V as. sout i ens, sohrtes. snnatos,
caç. uniformes e vestidos
Requerente: bis ribuidora de Títulos e
N9 S67.650
Valores Mobiliários Minas Gerais S.A.
— Diminas

Ind. 8444.

Local: Minas Gerais
Classe: 50
Gêneros de atividade: Itermediação, cor
-stagem e el i ': f r • bui-ão de valores; créditos, f---- •
avestimentos

Casse: 25
Artigos: Ações, apólices, bônus, títulos

keli695 S,Sia)31
INDUSTRIA BRASILEIRA;
Requerents : Hé''os Tóias Limitade

Local: Guanabara

)5 90 Sextat . .., 17
C asse: 13
Migo: Abotoaduras à punho; aguas
marinhas e ametistas lapidadas; alfinetes
de gravatas, anéis, balangandans de me-,
tal precioso ou imitação, berloques de
metal precioso ou imitação, braceletes,
brilhantes, brincos, broches, coridon hpidado, chaveiros, correntes de metal
precioso ou imitação para pulso, co rrentes de metal precioso ou imitação para
relógios, diamantes lapidados, esmeraldas lapidadas, medalhas, opalas lapidadas, pérolas naturais ou cultivadas,
pulseiras, rubis lapidados, safiras lapi
dadas, topázios lapidados, turinalinas lapidadas e turquezas lapidadas
N° 867 651

DIÁRi0 -ONCIAL (beção

•n•nnn

N9 867.657

Janeiro de 1969
N9 857.65r

M i 867.668

LA HÁBANERA.

ARLETE

ReqUerente: Tabacaria La }abaneis Limitada
Local: !Guanabara
Classe: 49
Requerente -: Atma Paulista S. A. InArtigos: Bilhetes de loteria
dústria e Comércio
Local: São Paulo
Ne ',,867.669
Cla.sse: 49
Artigos: BonecaS
DOSTRIA BRASILEIRA'

N9

R7. 1363

CINTREILLER

CFLY

(AUTO — SERVIÇO)
SELF — SERVICE

INDÚSTRIA BRASILEIRA:

•
Requerente: Metalúrgica, Bom Pastor
Limitada
Requerente:
Atina
Paulista
S.
A. aliLocal: bão Paula
dustrla, e Comércio
Classe: 50
Requerente. Cerealista Alto-Sarocaba
Local:
São
Paulo
Artigos: Na classe
Limitada
Classe: 49
Local: São Paulo
Artigos: Bonecas
N9 867.658
Classes: 1 a 50
No 867.1364
Artigos Nas classes

IDEAL

N° 867.652

E.TALUPGICA

Requerente: Cantrollem Ltda.
Loca: Guanabara
Classe: 50
Objeto: Orientação Contábil
No1867.670

ASMOZON
iNDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Eletrotécnica Triângule
Requerente: Arlip di Nune-3 aodrigues
Ltda.
Locai : (_= ./.a Paulo
local: 'Guanabara
Classe:
10
Requerente: Metalúrgica L4_ :a .Pais _or
Classe: 8 (Oito).
Artigos:. um aaarelho de zona para Artigos: Materiais
Limitada
elétricos em gefins
curativos
Local: São Paulo
ral
Nome Comercial
N 9 867.665
N9 867.671
N9 867.659
ASTOR LIDA'

tequerente: Forte -- Enpreendimentos
Imobiliários Ltda.
Local: São Paulo
asses: 16 -- 25 — 50
Artigos: na classe
N9 867.65?
" SÔBRB AS ONDAS 0
11111.!•n

Indústria Brasileira
tequerente; Sôbre as hondas veículos,
--omércio e Importação Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 21
• Artigos: Na classe
Na. 867.654/655

1LÈ
LETRAS
LT
rtequerente: Cilê Letras Ltda.
Local: São Paulo
Nome Comercial
N9

867.60°

Requerente: Paulo Inácio de Almeida
Local: Guanabara
Classe: 10
Aplicação: Instrumentos, máquinas,
aparelhos e petrechos par amedici'zequerente: Gestalf Assesstria Publici- na,
a arte dentária, a cirurgia e a
tária Ltda.
higiene exceto os incluídos na Cl. 34;
Local: São Paulo
máquinas; aparelhos e instalações
Classe: 31
hospitalares, de expurgo e fins análoArtigos: Na classe
gos, exceto móveis da Cl. 40

31118T4,12

Amassam&

r t)UBLICITÁRIA- VEM°
tequerente: Gestalt Assessoria Publicitária Ltda.
Local: São Paulo
Classe: Nome Comercial

Requerente: Construtora Paraense
Ltda. — Conspara
Local: Pará
Classe: 50
Aplicação Serviços de engenharia e
construções
N9 867 fsfs.

CrLESC

I
SOÇ,Ç'P

Requerente: ban Fernando S.A. Indústria e Comércio de Tabacos
Local: São Paulo
Nome de empresa

N9 857.672
Requerente: Centrais Elétricas de
- Santa Catarina S. A.
Local: Santa catarina
Classe: B
Artigos: Armação com suportes isoladores para linha de baixa tensão,
caixa de entradas para medidores
elétricos, caixas terminais para cabo
IND. DRASILEIRA
telefônico, chaves fusíveis, indicadores de alta tensão, chaves a óleo, naturais não automáticos para alta tensão, chaves de facas tripolares com
mecanismo para manobra em grupo
de alta tensão conjuntos para ilumi- Requerente: Sani Pernando S.A,
nação em série , conjuntos para iludústria e Comércio de Tabacos
• Local: : São Paulo
minação em múltiplo, resptáculos paCláse: 44
ra iluminação em série, refletores esmaltados, transformadores de medi- Artigos: Para distinguir cigarros, cição, válvulas, lâmpadas, tomadas,
garrilhos! e charutos.
fios e soquetes
Ne 867.673
37

MASCOTE

Ló GestaElf.?
Classe: 50
Artigos: Na classe
N 9 867,654

CONSPARA

N9 RP7 S61

,PEIVWTÁ1,
CLINICA ODBIITOLÓGICA,

E PRONTO SOCOW

CAMISARIA

LÁ HABANERA

Votea-(1.2o~
INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Peralta Clinima Odonto- Requerente: Taxaria La Habanera
lógica e Pronto Socôrro Soe. Ltda.
Limitada
Requerente: A Ex posição Modas -4Local: São Paulo
Local: Guanabara
local: 'Guanabara
Classe: 33
Classe: 36
Cláste: 8
Título de estabelecimento
Título cie Estabelecimento
Artigos , da Classe

Sexta-feira 17
N9 867.674

h—C: Fonte Importadora Ltda.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Classe: 28
Artigos: Artigos da Classe
No 867.680

Requerente: Jurgan Cristie Indústria
e Comércio de Cosméticos' Ltda.
local: Guanabara
Classe: 48
Artigos: Desodorantes para as pés.
N9 867.676
-

Classe 36
Artigos da Classe

IP 867. 693

N9 867.686

I C) 11 TA

CAFÉ E BAR 3(

Requerente: Pil — Fonte Importadora
•
Ltda.
Local: Estado do Rio
• Classe: Nome de Empresa
N° 867.675

Indústria Brasileira

Janeiro de 1969 691.

Requerente: "Incoplasa" — Ind.
e Com. de Plásticos S .p
Classe: 28
Local: Minas Gerais
Classe: 28
Sinal de Propaganda
N9 867.681

H
\ LANCHONETE DANTAS:
Requerente: café e Bar Lanchonete
Requerente: Editorial Bruguera
Dantas Ltda.
Limitada
Local: Gunabaara
Locai: Guanabara
Classes: 41, 42 e 48
Classe 32
Título de Estabelecimento
Artigos: Revistas, livros e publicaÀ
Artigos: Gênero de Negócio
ções impressas.
Ns. 867.687/688
N9 867.694

NIKKE:"

Indústria Brasileira
Requerente: Organização Mercedes
Ltda.
Local:. Minas Gerais
e 50
Classe: 8 e
Artigos: Artigos da Classe
N9 867.682

tequerente: Entregadora Gabe Ltda.
lasse: 50
Artigos: Insígnia Comercial
N9 867.677

Raquel ente: Rian Lanches Bar
Limitada
Local: Rio Grande do Sul
Classe 41
Artigos: Na classe
Classes: 32 — 33 — 41 -= 42 — 43
Titulo
'Artigos: Na Classe
NO 867.689

Requerente: Rian & CIa. Ltda.
Local: Guanabara
•
Classe 28
Artigos: Artefatos de material piás.
tico, a saber: bolsas; sacolas; pastas
distintivos; envólucros; estojos; ma.
Requerente: Fornecedora e Instala- las; maletas; pulsaria s; valises; por.
dora "GALAC" Ltda.
ta-níqueis porta-blocos e porta.
Local: Guanabara
• documentos.
Classe 50
Atividades: Fornecedora de mateN9 867.696
riais de construzíto em geral; serviços de Instalação elétrica e hidráulica. Reforma e conservação de prédios.

RIPPENTORSTA

Souvener
•

'

Requerente: Joaquim T. Ribeiro
Local: Guanabara
Classe 41
Artigos: Batatas fritas; biscoitos;
pães; bolos e bolachas; farinhas;
féculas e massa sal:mentidas; açúcar, amendoim, bombons; balas; caDentária As- ramelos e chocolates; doces em geRequerente:
• INCOPLASA » Indústria
ral; pastéis; confeitos; sorvetes e
pecializada e de Urgência Ltda.
laticínios.
Local: Minas Gerais
Comércio de Plásticos 5/A:
Claase 50
Artigos da Classe
NO 867.691

Requerente. Entregaaora trete .B...tda.
local: Guanabara
Artigos: Nome de Empresa
N9 867.678

11.0!•••

N9 86'7.68J

Requerente: Paulista Sociedade Anônima Comercial Industrial y
Feinlass
anceei4ral
Local: República Argentina

Requerente: Irmãos Leite Ltda.

Artigos: Chocolates; bombons e caramelos,

Titulo de Estabeleciniento
N9 867.685

ReQu

Ind.
e: "IncopiaSa"
e Com. de Plásticos S.A.
Local: Minas Gerais

E3iznikke;

tsolà 2dos Enfeites
Local: Minas Gerais
Classes: 25, 38 e 41

./iNCOPLASA
Indústria Brasileira

RIANS

NO 867.690

N9 867.683

NO 8-7.679

NO 867-.695

GALAC

Requerente: Organização Mercedes
Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 8 e 17 e 50
Género de Negócio
Artigos: Sinal de Propaagnda

R,equerente: "Iscoplasa" — Ind. e
Com. de Plásticos S.A.
Local: Minas Gerais
Classe: Nome de Empresa

Requerente: Paulita Sociedad Aix
/nina Comercial In (nadai y PinaM
ceira
Local: República Argentina
Classe 41
Artigos: Chocolates; bombons e C4
ramelos.

••.

IncMor,;,.
Requeroute: Consta.ntino A. F.
Cunha
Local: Guanabara

Indústria Brasileira, -1
Requerente: AçO Torsima S. A.
Local: São Paulo
Classe 15
/artigos: Barras e vergalh5es d
ferro e de aço para construção.
Clase 5
Artigos: Aço e ferro em bruto 01
parcialmente trabalhado;
barras
chapas e lam.nas de metal, não tra
balhadm e paro,almente .trabalha,
das, usadas nas indústrias.
Classe 11
Artigos: Barras e verg alhões*de aço
chapas e lâminas de metal.
NO

867.697

AZUL

N9 867.692

Coroa Real
R,equreente: Real Administração de
Mióveis Ltda.
Locai: Guanabara
FUNDO PRATA
Classe- 50
Serviços: A
de Imóveis; operçõ
rn oilirias em ge-Deutscne Grammophon
*al t ineorpotaçO-s: compra e venda Requeerrite:
— Gesellschaft M. R. 51.
de imóveis.
Local: Hamburgo, Alemanha

592. Sexta-feira

1,

Classe 8
litigas: Aparelhos para gravação e
eprodução de sons e/ou imagens;
eças para esses aparelhos; portalroes para gravação de sons e/ou
.iagens, especialmente discos fofoMicos, portadores magnéticos de
sons„ gravados ou não.

DIÁRIO OFICIAL
14' 867.702

- Iratim(
Gráfica Editora

Praø

(Seção In)

Janeicrt (1 .3 1969

Local: Santa Catar:na
Artigos: Para assinalar e distinguir genericamente oS artigos da classe, a.seber:
Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos. Essências
alimentícias
•N9 867.708

N9 867.712

.11•n•n•n•••

NQ 867.698

Cultural Ltda.

Fuxico
Indústria Brasi)eíre
Requerente: Uiubra S. A.
Produtos Alimenticios
Local: Guanabara
Classe 41
' Artigos: Na classe.
N° 667.699

.7.etitivai

da Waidley.

Requerente: «Graf.par Gráfica Editôra
Paraná Cultural Ltda.
Local: Paraná
Classe: Nome de Emprêsa
N° 867.703

Instituir, ue

Yázigi-ltájaí
Requerente: Felix Wernet
Local: Itajai, Santa Catarina
Classe 33 — Titulo
N° 867.704

Instituto
tequerentes: Decio Freire de Carvalho
e Rubem da Gama e Silva
Local: Guanabara Classe 50
Itividade: Festival , programas de rádio,
programas de televisão
N 867.700

epcP
5.ito‘-c0

_

,5\„,09'.

o,P

Indústria ,Braniicira

'domas

Yázig;
Requerente: Felix Werner
Local: Itajai, Santa Catarina
Classe 33 — Título.
N9'867.705

PE El
,ndústria Brasileira

Requerente: Sócio Econômico do
Paraná
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Local: Paraná
Classes: 2. 15 e 21,
Requerente: Indústria de Tintas Ilhota Artigos: Classe 2: Para assinalar e dia
Limitada
tinguir genéricamente os artigos da das
Local: Santa Catarina •
se, a saber: Substâncias e preparações
Classes: 4 e 16
quiricas usadas na agricultura, na horti,
Artigos: Classe 4 — Para assinalar e cultura, na veterinária e para fins sani.
distinguir genericamente os artigos da tários. Classe 15: Para assinalar e dis.
classe, a saber: Substâncias de origem tinguir genericamente os artigos da das.
animal, vegetal ou mineral, em bruto ou se, a saber: Artefatos de cerâmica (por.
parc:almente preparadas e não incluídas celana, faiança, louça vidrada' e outros).
em outras classes. Classe 16 — Para para uso caseiro, adãrno, fins artísticos
assinalar e distinguir genéricamente os !e industriais, instalações sanitárias nác
artigos da classe a saber: Material ex- incluídas em outras classes. Classe 21:
clusivamente para construção e adôrno Para assinalar e distingu:r genèricamente
de préd'o, etsradas, etc., como cimento, os artigos da classe, a saber: 'Veículos
aztilejos, ladrilhos, telhas, portas, janelas, suas partes integrantes, excetà máquinas
etc., não incluídos em outras classes.
e motores
Papel para forrar casa.
N° 867.713
N' 867.709

Indústria de
Tintas

Requerente: Induseria e Comércio
Irmãos Pereira Ltda,
Ilhota Lida.
Local: Santa Catarina
n
Classe 41
Requerente: Indústria de Tintas Ilhota
Aritgos: Para assinalar e distinguir geLimitada
nericamente
os
artigos
da
classe,
a
saber:
Local: Santa Catarina
kequerente: Agostinho Doam.) da Silva
Substâncias alimentícias e seus preparaLocal: Guanabara
N° 867.7.113
dos. Ingredientes de alimentos. Essências
Classe 50
alimentícias
Objeto: Publicidade, promoções
e Shows Diversos
•
N°67.06
N9 867.701

EG

INDUSTRIA E COMÉRCIO

G AIPI À-D%
indústria Brasileiro
Requerente: Graf.par - Gráfica Editõra
Paraná Cultural Ltda,
Local: Paraná
Classe 38 .
Artigos: Agendas em branco, blocds
para anotações, blocos para cálculos,
blocos para correspondência, blocos para
desenhar, blocos para escrever, cadernetas e mbranco, cadernos escolares,
caixas de papelão, cartões de identidade,t
cartões de visitas, cheques em branco,
duplicatas, envelopes. envolueros de
papel, etiquêtas, faturas, lenços de papel,
livros comerciais em branco, lívros de 1
contabilidade, livros l fiscais em branco,'
livros não impressos, notas fiscais, notas
promissórias, papel para escrever, pronissdrias em branco, recibos em branco
e rótulos de papel

IRMÃOS PEREIRA LTDA.
Requerente: indústria e Comércio
Irmãos -Pereira Ltda.
Local: Santa Catarina
Classe: Nome de Emprésa
N° 867.707

1 n d 0.ria Brasileira
Requerente: Meg — Indústria e Comércio de Pesca S/A
Local: Santa Catarina
Classe 41
Artigos: Camarão séco, salgado, descascado, congelado, cru ou cosido, com ou
sem casca, carne de siri, cosida, congelada , peixes frescos, em conservá, em
salmoura, em extrato, em pasta e em
geléia
N° 867.711

Requerente: Planepar Ltda.
Organização de Planejamento Sócio,Econennico
do Paraná
Local: Paraná
Classe 32
Artigos: Classe 32: Para assinalar e dig.;
tinguir genéricamente os artigos da classe, a classe, a saber: jornais , revistas e
publicações em geral. Álbuns e programas radiofônicos. Peças teatrais e
cinematográficas •
N° 867.714

MEG-INBÚSTRIA E
COMÊRCIO DE PESCA Si.

Requerente: Indúrrr:a e Comércio
Irmãos Pereira Ltda.

Requerente: Meg — Indústria
Comércio de Pesca S/A
Local: Santa Catar:na
Classe: Nome de F,mprésa

InttÇO DO NÚMERO DE HOJE: NljR$ 0,1Ç

Requerente° Belgraf — Industrial
Impressora Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classes: 32 e 50
Artigos: Classe 32: Para assinalar e dis
tinguir genéricamente os artigos da das
se, a saber: Jornais, revistas e publica
ções em geral. Álbuns e programas ra
d i ofônicos. Peças teatrais e .cinemato.
gráficas. Classe 50: At'vidades: Artes
Grlificas (Serviços de)

