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preparar as substâncias ativas cias
( mesmas - --a Fabriek Van Cheruischei
Producten Vondeltngenplaat N. V...
N9 129.943 - Navio Tanque --a
Gesellschaft Fur Schiff-Und Geratebau.
W; 144.069 - Composição micronutriente para plantas, contendo
uma rapaaa (quelato n de metal Martiú Rubin.
N9 142.685 - Prccesso e aparelhagem para a separação de material
reeineide de metal e recuperação do
resineide e do metal - De Wayne .
úarroll Davis.
Na 120.367 - Nevo esterilizador
Para mamadeiras -- Dr. .Helio
Lemmi
Na 222.292 - Nevo processo para a
ornamentação de cartões de boas
festas e similares - Indústria Orafica Rafco Ltda.

Ltda.
TranstabilComércio e InCerâmica Sanitária Porcelite S. A.
dústria (recurso interposto ao inde- - titular da patente 4.076. - Prorferimento da patente Mod. Ind. têra rogue-se.
mo 151.008).
Cerâmica Sanitária Porcolite S.A.
Pedido de prefcrévia
'Joseph Boone (recurso interposto ao - titular da patente 4.077. - Prorindeferimento da patente Priv. Inv. rogue-se.
Nestor Bezerra Ramos (no pedido têrmo
124.201).
Cerâmica Saiatária I3 orcelite S.A.
'de preferência da pat. PI têrmo nü- titular da pat. 4.078. - ProrroNestor Bezer,a Ramos (no pedido
gue-se.
Expealiente ea, 14 de janeiro
de preferência, por absoluta falta de
de 1969
Kelson's Ind. e Com. S. A. amparo legal. Nota-se, aliás, neste
titular da pat. 4.154. - Prorrogiàabsurda se tone. quando se vê que,
se.
Diversos
interessado requer e tem indeferida
Dymo Industries, Inc. - titular
a preferência. A circunstância, por
Foram mandados cancelar de da pat. 5.089. - - Prorrogue-se.
si só, já se apresenta absurda. Mais
Italplast - Indústria de Artefatos
acôrdo com o art. 22 do coctigo
absurda se torna quando s este que,
Plásticos Ltda. - titular da patente
as patentes abaixo:
pão obstante o facultado e elucidado
119 5.667. - Prorrogue-se,
no despacho d.enegaterio de fls. 16,
Patentes
Célia Maria Fonseca da Costa Notificação
volte o interessada a requerer, pela
N9 78.523 - Cacique Rodrigues de titular da pat. 5.680. - Prorrogueterceira vez sem aduzir qualquer
se.
Ficam
fato, que, pudesse atender às exi- Aguiar.'
es requerentes abaixo
The National Cash 'Registei' ComN9 78.5;2 - Metalúrgica Vasan Inmencionados convidados a
gências minimae do art. 163 do CPI.
pany
titular
da
pat.
5.720.
dústri•
a
e
Comércio
Ltda.
c-emparecerem
a este DepartaE ainda: mais absurdo o fato de que
Na 78.519 - Sebastian Messers- i Prorrogue-se.
os dois últimos requerimentos já se
mento no prazo de 90 dias a
Minnesota Minittg and Manufacfim d feutarern o pagamento
apresentarem subscritos por- "Agente chmidt.
N9 78.518 - Enrique Gerardo Mar- turing Company - titular da patenda taxa final:
da Propriedade Industrial", que, por
dever de oficio, tem obrigação de co- tio Caba e Manoel Martin Fernan- te 5.744. - Prorrogue-se.
N
121.949 - Requerei-11;e: ComIndústria Metalúrgica Gazola, Tr-anhecer a lei e agir de aceérdo com dez.
pagnie Française De.smatieres ColoN9 78.506 -- Dr. Franco Tedescha vi Ltda. - titular da pat. 5.965. - rentes
seus ditames, evitando assim desper- Pat. 119 78.889.
Na 78.490 - Alba Indústria Me- Prorrogue-se.
dício absurdo de, tempo e de traJoão Jorge - titular da pat. 5.432. zb N9 161.512 - Requerente: Golbalho que poderiam ser melhor em- cânica Ltda.
drino Eletrônica Ltda. - Patente
- Prorrogue-se.
pregados, em beueficio de todos. .1 Na 78.489 - Braulino Bodari.
João Jorge - titular da pat. 5.431. 119 6"555.
N9 78.487 - Fábrica Italiana MagApresente nôvo relatório e desenho
N9 163.211 - Requerente: Atina
- Prorrogue-se.
neti Marelli S P A.
na foi-ma coce ilamentar.
Pat . 6.561.
Peterco Comércio e Indústria cie Paulista S. A.
N9 78.483 - A C F! Industries InEletricidade Ltda. - titular da paNa 163.766 - Requerente: Dr.
corporated.
tente 5.435. - Prorrogue-se.
Sérgio Peregrino Ferreira -. Patente
N9 78.478 - Adolfo Longo.
Branko Ivan Adolf Akretic
ta- 9 6.569.
N9 78.477 - Georg Fritzmeier. lar da pat. 4.34. - Proerogue-se.
Grupo de Trabalho
NQ 164.073 - Ancora Indústria e
Cancelem-se as patentes.
Branko Ivan Adolf Akretic -- ti- Comércio Ltda. - Pat. 6.579.
•
Divei-sos
tular da pat. 5.437. - Prorrogue-se.
Insignic. deferida
Diversos
Artesanato de' Tecelagem DecoraGeneral Aniline & Film CorporaN9 570.466 -- Sivel. -- Importadora tion - titu,lar da patente 2.667. - ções Ruth Ltda. - titular da pa2-orain mandadas cancelar, de
tente 5.460. - Prorrogue-se.
Sivel Ltda. -- cls. 13 e 8 -- Art. 95 Prorrogue-se.
acerdo cpm o art. 22 do CódiFábrica de Pincéis Tigre S. A. do CPI nas claa.es 13 e 8.'
go, as patentes abaixo:
Leonel Celestino de Gouveia - tiMarca indeefrida
tular da patente 3.700. - Prorro- titulai' da pat. 5.533. - ProrrogueIn19 77.505 - Migue! do Rego e Kase.
N9 603.545 - Toldo - Lanifício gue-se.
Oscar Bitencourt. Bezerra - titular kushige Ta.ue.
Ifurashiki do Brasil S. A. - cl. 22.
Imobiliária Nova York S. A. - tiN9 78.151 - Imperial Chernicel Intular da patente 3.751. - Prorro- da pat. 5.572. - Prorrogue-se.
Fábrica Nacional de Acessórios dustries Liiiited.
gue-se. •
Nç 78.195 •- Simms Motor Units
Hermann S. A. Ind. e Comercio Para Lubrificação Ltda. - titular Limited.
da pat. 4.071. - Prorrogue-se.
titular
da
patente
3.784.
ProrN9 78.166 - N. V. Philips'OloeiSeção de Recursos
Marie Brizard & Roger - titular
rogue-se.
lampenfabrieken,
Pontal, Material Rodante S. A. - da pat. 4.351. - Prorrogue-se.
N9 78.197 - Pirelli Societa Per
Expediente de 14 de janeiro
The Gillette Company - titular
titular da patente
3.793. - ProrroAzioni.
,-"
de 1969
da pat. 4.387: - Prorrogue-se.
gue-se.
N9
78.206 - Bruno Diareaa e GuiThe Parker Pen Company - tituCristais Prado S. A. - titular da
Recnorsos interpostos
•
lar da pat. 4.328. - Prorogue-se. a aputo.
patente 3.846. - Prorrogue-se.
N
P
78.216 - Ernst
Saacl & Cia. Ltda. (recurso inThe Gillette Company - titular
João Amaral Gomes -- titular da
N9 78.248 - N. V. Philips'Gloeiterposto ao deferimento da patente patente 3.997. L. Prorrogue-se.
da pat. 4.424. - Prorrogue-se.
Mod. Ind. têrrno n9 161.741). !
Alvaro Coelho da Silva
no pe- lampenfabrieken.
Baumgartner Freres S. 'A. -a tiN9 78.256
Aktiebolaget Mateus
Indústrias Brasileiras de Lápis Frita tular da patente 4.053. -- Prorro- dido de restauração e prorrogação
Johansen S. A. (recurso interposto glle-Se •
da pat. 2.384 - Modelo Industrial. Holmquist.
N9 78.269
• letcolino Guinia.raes
ao deferimento da patente Priv. Inv.
Arquive-se a petição.
Baumgartner Freres S. A. - ti- -Divisões
Morei.a.
térin'ea 128.7561 .
e
Sessões
republicado
por
tular da patente 4.054. - ProrroN9 78.291 - 0/31-Catalyst,
ter saído com incorreções
P. Noaaes Comércio e Represen- gue-se.
N9 78.300 - Nippon R-eizo .Ka~es Leda. (Recurso interposto ao
Cerâmica Sanitária Porcelite S. A.
Privilégio de Invenção deferido
bushlki Kaisha.
indeferimento da patente Priv. Inv. - titular da patente 4.075. - Pror1,79 129.468 - Composições berciN9 78.289 - Christian Marie Lutérmo 136.907> rogue-se
cidas e/ou fungicidas e processo para eieh Luis Bourcier de Carbon.
Expediente de 14 de janeiro
de 1969
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- As Repartições Públicas de.
verão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação.

Janeiro de 1969
As assinaturas vencidas po-
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

derão ser suspensas sem prévio

aviso.

Para evitar interrupção na
remessa dos õrgãos oficiais a renovação' de assinatura deve ser
Cemm o* naçÃo Ots manAçÂo solicitada com antecedência de
FL ORIANO GUIMARÃES trinta (30) dias:

DIEETOR GEAI.

ALBERTO,DE E3RITTO PEREIRA
CME FE DO SERVIÇO DE punLicAcebas

- As reclamações pertinentes J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
‘
à matéria retribuiria, nos casos de
ser
Na parte superior do ande.
DIÁRIO
OFICIAL
omissão,
deverão
o
ou
&J.
SEÇÃO ui
rêço estão consignados o número
formuladas por escrito à Seção
do talão de registro da assinatura
de Redação, até o quinto dia útil
SaçI •• oublicidaid• do oxii:odionte do D•paitOrrionie
e o mês e o ano em que findará.
subseqüente á publicação no
N.C n e . '* 0. Propriodada Inductrimi de MinIttèrio
0. indúlit , la • do CoMérclo
órgão oficial.
-.. As assinaturas das RepartiImpresso nas Oficinas ao Departamento de imprensa Nacional
ções Públicas serão anuais e de- A Seção de Redação funASSINATURAS
verão ser renovadas até 28 de Ie.
ciona, para atendimento do públiFUNCIONAR1OS
co, de 11 às 17h30m.
vereiro.
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Interior
e
Capital
Capital e Interior :
-- A remessa de valõres, sem- Os originiais, devidamente
NCr$ 13,50
autenticados, deverão ser dactilo- s emeSird i• • • •.• • NCr$ 18.00 Semestre
pre
a favor do Tesoureiro do DeNCr$ 27.00
NCr$ 36,00 Ano
, grafados em espaço dois. em uma A no
partamento de Imprensa Naciosó face do papel, formato 22x33:
Exterior
nal, deverá ser acompanhada de
Exterior
as emendas e rasuras serão resesclarecimentos quanto à sua apliNCr$
30,00
NCr$ 39,00 Ana
Ano ******
salvadas por quem de direito.
cação.
NÚMERO AthiLSO
- As assinaturas podem ser
O preço do número avulso figura na última página de cada I- Os suplementos às edições
tomadas em qualquer época do
dos órgãos oficiais só serão reineexemplar.
ano, por seis meses ou rim ano,
O preço do exemplar ,iurasado será acrescido de NCr§ 0.01, tidos aos assfnantes que os soliexceto as para o exterior, que
citarem no ato da assinatura.
se do mesmo =Là°, e de NCr5 0.01 por ano, se de anos anteriores. i
sempre serão anuais.
• -IN • • • ..•_11, • 4Ib

.41 •-• .1,41r •

Registre-se com exclusão de aqueN9 78.368 - Requerente: Gulf Re- -cedores
de água de alimentação.
search & Development Company.
N9 78.378 - Geo Bray & Co. LiMarcas Indeferidas
nuted.
Oposições
N9 389.970 - Caçula - Classe 41
Braseixos Rockwell S. A. (oPosl- -Ferro C,outinho & Cia.
•
N° 428.228 - Caçula - Classe 11
ção à pat. PI termo 133.709).
Américo Silva S. A.
Telefonaktiebo laget L. M. Ericsson - Indústria.
Ne 613.081 - Automática - Classe
Indústria de Brinquedos Nalle Li(oposição à pat. PI termo 145.461). 40 - Pedro Guerra.
mitada (oposição à pat. MU têrmo
Exigência
n9 172.538).
Termo
com
exigência a cumprir:
São Paulo Alpargatas S. A. (oposição à pat. MI termo 174.804).
No 373.321 - Ha/trich S. A. Indústria e Comércio e Agro.
-• Exigêncirts
Arquivamento de Processos
Termos com exigências a
Foram mandados arquivar os secumprir:
N9 166.812 - Allied Chemicai guientes processes:
Corp.
Ne 655.687 - Friosec Inclu3tria de
United States Steel Alimentos
N9 173.892
S. A.
Corp.
Ne 561.210 - Lahir Carbonara &
N9 171.296 - Décio Pereira Bit- Flálvio Antônio da Silva Ramos.
tencourt.
N9 615.817 - - Covema-Produtos
N9 172.284 - Metalúrgica lima Químicos e Metais Ltda.
S. A.
N9 615.841 - Perfumaria DiamanN9 172.219 - Metachern Ag.
tino Ltda.
Farbwerke
Hoechst
N 9 173.477 IV 615.862 - Rampson S. A. CoAktiengesellscha f t Vorm. Meister Lu- mércio e xndústxia. •
cius & Bruning.
N . 615.879 - Natur Indústria e
N9 123.616 - Abbot Laboratories. Comércio de Peças e Acessórios Re163.226
Imperial
Chemical
presentações e Importação e Expor ,..iN9
Indr•stries Llmited.
çâo Ltda.
N9 168.596 - Eiiehi Sago. Antônio N° 615.884 - Cliper Lanches Ltda.
168.600
Leonidas
N9
Ne 615.886 - Manoel Carlos Nogueira Simões.
Martins Carlun.
N° 615.s.a2 - Lismag Comércio InArquivamento did processos
foram mandados arquivar os se- dústria Importação e Exportação
guintes processos abaixo menN9 615.894 - Farmácia São Jerôcionados:
Chemical ri: , Ltda.
N9 148.618 - Imperial
ZeN° 615.895 - Confeitaria DulanIndustries of AUStra.lia and New
ches Ltda.
land Limited
t
615.897 - Distribuidora SantisNe 152.694 - N. I'. Philips'Glee ta Ne
de Materiais de Construção Ltda.
-larnefbik.
N9 615.89.8 - Distribuidora SanN• 157.077 - Emanuel Mostovoy. tista
de Materiais de Construção
156.992
Sandoz
Patents
LiN9
Ltda.
Arquivem-se
os
processos.
inited. 149 616.000 - S. A. Buro Kamata.
-Ne 616.906 - Brasil Agrícola
Divisão de Marcas
tôra S. A.
N° 616.019 - Viação Santos São
Expediente de 14 de janeiro de 1969 Vicente - Litoral S. A.
N9 616.025 - Sociedade Papelaria
Marca Deferida
Rio do Peixe Ltda.
610.189
Cirrus
Classe
6
N 9 616.027, - 11ranci.sco Atevedo
N9
Cirrus S. A. Tnditria de Ar Con- Vasconcelloo
dicionado, Refrigeração e Ventilação

No 616.443 - Didi - Comércio
Indústria de Jóias Ltda.
Ne 616.462 - Indústria e Comércio
de Rádios Tranaradar Ltda.
Bazar Gilemi de
N° 616.477 •
Confecções Ltda.
N o 616.484 - "onsórcio Editorial
Brasileiro Ltda.
N9 616.487 -- Intercâmbio América
149 616.038 - Enterpa S. A., Enge- do Sul Ltda. - Arquivem-se os pronheiras.
nharia.
No 616.053 - Epol Editorial Pon•
Seção de Exame Formal
tes Ltda.
N9 616.060 - Ruzata Administrade Marcas
ção, Participações e Propaganda
Ltda.
de 14 de janeiro de 1969
Expediente
N o 616.061 - Fraruvi - ExportaExigências
ção e Importação Ltda.
Termos com Exigências de. ApreN9 616.129 -- Ursus - Importadora
.
sente Cliché:
Ltda.
N9 480.0-55 - Theobaldo Menezes.
14 9 616.130 - Uráus - Importadora
149 577.824 - Garberton - ComerLida.
N
149 616.132 - Ursus Importadora cial Brasileira Ltda.
Ne 60'7.759 - Construtora Rio-São
Ltda.
Paulo Ltda.
Ne 616.150 - Plisse Brasão.
Publicidade Rate
N' 616.155 - Mercearia Goretti
I\19 612.864 Ltda.
No 613.761 - Manoel Teixeira de
N' 618.164 - Milton Parnes.
N , ti16.165 - Igben Industrio Ele- Vasconcelos.
N9 673.271 - 'Melicio Machado &
trônica Ltda.
Ne 616.168 - Carvel Construções Cia. 673.281 - Pop Arte e PublicidaNo
Ltda.
N° 616.177 - Segurança Soc. Civil de Ltda.
N9 673.438 - Wilson Gil . Castade Empreendimentos Sociais Ltda.
N° 616.210- Wilbracht de Almeida nheras.
Ne 673.487 - Addressoma q MáquiBastos.
nas de Endereçar Ltda.
Nç' 616.214 - Freda Weintraub.
149 673.488 - Jair Coelho GuimaN9 616.216 - Egil Johannessen.
N9 516.221 - Capri - Comércio de rães. 673.587 - Fábrica de Artefatost
/Ne
Aparas e Resíduos Industriais Cimento Montecarmelo Ltda.
Ne 616.228 - Martin S. A. ;- de149
673.595 - Rafia IndúsCia e Coiria. e Comércio de' Vidros e Crismércio Ltda.
tv*,.
Ne 673.608 - -Paulistano, - Mate1\79 616.233 - Transportadora Ativa
riais para Escritório Ltda.
.,
Ltua.
N° 673.615 - Motonasa Comércio
N° 616.235 - Fazenda São Benedi- de Veiculas e Peças Ltda.,
to da Saúde S. A.
N9 673.672 - Ergo - Edições ReN 9 616.237 - Tecidos Sutil Ltda.
presentações Gerais e Orientação
No 616.255 - Imporgraf Comércio Ltda.
e Importadora Lida'.
N° 673.850 - Empreendimentos N.
N9 616.264 - Bar e Lanches Espi- Fernandes S. A.
rito Santo Ltda.
N 9 673.937 - Silvo Cardoso Nunes.
N9616.265 - Arasol Socedade Co149 673.962 - Conservadora de Elemercial de Representa-te-ias Ltda.
vadores Fox Ltda.
N9 616.401 - Confecções FlumiNe 674.054 - Baby Sitter do-Branense Ltda.
sil Ltda.
Ne 674.242 - Restaurante EscanN99 6r'16.40' 3 -- S a3b1 B
:13:.kkii.
dinavo Ltda.
Ne 616.428 - Cia. Calçado Bordallo;
INT9 074. -136 - Avícola Conimbricense Ltda.

N9 616.032 -. Júlio dos Santos Filho.
Ne 616.033 - Representações Madison Ltda.
149 616.034 ;--- Dunabar Ltda.
N9 616.035 - Bar Lanches Barca
do Lago Ltda.
N° 616.037 - José Henrique da
Cunha e Samuel Guimarães.

Segunda-feira 20
N 9 674.271 - Laboratórios °St=
.A.
No 674.280 - Laboratórios Baldas-.

sarri S. A.
N9 674.281 - Laboratórios Baldasaia:17i S. A.
No 674.538 - Hoapistal e Ma.terni-•
dade Santa Clara Ltda. • .
N9 674.539 - Valentin Steula.
N9 674.567 - Guilherme Grams..
NO 674.707 - Frutal Refresco Ltda.
NO 674.785 - Getávio Francisco Pinheiro.
N 9 674.957 - Eletrônica Industrial
S. A.
N o 674.992 - Societá Farrnacêuti•ca Italia.
No 675.001 - Casa Itamar Comestíveis Ltda.
Osmayr Menezes.
N 9 675.010
N° 615.011 - Induspan Indústria
e Comércio de Pianos Ltda,
N 9 675.013 - Rosebaby :Modas
Ltda.
N 9 675.116 - Sociedade Anônima
de Montagens Industriais Ltda.
N 9 675.147 - Cia. de Empreendi=
mentos Agro-Pecuários Copagal Sociedade Anônima.
N 9 675.188 - Casa de Cal.nes Santa Filomena Ltda.
N 9 675.200 - Metalúrgica Nilmar
Indústria e Comércio Ltda:
N 9 675.203 - Auto Eletro Mecanica 3 Ciclos Ltda.
N° 675.249 - Mafer Comércio de
Madeiras e Ferragens Ltda.
N 9 675.475 - Carlos Haroldo Barbosa.
N o 675.538 - Camobrás
tra e Comércio de Cadeiras e Móveis
Ltda.
No 675.641 - Escrittrio Contábil
Gibin S. C.

Divisão Jurídica
Expediente de 14 de janeiro de 1969
Diversos
Laboratório Climax S. A. (no pedido de caducidade da marca SulfaTrês nO 246.981) - Em face dos pareceres constantes de fls. 16, emitados pela Seção Legal, declaro caduco
o Registro n 9 246.981.
Vitório Marçolla, Filho (no pedido
de caducidade da marca Araxá número 159.364) - Em face do parecer
acima, emitido pelo Sr. Chefe da
Seção Legal, declaro caduco o riresente registro n 9 159.364.
Buller S. A. Laboratórios Farmacêuticos (no pedido de caducidade da
marca Suffaincol n 9 205.316) - Em
face dos pareceres emitidos nela Seção Legal declaro caduco o presente
registro n o 205.316.
Laboratório Oftalmológico Kerato
Ltda. (no pedido de caducidade da
marca Sofram(col n o 206.570)Em
face dos pareceres emitidos pela Seção Legal declaro caduco o .P.egistro
no 206.570.
'Instituto 'Terapêutico Activus Ltda.
(no pedido de caducidad e da marca
Sominex n o 224.132) - Em face dos
pareceres emitidos pela Seção Legal
declaro caduco o Registro n9 224.132.
Chinosolfabrik A. G. (no pedido
de caducidade da marca Krinoral n9
265.262) - Em face dos 'pareceres
emitidos pela Seção Legal, declaro
caduco o presente Registro n 9 265.262
Indústria Química e Farmacêutica
Schering 'S. A. (no pedido de caducidade da marca Solipan n 9 317.820)
Em face dos pareceres emitidas pela
Seção Legal declaro caduco o Registro no- 317.820.
Instituto Pinhelios, Produtos Terapêuticos S. A. (titular do registro
318.934) - Em face do parecer emitido pelo Sr. Chefe da Seção Legal
declaro caducá' o Registra n o 318.934.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
(impugnante do tênno 'n o 687.098).

Badische Anilin p Soda Fabrik
The General Tire ntibber Coma
Aktiengesellschaft (recurso inen .pos.o ao pany , (rec 'ao interposto ao indeferi.
arquivamento da marca Pigmosol terThe' Sherwin Williams' Company - mo 443.508) . • menio da marca G termo 564.415) .
São Paulo Alpargatas S.A. (recurso
(no pedido de caducidade da insignia
Indústria e Comércio e Representa- interposto ao cliterimento da merca Vid.
Transport no 230.654) - Em face do
parecer emitido pela Seção Legal in- ções Sande Ltda. (recurso interposto no. passo termo 565.947) e marca Pa.
defiro o presente pedido pe - caducida- indeferimento da marca Sande termo Aéguas termo 567..320) .
479.472).
de. .
Hermaán S.A. Indústria e Comércio
Rettina - Indústria de Produtos, Re- (curso interposto ao deferimento
Emprêsa. Paladar S. A. Industrial,
da
Comercial e Importadora (no pedido sinas e Oleos Ltda ... (recurso interposto marca Hermann termo 576.307) .
de caducidade da marca Zaga núme- termo 482.390) .
Confecções _Camelo S.A. (recurso ia.
ro 251.057) - Em face dos pareceres ao indeferimento da marca Poly 99 terpe2.io
ao deferimento da marca Amaemitidos pela Seção Legal indefiro
Socil Pró-Pecuária S.A. (recurso in- tez Ureia 581.8:7) .
presente pedido de caducidade.
Roam b Haas. Lompany (recurso iníí
Indústrias Martin S. A. Produtos terposto ao indeferimento da-marca Suterposto ao deferimento da marca PaEnológicos e Alimentares (no pedido pervita termo 336.371) .
Socil Pró-Pecuária S.A. (recorrente regias Urino 582.218) .
de caducidade da marca Martin no
252.009) - Indefiro a presente Pedi- do termo 336.371) Cumpra exigênGc...m.-ral Mo ora do BrasilS.A. (recia.
do de caducidade.
curso interposto ao deferimento da marCia. -de Cigarros Sinimbu (no peInstituto Brasileiro de Psicologia Edu- ca Etna termo 582.499) .
dido de caducidade da marca Chan- cácional-Ibraspe (recurso interposto ao
São Paulo Alpargatas S.A. (recurso
celler n9 251.859) - Indefiro o pre- deferimento da insígnia Instituto Brainterposto. ao deferimento da marca
sente pedido de caducidade.
sileiro da Secretária Profissionzt. termo Lig-Lé têrino -583.271) .
Gomes, Spigai & Cia. Ltda. (no
Cia. Petroquímica Brasileira Copepedido de caducidade da marca 504.566)'.
W M Wrigley jr. Company (recur- bras (recurso interposto ao deferimento
Alliança • n 9 293.370) - Indefiro o
so interposto ao deferimento da marca
presente pedido crè caducidade.
da marca Petroquimica termo número
Duorno têrmo 518.325) .
586.377).
Trefil
S.A.
Paulista
de
Trefilação
Recursos Interpostos
(recurso interposto ao deferimento da
Standard Oil Company (recurso interposto ao deferimen o da marca Pa
Serrichio 11 Ficarelli (recurso inter- marca Trefibras Urino 523.514) .
Ouriço S.A. Indústria e 'Comércio
posto ao deferimento da marca
- Fortex (recurso interposto ao deferimento da ralar termo 586.457) .
n° 401.197) .
A Cia. Antártica Paulista Indústria
Casa Anglo Brasileira S.A. Modas marca Ouriço termo 532.328) .
Brasileira da Bebidas e Conexos (reSinclair
Refining
Company
(recurso
Confecções e Bazar (recurso interposto
curso interposto ao deferimento da marao indeferimento da frase Mappin Ga- interposto ao deferimento da marca Em- ca Corôa termo 586.660) .
blemática
termo
552.493)..
rante o que Venda têrmo 259.982) .
Alberto Schulz (recurso interposto ao
Perfumaria Floralis Ltda. (recurso inSimetal S.A. Indústria e Comércio terposto ao deferimento da marca Flo- deferimento da marca Ronici termo número 586.730) .
(recurso interposto ao indeferimento da ralin termo 553.897).
Instituto. Nacional de Quimioterapia
marca S Simetal têrmo 320.682) .
Iberne S.A. Máquinas e Acessórios
Ltda. (recurso interposto ao deferimento
(recurso
interposto
ao
indeferimento
da
R S Hudson Limited (recurso interda marca Treomicetina termo núniero
posto ao deferimento da marca Rilsan marca IBEME termo 555.042)„
586.796) .
Produtos
Químicos
Lysoform
Lliaitacia
têrmo 380.423) .
Soei! Pró-Pecuária S.A. (recurso In(recurso interposto - ao deferimento da
terposto ao deferimento da , marca Co-:
Comercial Sebastião Correia de Mello marca Lysodoram têrmo 557.273) .
S.A. (recurso interposto ao indeferiGeobrás S.A. Engenharia e Funda- cil termo 586 ..889) . .
mento da marca. Epatonal têrmo nú- ções (recurso interposto ao deferimento
Café do Ponto Indústria e Comércio
mero 442.969) .
da marca Gilbras termo 559-.959).
Ltda. (recurso interposto ao deferimen..
to da marca' Pontual termo 587.495).
Union Carbide Corporation (recurso
interposto ao defertmerito da marca Re.
frágua ,termo 587.686) .
Bril S.A. Indústria e Comércio (recurso interposto ao deferimento da marca Fosfal?ril termo 587.717) .
T::cotíLã Te'xtil S.A: (recurso interposto ao deferMento da marca Arí
DF
gen-Tricot termo 587.817) .
Eletromecánica llyna S.A. (recurso
interposto ao deferimento da marca Binasa têrmo 588.080) .
Indústrias Grantino S.A. (recurso
interposto ao deferimento da marca Papafeina têrmo 588.565) .
Sade Sul Americana de Eletrificação
S.A. (recurso interpos o ao deferimenDIVULGAÇA0 lkw .
to da marca Jade termo 588.716) .
Berle (U K) Litinuo (recurso interposto ao deferimento da marca Berluê
têrmo 590.237) .
PM:0i NerS
Imperial Chemical Industries Lituited
(recurso interposto ao deferimento da
marca Dispersol termo 591.133) .
Produtos Químicos Lysoform Limitada
(recurso intreposto ao deferimento da
A VENDA S
1J- ysodorain termo 593.292).
Laboratório Lister Ltdtí. (recurso interposto ao derbeinirnto da marca
Na Guanabara
Lister termo 595.482) .

Pedidos de Caducidade
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Na Sada do PM

Exigénc.sa.
Têm-1D com Exigência a. n::;urriprir:
Coldex Indústria e Comércio S. A.

- j a:-.eiro de . 1969 593
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1

Prema - Preservação de Madeiras
S.A.. (recurso interposto no deferimento
da :turca Presmatic termo 595.677).
Financiera de 15 erfurneria S.A. (re4
curso interposto ao deferimento da mar...!
ca Dana Super termo 596.505) .
Frigorifico Armour do Brasil Sociedade nonima (recurso iwrposto ao iadr ferimento da frase Siga a Estréia dos
Pratos Goslcsos teriní 596.745 ) .
Empreza de Transportes e Guarda
Moveis Peão Ltda. (recurso interposto
ao deferirnen o da marca Transfiel ter.
mo 597.319).
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N. 537.059 - Vetor Engenharfia In.
Indústria de Roupas Regencia S.A.
Sodraga So.:L‘ciade de Dragagens e Emprêsa Santo Antonia S.A. MuConstruções Ltda. (recLaso intcroosto C.,ança Transportes Guarda-Moveis (re- (recurso interposto ao têrmo 590.997 dústria e Comércio Ltda. - 388.783.:
N. 537.525 - Administradora Ibear
ao deferimento da marca Socidraga têr- curso interpos:o ao térmo 594.419 Nome marca Tony).
Deutsche Gold-Und Silber-Scheideans- rica S.A. - 388.784.
omercial Transporte e Turismo Santo
mo 597.696) .
N. 538.449 - José Sarmento Boa
talt Vonnals Roessler (recurso interposCia. Swift do Brasil S.A. (recurso Antonio' Ltda).
Laboratorio Especifarma S.A. (re• to ao têrmo 591.270 marca Durofer). rata - 388.785.
interposto ao indeferimen o da exprçsN. 538:450 --- -José Sarmento Barata
Bril S.A. Indústria e Comércio (resão Passou... Espumou ... Limj.ou curso interposto ao têrmo 597.659 marcurso interposto ao termo 592.741 mar- - 388.786. •
ca Provest).
têrmo 598.185).
.
. Aluminum Company Uf Canada"Li- Manoel M. 'Porto (recurso interposto ca Zincobril).
N. 541,545 - Tecno-Mecânica RheBril S.A. Indústria e Comércio (re- no Ltda. - 388.787.
mited (recurso interposto ao deferimento ao têrmo 600.514 titulo Colchoaria
curso interposto ao termo 592.744 Nome
Brasileira).
da marca Alga termo 601.407).
N. 543.529 - Lanificio SulRiograna
Rafael Flores Morcilio (recurso iner- da empresa eZincobril Zincagem Limi- densa S.A. - 388.788.
Lojas A Regional S.A. (recurso interposto ao deferimento da márca O posto ao têrmo 600.537 marca Impera- toda»).
N. 544.076 - Resisbras - Indúsai
triz).
Regional tèrmo 606.526) ,
Bril S.A. Indústria e Comércio (re- fria Brasileira de Resistências Elétricas
Banco
Safra
de
Desenvolvimento
S.A.
(recurso interposto ao têrrno 602.761 curso interposto ao têrmo 593.491 mar- - 388.789.
Fratelli Vita Indústria e Canércio
,
N. 544.954 - Esteban Comas Liado
ca Oxybril) .,
(recurso interposto ao deferimento a a marca Safrex) .
n
Egon Saphir (recurso interposto ao - 388,790.
marca Diva tétano 704.663) .
American Cynamid Company (re- Rhodia-Indústrias Químicas e Texteis tênno 593.717 marca Miss joyce).545.541 - FábricaLimol S.A.
Provimi do Brasil S.A. Ind. e Co- E cimos Químicos - 388.791.
curso interposto ao deferiemnto da mar- S.A. (recurso interposto ao têrmo ráN. 547.018 - Indústria e Comércici
mércio (recurso interposto ao têrmo número 608.392 marca Orgalba).
ca Pinai tênno 845.021).
Sobral Ltda. - 388.792.
Honda Giken Kogio Kabushiki Kais- mero 593.800 março Proviton).
N. 547.021 - Industrio e Comércio
United States Rtibber Company (reka (Honda Motor Co. Ltd.) (recurso
R. CtInO .
interposto ao têrmo 609.087 marca curso interposto ao tênno 596.318 mar- Sobral Ltda. - 388.793.
N. 547.556 - Imperial S.A. Oficia
ca M H).
Cia. Usinas Nacionais ve, ursos ia- Orrida).
Chas. Pfizer 6 CO., Inc. (recurso ia- nas Auto-Mecânica e Comércio - ..
ixportbras S . A . Ind. e Comércio
terpostos ao têrmo 300.242 a marca
(recurso interposto ao têrmo 612.565 terposto ao têm° 596.711 marca Cy- 388.794.
Parola).
N. 547.551 - Colgate-Palmolive
naroxyl) •
Bier Hoechner S.A. - Ind. do Ves- marca Exportbras) .
- 388.795.
Lista Telefônicas Brasileiras S. A.
tênia,
tuário (recurso in erpoho ao
Juba S.A. Indústra Mecânica (recur- Company
Paaginas- Amarelas (recurso interposto ao so interposto ao têrrao 598.627 Mar- - N. 547.552 - Colgate-Palmolive
422.093 da marca Ever Susan).
Company - 388.796.
Laboratório Especifarma S.A. (re- têrmo 438.547 marca Indicador Tele•
S .A. Artefatos de Borracha, N. 546.798 - Edições • Interlândia a
curso interposto ao tétano 479.525 da fônico Indústria e Comercial do Broa caPucci
Jo-Bu).
sil) .
marca Parvo') •
recurso interposto ao têrme> 599.400 Ltda. -- 388'797N. 547.778 - Creaçõeà Rei Brett
Sociedade Técnica 51e Materiais Sota- (
Perfumara Phébo S.A. (recurso tuLtda.
- 388.798.
terposto ao têrrno 555.805 da marca Co- ma S.A. (recurso interposto ao têrmo marca
Nova
Vida).
Quimiofarma Ltda. (recurso interposN. : 548.148 - Madeireira São José
514.740 marca Corema).
to ao têrmo 599.697 marca DoropaN)
rina).
Soc. Técnica de Matarias Sotcma S.A.
Rhodia - Indmanas Químicas e TexDe Millus Comércio e Indústria de Ltda. - 388.799.
N. 551.72 - Industrias Reunidas
tais S.A. (recurso interposto o tênno (recurso interposto ao têrmo 528.197 Roupas S.A. (rectirso interposto ao
Sofá-Cama Drago S.A. --, 388.800.
nome comercial «Sotemami - Sociedade
447.609 marca Silbene). '
N. 552.139 - Integral Arroz S. A.
São Francisco S.A. Maquinas e Fer- Técnica de Manutenção e Montagens têm°
604.769
marca (recurso
Marcella).
Nestor
de Macedo
interposto Indústria
;
e Comércio de Arroz - ...
ramentas
(recurso interposto ao têrmo Industrias Ltda.
ao têrmo 606.322 marca Radiscos).
i
388.801.
468.212 marca São Fraccisco).
ited
(recurso
inBeecham Group Lim
.
N.
552.145
Lapa
Filho
&
Cia.
Indústria e Comércio terposto ao têrmo 548.515 marca EnolRevel S.A.
- 30.802.
(recurso int,?rpos o ao têrmo 472.404 colpona) .
Serviço de Recepção,
Kibon S.A. (Indústrias Alimentícias)
N. 552.210 - Dr. Apparecido D u- marca Revel).
Informação e . Expedição
Laboratorio Climax S.A. recurso in- ( recurso inn ter p osto ao tèrmo 549 792
arte - 388.803.
terposto o tênno 474.379 marca Frios- marca Kibe-Ruta).
N. 552.251 - British - American
Expediente cio -14 de janeiro de 1969 Tobacco Company Limited - número
..
pen) .
Roberto
de
Souza
Ferreira
(recurso
Laboratór.o Clánax S.A. (recurao in388.804.
terposto ao têrmo 487.308 da marca interposto ao têrmo 554.815 marca BriNotificação
N. 552.260 - Banco Independência
.
lar)
.
Metilinelubrina - t7eafarin).
S.A. 388.805.
.
Merck
&
Co.,
Inc.
(recurso
inter
Ficam
notificados
os
requerentes
abai(recurso interN. 552.269 - Produtos Alimentícios
. Editora Abril Ltda
posto ao têrmo 503.989 marca Síntese) , posto ao têrmo 557.824 marca «erablea „.0 mencionados a comparecer a êste Morro Velho Ltda. -- 388.806.
Departamento
no
prazo
de
(90)
dias,
a
(recurso mática).
Refrescos do Recite S.A.
N. 555.612 - A. Sutter - número'
Centauro Transportes Rodoviários e fim de efetuar o pagamento da taxa
interposto ao tenni° 510. 9 41 MarLa S--- i
I'irismo S.A. (recurso interposto ao final de acÔrdo com o Decreto-número 388.807.
N. 561.332 - Indústrias Reunidas
Clube de Campo).
254 de 28-2-67.
Cia. Fiação e Tecelagem Assumpção êrtno 558.591 marca Centauro).
de,Balanças Ltda. - 388.808.
Centauro Transportes Rodoviários e
N
260226
.
Comércio
e
Industrio
N.
(recurso interpos o ao têrno 517.407
N. 561.644 - Alufer S.A. Enge,
Turismo S.A. (recurso interposto ao J . G '. Oliveira Ltda. `- 388.766.
nharia Indústria e Comércio - número
marca Assumpção) .
N. 288.347 - Mutation Mink Bre- 388.809.
Vitatuin
is
Phannticeutical
Cortêrmo
588.592
marca
Centauro).
U.S.
S.A. de Materiais Elétricos Same,
poration (recurso interposta • ao têrmo írecurso interposto ao tênno 559.833 ecters Association - 388.767.
N. 561.992 - Ibra Industria e CoN. 461.074 - Claudio Modeira Car551.831 marca Pantomes.).
mareio Ltda. - 388.810.
neiro - 388.768.
Soc. Técnica de Materiais Sotema marca Somo).
N. 566.213 - Thc Ensign-Bickford
Sundearn do Brasil Anti-Corrosivos
S.A. (recurso interposto ao ténno MIN. 462.279 - Indústria de Moagem Co.
- 388.811.
S.A. (recurso interposto ao têrmo nua Triunfo Ltda. - 388.769.
mero 554.691 marca Oremo) .
,
União Fabrii E,xportadora S.A.
Mero 564.659 marca Aero X).
N. 476.784 - Farid & Tosme Li- Industrio
N. 566.239
- Termo
Frigor MontaLtda.
Comércio
Instalações
(U.F.E.) (recurso interposto ao têrImportadora de Materiais para Escri- imitada - 388.770.
N. 490.364 - Tokyo Shibaura Elec- gens - 388.812.
'..ório Asite S.A. (recurso in:erposto ao
mo 566.145 marca Riosul).
N. 492.020; Mobilinea S.A. In<
Laboratório Kraemer Ltda. (recurso térmo 569.382 marca eAsite Perfect) . tric Company Limited - 388.771.
Indústria Sabão e Oleos Lubosa S.A. N. -517.866 -- Magnesita S.A. - dústria e Comércio de Moveis
- ntiInterposto ao têm° 566.548 morca Ec.
mero 388.813.
.
388.772
(recurso
interposto
ao
tênia)
581.966
zemata).
N. 511.035 - Queriri S.A. InchlsBraspla S . A. ind. Comércio de Ma- marca jaguare).
N. 519.982 -- Companhia Sidcrúrgin
trio
e Comércio - 388.814.
téria Plástica (recurso interposto ao tèrDuratex • S.A. Ind. e Coméráo (re- ca N.
Belgo-Mincira
- 388.773. Siderúr- N. 516.880 - Rogcrs -Corporation520.000 - Companhia
mo 573.681 marca Braespa).
curso interposto ao tênno 583.192 insigs
388.815.
Moinho Fama S.A. (recurso intergica Belga-Mineira - 388.774.
N. 550.070 - José Nasare Machado
posto ao ferino 576.620 marca Fuma) . nia
Dura
Metal).
Industrias Reunidas Universo-TapeçaN. 520.002 - Companhia Siderurgia - 388.816.
H.J. Heinz Company (recurso ia- ria-Mecânica . e Marcenaria Ltda. (re- ca Belgo-Mineira
- 388.775.
N. 553.003 - Lourenço Pedro &
terposto
ao
tármo
582.167
marca
e59>>)
N. 520.003 - Companhia Siderúr- Cia. - 388.817.
Produtos Alimentícios Abaete Limi• curso interposto ao tênno 583:890 Nome
- comercial Auto-Mecânica Universal Li- gica Belgo-Mineira - 388.776.
N. 554.263 - Cotação de, Café São
toda (recurso interposto ao termo
nu- mada).
it
N. 520.004 - Companhia Belgo- Manoel Ltda. - 388.818.
mero 582.548 marca Abaste).
Ultralar Aparelhos e Serviços Limi- Mineira - 388.777.
N. 5555.625 - Bodofarma Ltda. Sociedade Técnica de Materiais So• tada (recurso interposto ao têrmo nt1N. 520.006 - Companhia Siderúr- 388.819 .
S.A.
(recurso
interposto
ao
têrtema
mero 585.604 Nome comercial Cestas gica Belgo-Mineira - 388.778.
N. 557.712 - BepauSa - Bebidas
584.506
marca
Coseno).
mo
The Coca-Cola Company (recurso de Natal Ultralar Ltda. Comércio e N. 520.008 - Companhia Sideriár- Paulista S.A. - 388.820.
N. 520.008 - Companhia SIderúrVendas.•
N. 558.112 -7-- Aço Finos Pirat:ni
Interposto ao têrtrro 584.673 marca \‘ Indústrias
Reunidas Titan S.A. (re- gica Belga-Mineira - 388.779.
S.A. - 388.821 .
Kuke).
N. 520.009 - Companhia Siderúr- N. 559.412 - São Paulqo Alparga . In- curso interposto ao térmo 585.780 mar5 . A. Cotonificio Garea (recurso
giciaT.Brigo
i
5 12Mineira
msm388 0
.8212.
8
.76438_
terposto ao têrmo 592.592 marca Mar. ca Moves
Tit) . de Aço Fiel S.A. (recurso
Moveis
.78
--.Ar.tefa'oS tas
tria de
ndúS Doces
interposto
ao
têrmo
588.022.
Titulo
,.,
Cron).
r. 7:-.cim S.A. - 388.781.
Iso Ltda. - 388.823.
Armações de Aço Probel S.A. (re• Siel Soc. Insáladora de Escritórios Li I N. 536.327 - Esporte Universal LiN. 568.133 - DiersChe-Serras pára
marcurso interposto ao têrmo 593.787
,mitada - 388.782.
tintada.
Metais Ltda. - 388.824.
..
ta Sonobel)..
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Marcas indeferidas
N. 568.421 -- Odorante Octovio Ta.
se 2 - Clichê publ cado em 6-4-65
N9 585.574 rr. dora 9
- Estabelec'do em São Paulo.
vano
388.82 5.
Econômica C , tez.-on , nbil Ltd).
Ce+
No 599.234 - Shakeproof - 111i- NO 503.367 - Claufer - Laborató- gistro 388.046.
N. 571.697 - jayme Schacher nois Tool Works Inc. - Classe 11. rio Farmacêutico Claufer Ltda. --I NO 586.561
S. B. Mental: -388.826.
N. 579.835 - Laboratorios Organon N9 551.168 - Gazeta do Itaim - Classe 3 clichê publicado em 25-9-61a Reg stro 388.058.
Antônio de Oliveira Marques - Clas1 N9 590.479 - Erich Paul Gustav
do Brasil Ltda. - 388.827.
se 32.
Diversos
Krugel - Regietro 388.072,
N. 583.098 - jonas Silva Expressão de propaganda indeferida
NO 592.837 - Waton imhistria e
mero 388.828.
Comércio
de Peças Ltda. Foram mandados cancelar de aeôrN. 583.159 - Marfex Comércio e No 610.735 -- A Nossa Garantia é do com o art. 110 do código os re- tro 388.07g
a
Sua
Proteção
Antônio
G.
GarIndústria S.A. - 388.929.
gistros abaixo..
& Cia. Ltda. - Classe 21.
593.183 - Moinho Selmi-Dei
N. 585.906 - Oswaldo Chrispim - cia
381.621 - Indústria de Extrato S.No
N9 604.304 - Sempre Causa Boa deN9
A. Indústria e Comércio - ReTomate
Santa
Adelia
Ltda.
388.830.
Impressão a Melhor Impressão 388.079.
NO 381.781 - Italvis Indústria e gistro
N. 586.412 - Massas Alimentícias Offset Copia Ltda. - Classe 33.
N9 597.426 - Granja Cantagalo
Comércio
de
Tntas
Protetivas
Ltda.
Imperial Ltda. - 388.831.
. Ltda. - Registra 32P.095 .
.N9 382.019 -- Edições Pandora IaN. 586.556 - United Merchants
,N 446.128 - JOan a D'Are Le te
Nome comércial indeferido
irritada.
Ribeiro - Reg:stro 388.171
And Manufactures, Inc. - 388.832.
No 382.020 - Lauro Michielin
NO 635.846 - Insti tuto de Angelt
NO 587.207 -., S. F. Rosa & Cia- , NO 444.043 - Itatiaia Hotel Ltda.
NO 382.208 - Artefatos Remil Lt
da. do Brasil Produtos Terapêuticos S A,
Ltda. - N9 388.833.
Itatiaia Hotel Ltda.
NO 382.235 - Barmatic Cosinhas - Registro 388.250.
NO 588.941 - Companh ia Química
Elétricas Comerciais Ltda.
NO 483.105 - Fábrica de ExtintoRecurso interposto
Industrial Cil - NO 388.834.
No 382.236 - Labomtório Pelosi res Confiança Ltda. - Registro núNo 588.945 - Com panhia Química
S.
A.
mero
388.256.
Produits Alimentaires S. A. - No NO 382.270 - Apiários Apiflor Ltda.
Industrial Cil - N ç 388.835.
588.949
Companhia
Química
recurso
interposto
ao
deferimento
do
NO
549.644 - Igreja Evangélica
NO
3.82.279 - Cia. de Tecidos Pau- Assembléia
No 388.836.
têrmo 556.92 marca Maggi a Marca lisN
de Deus - Registro núIndustrial Cil
t
a.
9
Original Suíça.
388.273.
NO 382.286 - Juvenal N.Pereira . mero
N9 588.95f - Campanhia Química
555.936 - Greco Hospitalar
Industr'al Cil - N° 388.837.
NO 382.318 - Indústria de Móveis S.NO
Transferências e alterações de nome Estofados
A. Comércio - Registro 388.286.
e
Colchões
de
Molas
BenN9 589.050 - Casa de Saúde São
do titular de processos
No 608.170 - Antôni o Rodrigues
Star Ltda.
Lucas Ltda. - N 9 388.838,
Torres Filho - Registro 388.337.
NO
381.878
Construtora
Adolpho
e
N9 593.708 - Cia. de Armazena
Foram mandadas anotar nos pro- Lindenbery S. A.
N9 589.301 - Lecan - Indústria
Gerais Ipiranga - Registro 388.363.
cessos abaixo mencionados as seguinComércio Ltda. - N o 388.839.
N O 381..886 - Walter George Durst,
589.341
Joaquim
Coelho
de
No
581.034 -- Revita de Produtos
tes transferências e alterações de Tulio de Lemos e Roberto Palmari.
N.
Ltda. - Reg'stro 387.774.
Carvalho - N9 388.840.
nome do titular de processos.
No 381.895 - Cavoli Indústria e Capilarec
No 576.838 - Swuing Indústria e
IBRASP - Instituto Brasileiro da Comércio de Peças Ltda.
N9 596.749 -.- Indústria e Comércio Secretária
Comércio Ltda. Sucessora de VerruProfissional - Transfe- N9
- Comercial Três Ban- mes
São José Ltda. - N 9 383.841.
Swing Ltda. -- Reg i stro '386.624.
rência para -seu nome da marca A deiras,381.926
VeíS.
A.
Ltda.
599.760
Vemag
No
N9 597.249 - José Neves de OliN9 38a.927 - Litaz Ccnfecçães Li- veira
culos e Máquinas Agrícolas - Nú- Secretária de Hoje te'rmo 590.454.- Registro 386.731
Shell International Petroleum Com- mitada.
mero 388.842.
N O 589.326 - Expresso Guaira Foz
N9 600.679 - Cafeeiro, Brazan Lt- pany Ltd. - Transferência para seu - No 381.930 - Banco Riograndense Ltda. - Registro 386.870.
'nome da marca Benavin têrmo nú- de Expansão Econômica S. A.
mitada - N 9 388.843.
597.111 - Serviço Psiqu atr'oai
NO 601.068 - Aerosoope Modelismo mero 619.209.
NO 381.939 - Bravox S. A. Indús- deNo
Urgência - Registro 386.897.
Ltda. - N9 388.844.
Fábrica de Velas e Sabão São Car- tria e Comércio Eletrônico,
No 576.641 - Seroo Indústria e CoNo 601.312 - Jce.o Varculja & Cia. los Ltda. - Alteração de nome do
NO 381.946 - J. C. Paria Guima- mérelo
de Lonas para Freias Ltaa,
Ltda. - N o 388.845.
titular na marca Baianinha têrmo rães.
- Registro 386.988
NO 382.521 - Silva, Ronji & RoPrudutos Alimentí- nO 307.254.
No 576.669 - Vinhos Senhorial LiN9 501.595
drigues Ltda.
mitada - Registro 386.989.
cios Ltda. - N9 388.846.
Laboratório
Perini
S.
A.
AlteNO
381.984
Ireneo
Ltzraghi
BarNo 577.000 -- Seguez io & Cia. Ltda.
NO 602.134 - Mob i l - Mobilização ração de nome do titular na marca rios.
de Capitais e Organização de Vendas Tribetol têrmo 607.489.
- Registro 386.994.
No
382.537
Indústria
de
CalçaNo 554.239 - Cia. Paulista de el eLtda. - N9 388.847.
The Reliance Electric And EngiAmericanos Ltda
NO 603.437 - Antônio Leite Soares neering Company - Transferência ,dos
Tecelagem e Confecções - ReNo 382.567 - Ccunos Reptilia Ltda. filie
- N9 388.848.
para seu nome da marca Toledo núa N9 382.581 - Laboratório Pelosi gistro 386.057.
No 604.194 - Heston Materiais de mero 263.444 - Haughton 263.445 - S. A.
Construção Ltda. - N O 388.849. Recursos interpostos
T 303.670.
N O 382.725 - Codiva Comercial DisNO 604.575 - Calçados Montebetribuidora
de
Óleos
Vegetais
Ltda.
Química
Industrial
Rubi
Ltda.
-388.950.
9
lense Ltda. - N
Blemeo Importadora e Exportadora
NO 381.547 - Feichl Sagra
Transferência para seu nome da marLtda. - No recurso interposto ao deNO 605.683 - Fioravante Pereira e ca Rubi-Raz têrmo 619.064 - 'Rubi- - Cancelem-se cie registros.
ferimento do tênnia 589.682 marca
Waldemar Pereira - NO 388.851,
Soda termo 619.065,
Brasan.
Notificação
N9 606.961 - M. Aquino Filho Indústria Química e Farmacêutica
Indústria e Comércio de ArtefaNo 388.852.
Schering-S. A. - No recurso interNo 607.066 - Cebec S. A. Engo- tos de Borracha Duplex S. A. - Ficam os requarentes abaixo men- posto
ao defer imento do tênno númenharia e Indústr ia - NO 388.853.
Alteração de nome do titular na mar- cionados convidados a comparecerem ro 590.620
marca Vermon.
221.636
Duplex
-Aa
este
departamento
no
prazo
de
90
ca
Duplex
no
Corno Colaiacovo - No recurso inNO 607.222 - Bristol M.yrs Com- maro 221.637 - Duplex no 221.954 - dias a fim de efetuar o pagamento da
pany - No 388.854.
terposto . ao indefer'mento do fôrrno
taxa final.
No 607.304 - M. Agostini - Co- Duplex n9 224.676, •
no 591.536 marca Bom Apetite
NO
595.353
Impartaçao
e
Comérmércio Indústria S. A. - Núme- Miles Laboratories Inc. - TransSupermercados Peg-Pag ,S. A. cio
Ivasa
Ltda.
-Registro
387.579,
No recurso interposto ao deferimento
ro 388.855.
ferência para seu nome da marca
N O 205.677 - Pôsto Tambau Ltda.
607.372
---Eliziar
Bessa
Alves
do
tênno 578 543 titulo SupermercaN9
Ictotest no 209.503, - Ictotest núme387.603.
cies Peg-rag.
- N9 388.856.
ro 210.863 - Ames no 212.573 - Ano- - Registro
N O 593.283 - Granja Sicupsira el. A
N9 607.590 - Indústrias York S. A. te-se a transferência da titular para
Reg'sQ.o 387.729.
Produtos Cirúrgicas - N 9 388.857.
Extgéneias
Miles Laboratories Inc. - Averbe-se
o
contrato
de
exploração
a
favor
de
N 9 533.814 - Consorcio Mireiro de
NO 608.101 Indústria de Artefa- Laporatór'os Miles do Brasil Ltda.
Vermos . CJill exigências a alilln
Admi nistração 1 P.egistro nútos de Metais Jolly Ltda. - Numeprir:
mero 387.889.
ro 388.858,
NO 556.554 - Editôra e DivulgadoDiversos
Armeçoes de Aço
N9 ,562.237
No 608.105 - Federação das, Coora Nacional Ltda.
Probel S. A. - Registro 387.913.
perativas de Produtores de Mate PaLojas Triunfo Ltda. - Titular do NO 577.859 - Sociedade Comercial No 621.124 -- Patrulha Aérea Braraná Ltda. - No 388.859.
sile'ra- - FAB,
têrmo 553.675 - Arquive-se a i m- União S. A. •-- Registro 387.931
ial
eNo 621.668 --Assistência Bac
No 573.111 -- Scawa S. A. Indaspugnação.
DIVISÕES e SESSÕES
Kristinus KommanditgesclIsehaft - tria e Comércio de Mac,uin.,a, Agrí- Evangélica de Bangu.
NO 621,701 --- Auto Mecânica Couregistro 240.933 - Decla- colas - Registro 387.936,
Republicado por ter saído com in- Titular do o
ro caduco/ presente registro núme- No 578.734 -- Indústria de Móveis tinho Ltda.
correções. .
N9
621.704 - Reliquia - Móveis e
ro 240.933, marca Príncipe de Gales, Araritaguaba, Ltda -- Registro núDecorações Ltda.
do nerceer da Seção Legal. ;a -.ro 387.941.
tênnes
nos
Marcas deferidas
No 621.710 - W. A. Simões, Diaa
R S. 'Cunali
N9 578.637 & Cia. Ltda.
-gi ga .° 327.948.
cliché
.T,;etificaÇão
de
NO 515.795 - Clinic Kleinol NO 621.715 - Fábrica Santa Rosa
No 589.500 - Fábrica de VI,Étr.s MarProdukti on Gesellschaft Mit Besch- Ne 671.934 - S. A. Boa Invernada
Ltda.
p01 Ltda. - Registro 387.998,
rankter Haftung - Classe 48.
- S. A. Boa Invernada SoaNO 621.725 - Itatins AdministraNo 569.251 - Laboratório Brasileiro
N9 575.892 -- Traiam - Laminação Soaboi
boi -- Clichê publicado em 24-3-65. de Chimioterapia, Produtos Labrapia dora e Imobiliária Ltda.
Traiam Ltda. - Classe 5.
672.916
Popular
Auto
PeNO
621.739 -- José Manoel Vicente.
N9
S. A. - Reg'stro 383.023.
No 607.300 - Sormodrena - Knoll ças
Popular Ltda. - Classe 21 - . No 571.672
Indústria Metalúrgi- No 622.085 - P. Barone & Cia.
A. G. Chemisehe Fahriken - Clas- Clichê
publicada cai 29-3-65.
NO 622.090 - Recol Comércio
ca São Caetano S. A. - Registro
se 3.
Insta V-ría, Ltda.
388.033.
n9
t
élo
Flocos
Gela
673.577
-ei
N9
Título de estab .sec • mento deferiao
No 622.095 - Agência de Viagenik
N 9 573.017 -- Livraria' Editéra São
No 591.673 - CERTA - Cortado- Flocos S. A. -a- Classe 4 - Clichê Pedra
R. Woehrle Ltda.
Ltda. - Registro 388.034.
ria Especializada Revisão Tralaihoz publicado em .1-4-65.
N9 622.097 - Agência de viagem
ReN9 576.688 - Rodolfo Korall
Adm'nistrativos Antôn o Cury - N9 674.551 - Sinco - Sinco - gistro
R. Woehrle Ltda.
388.039.
Administração de Bens S. A. - diasClasse 33 - Art. 07 n 9 1;
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São Paulo Alpargatas S. A. - OpoN9 441.395 - Orgade Consultores
N9 622.408 - Camping Clube co
de Organização e Administração de sição ao têrmo 862.614 marca Malha.,
I3rasil.
Rainha.
N9 622.409 - Camping Clube de Emprêsa.
N9 622.202 - Livraria Ipê de MiBrasil.
Conspedra S. A. Engenharia e CoN9 622.455 - Ináústria Comérciol nikovski & Cia.
N9 613.525 - Indústria de Bebidas mércio - Oposição ao termo númede Cal Kawamura Ltda.
ro 860.498 marca Transpedra.
N9 622.462 -- Escritório Técnico Pirapitinga Ltda.
Philo° Rádio e Televisão S. A. Mercantil de Organização e- AdminisIndúsrtia e Comércio Ting S. A.
No
pedido
de
contrato
de
licenciatração S. A.
- Oposição ao têrmo 861.067 expresmento do registro 195.497.
são Uma Festa Em Sua Casa.
Indústria de Plástidos
N9 622.926
N9 613.799 Cipe, Indústria e CoMyrta S. A. Indústria e Comércio
Piloto Ltda.
mércio
de
Equipamentos
e
Peças
para
- Oposição ao termo 862.889 marca
N9 665.461 - Roseli Bijouterias LiVeículos Ltda.
Clarim.
Mitada.
613.764
Corbisa
Industrial
N9
N9 822.121 - La Mundial S. A.
Cimento Portland Branco do BraN9 609.706 - Helcimar Fran:,.a dos Agro Pecuária Ltda.
sil S. A. - Oposição ao têrmo núSantos.
N9 613.526 - Indústria de Bebidas mero 773.806 marca Irajá.
Pirapitinga Ltda.
Sociedade Gêneros Alimentícios LI-.
Arquivamento de processos
N9 613.527 - Indústria de Bebidas mitada Oposição ao têrmo 866.014
Foram mandados arquivar os senome de emprêsa Sogenite Sociedaguintes processos abaixo menciona- Pirapitinga Ltda.
de de Generos Alimentícios Ltda,
- Arquivem-se os processos
dos.
Mary M. T. Niedner - Oposição
Oposições: N9 240.345 - indústria Ema de Maaos tétmos:
terial Elétrico Ltda.
Abelde Barros - Comércio e InN9 866.042 - Marca Linhas Emicê.
N9 389.271 - Engarrafadora Ser-. dústria. de Tintas S. A. - Oposição aos tèrmos:
razul Ltda.
N9 866.042 - Marca Linhas Emicê
N9 860.686 - Marca Cream,
Indústria e Comércio de Produtos
Moris Brinquedos LiN9 6500.776
N9 860.687 - Marca Cream Tale. Alimentícios á Lisbonense Ltda. mitada.
Oposição aos têrmos:
N9 601.009 - Flama S. A. PorieeN9 860.689 - Marca Cream.
N9 860.761 - Marca Lisbonense.
cedora de Lâminas de Madeiras
N9 860.69i - Marca Talo ,Cream.
N9 606.082 - Produtos Elétricos
N9 860.763 - Título Fábrica LisPalley Ltda. N9 860.692 - Marca Cleasing bonense.
N9 608.339 - Despertex Importa- Cream.
dora e Exportadora Ltda.
S. A. Fábrica de Linhas MarconLaboratórios Lepetit S. A. - OP0- cini
- Oposição ao têrmo 860.837
N9 609.573 - José A. A. Barros,
siçã,o
-aos
ter:1'3,3s:
marca Emblemática Figura de Damas
N9 611.922 - Planenco Ltda. Pla862.321
Marca
Sulfametina,
N9
nejamento Engenharia e ConstruçÕes.
Bill S. A. Indústria e Comércio
N9 862.344 --...klarca Otocetin.
N9 611.948 -- Zelio Alves Pinto.
- Oposição ao %CM° 861.020 marca
862.730
Disalgina.
N9
611.950
Sociedade
Primus
de
Maravilha 1003.
N9
Farbenfabriken Bayer AktiengeselAlimentação Ltda
S. A. - Oposição ao têrN9 617.114 - Irmãos Borlenghi lschaft - Oposição ao tênno 863.916 moMesbla
,866.265 marca MC.A.
marca Foboton.
Ltda. •
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Indústrias Químicas Eletro Cloro
S. A. - Oposição ao lArmo 864.436
marca Elcar.
Ford Moto do Brasil S. A.
Oposição ao têrmo 862.921 marca
Carrocei.
Cia. de Cigarros Sinimbu - Oposição ao têrmo 863.365 expressão Distribuidora dos Melhores Cigarros do
Brasil.
Siemens Aktiengesellschaft - Oposição ao têrmo 654.451 marda
matic.
Casa Tozan S. A. Importação e
Exportação - Oposição ao termo
n9 863.959 marca Yozan.
Sociedade Editorial' Visão Ltda. Oposição ao têrmo 863.541 marca
Publivisão.
Bicicletas Monark S. A. -- Oposição ao têrmo 862.959 marca Arca.
Sebastião Pereira Comércio e indústria de Calçados S. A. - Oposição ao têrmo 860.601 marca A
Principal.
Bicicletas Mona, k S. A. - Oposição aos têrmos:
N9 862.035 - Titulo O Rei das Baterias.
N9 862.375-- Marca Monza.
Helena Rubinstein Produtos de Be-.
leza Ltda. - Oposição aos têrtnos:
N9 860.679 - Marca Lumineux.
N9 860.685 - Marca Hidrat
Bauducco & Cia. Ltda. Oposição ao têrmo 861.067 expressão Uma
Festa em Sua Festa.-
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ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS
DO

ESTADO DA GUANABARA
01VULGAÇÃO 983
Preço: Ner$ 0,30
o

A VENDA
Na Guanabara
Seção de vendas: Av. Rodrigues Alves,1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Em Brasília
Na Sede do 13IN
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembedso Postal
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PATENTES DE INVENÇÃO
PON.TOS
ttRWO NA 130.101 do 19 do junh.o. do 1961
Requerente: E TABLISSEMENTS ALGA .França
Privilegio de Invenç gos " PROCESSOE "APARELHAGEM PARA OBTER
PEQUENAS MASSAS PASTOSAS TERMOPIISTICAE DE VOLUME DOSADO'
'REIVINDICAM3

1 Processo para obter massas pequenas pasto
baa te rmop*sticas de volume dosado, caracterizado pelofato que consiste na alimenta?ão com matéria termopláatica em
forma de fragmentos sólidos de um recipiente de fueão, onde
a dita materia do recipiente de fusão dentro de uma camarada dosagem através de uma válvula de retenção sob pressão
limitada sair Um volume dosado de matéria da câmara de do
saem atravea de uma- válvula . de mela e de um bocal de extrusão sob a atuação de uma p reasão‘auperior à pressão de
. reenphimento acima.
2 - Aparelhagem para a realização do procea-

PUBLICADOS
5 - DispositiVo de p rédosagem de g
rânulos de a
cardo cotia re ivindicação 4, cara
cterizado pelo fato que acamara de p
rádosagem tem I‘ forma da parte de um canal curvo que o órgão p
rédosador, que se coloca no dito canal,
c onstituído oca'r.
um platO de virar para baixo no sentido do
axis do canal, com uma p
arte sob a ação do curso da avanço
do pistão de a
limentação am volta de abertura do obturador
e com a outra parte sob a
ação de um mecanismo independente
automática de
,escoamento, que aesegura o escoamento dá câmara de pr édoeagem, ap j a o f
echamento do obturador na parte de cima da dita Câmara.
6 - Disp ositivo de predoeagem degrianiaos de acOrdo com as re ivindicações 4 e 5, c
aracterizado pelo fato que - o plat8 ,prédoSadOr
é ligado com 1 alavanca provido-

a0 de acardo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fa
to . que se 'compõe de um recipiente de fusad- com dispositivo de alimentação com mataria termoplástice fragmentada,dispositivo a.de aqueciment; e diapositivo de impulso damatéria li q uidificada, de uta câmara de d(naagem alimentada pelo recipiente de fusão através de uma válvula de retenção e equipada com um dispositivo doeador de extrusão• de um bocal de saída alimentado pela câmara de dosagematravée de uma válvula de mola, que permanece fechada para a pressão máxima do diapositivo de impulso de alimenta
ção e não abre a. não ser sob a pressão mais forte exercida pe lodispositivo dosador de extrusão.
Processo . de acOrdo com a reivindicação 1,
Caratterizade pelo fato que se compõe de medição de uma do
3 -

se de gr;InuIr por meio de um mecanismo predosador acionado pelo curto de avanço do pistão de alimentação de um recipiente de aquecimento de tal maneira, que a dita se torna uma função do curso de avanço do pistão, transferindose em seguida a dose medida de modo Juncado, para o
dro, no qual se move o piotão de alimentação.,
ra

cilia

4 - Dispositiva de prádosagem de gr,inulos
a realização do procesao de actrdo k ooMla reivindicação ."

1 ou 3, caracterizado pelo fato que se .coMpãe de uma reage
va de granulas 'na parte de cima de um taboleiro de obturador, cuja abertura permite a:descida dos s àránuloa para dea
tro de uma câmara de predoaagem, que ,delimitada pbr um érgão prádosador, mOvel, comandado pelo piatão de alimenta
enquanto um outro comando do dito Orá() Prádaeador.iú
dependente do pistão de alimentação', age para liberar a do
se e assegurar a sua transfeiencia para uma tremonha reéea
tora assoçiada com o cilindro do pistão de alimentação, a
fim de permitir ao dito cilindro de receber a dose deseja-,
da da grânuloa.-

de doia eixos c o nc entricoa, dos
q uais e ligado com o pistãO
: de alimentação e O
outro Com o amando de es
coamento, de nut,
do que o p1at3 p
redooador efetua para Cada dosagem um l e
eurso c
omandado pistão de alimentação antes o
f echamento do ob turador para determinar o :volume da
d osagem, e depo
is c ::ureo co m p 1e4entar
pel. ,sixe de esc oamento após o fe cl,amento do O bturador, para
assegurar o escoamento da câmara de p r edoSa::ern. an1M COM0
a tran sferencia dos granulas ãrtt Q 0.444e9
lã-anais:1 álimAntariXà. anda taa.

,
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dois cursos seguidos de cursos der retOrno apcie o eecoamen
to da câmara.
A requerente reivindica a prioridade de iden

TERMO 0138.268 de 18 de abril de 1962
;Requerente: AMERICAN MACHINE & FOUNDRY COMPAW
E.U.A..
Privilegio de Invençaoi n DE PUITO DISTRIBUIDOR DE

BEBIDAS

s

REIVINDICAÇUES

tido pedido depositado na Repartição de Patentes francesa
DepOsito distribuidor de bebidas oU semelhante'p
incluindo a eombinaçao de um reservatOrio, p ard o armazenwmento de

em 50 de junho de 3960, eob o n O 831.623.
TZRMO N o 130 706 de 11 de julho de 1961
Requerente: GLACES 2', 1E BOUSSOIS . França
Privilegio de Invençao: "PROCESSO E MEIOS
CHAPAS DE VIDRO"

1 .

Uffia quantidade de liquido, Caracterizada por compreender um pai de
PARA

:recipientes substanciaimenté identicos, matados em relaçao espaça!
TEMPERAR

RHIVINDICACES

1. - Processo de temperar uma chapa de vidro de eu
'perfíoies plano-paralelaa poliaam, caracterizado pelo fato de oomw:mm
der: - introduzir, no espaço de ar entre as superfloies verticais pia
mo-paralelas de duas espeasaa placas resfriadoraa verticais, feitas
de um material ouja . difuaividade tfirmioa seja superior a 0,10 0.04.,
thapaa unitfirlaa de didro (aqueoidas atfi a temperatura de amoleoimen-t
to), ao saírem do forno aquecedor, em posi2ZO vertical paralela à*
auperfíoles das placa; a seguir levar rApidamentie 44 placas de enoon
tro às superfícied da chapa de vidro ale que a espessura dás oamadas
de ar, sob proseio atmoeferica, qUe separam as auperfíoiea da chapa da
vidro do plano das euperfloies dai placas, seja a mesma e inferior 4
trinta centésimoa de milímetro.
2. - Proceaeo de acórdo oom o ponto 1, caracteriza
do pelo fato de inoluir: - dispor, entre a chapa de vidro e as glaca
resfriadoras, diatanoiadorea de arame, ou almofadas Ou gránuloo,
tos de um material apresentando uma difusividade térmica prima à do
ar, isto ó, de 0,18 unidades C.G.S:, para assim manter a exati4n das
distâncias entre a °haps de vidro e as placas resfriadoras.
3. - Processo de aoórdo com o ponto 2, caracteriza
do pelo fato de oomPreendert primeirO introduzir a ohapa de vidro,
apde ter eido aquecida ate a temperçtnra de amolecimento, no 'espao
de ar entre as superfícies plano-paralelas de doia grapoa sobrepostos
de placas reefriadoras verticais espessas equipadas com distanciado .
rem, constitutivos respectivamente de um par de placas de primeira a.
tuaçZn e de tua par do placas de segunda atuaçZo, fadas feitas de Ufil
material cuja difusividado 44rmiga seja superior a0,10 0.G.S.;depois
mover repidament'e de encontro à ohapa de vidro as placas de primeiro,
atuaço at6 que os respectivo:: distanciadorea entrem em oontato .00m
as superfícies da chapa de vidro; . a seguir soltar e rdpidamente ree
tirar da chapa de vidro as pinças ou outro dispositivo que a sento
gza peai& vertical enquanto o restante da chapa 6 aportado ent re as
placas de primeira atuaçZo; e em seafaida mover rIpidamente de coem .
ira è. chapa de vidro as planas do segunda atuaç 'lio at: que Os respeoti'
•voa distanoiadorea entrem em contato com a parte da chapa ant.:mien:len
te tornada inacesafvel a essad'plaoas pelas pinças oa. outros diaposi
tiVO4 de su porte da chapa de vidro.
A zdnuerente relaindloa de 'LOW° coas Convenç'aà
\Internacional e o Art. 21 do Deoreto Lei 7.903 cl; 27 do aS6sto de 1945k
g. prioridade do Oorrespondente pedido, depositado na Reparti9;e de Th
tentes da Franga, em 15 de julho de 1960 e 22 de abril a. 1961, 40/J
Os no a 832.994 • 8590566 reepeetivamente.

da um no interior do outrOy , e, dispositivos para fazerem o.líquidd
circular atreves O recipiente menor e entre aS paredes dos ditos
recipientes espaçAdOOW

A COMbinaçao, ite , acOrdo com O' ponto 1, carac.
terizada pelo tate dos ditos recipientes serem essencialmente Ci.
lindriCos e serem cencentricamente montados.
3- DepOsito, distribuidor de bebidas ou semelhante, incluindo a colàinsça0 de um reservaterio para O armazenament0
de uma quantidade de liquido, caracterizada por compreender um, Par
de recipientes essencialmente idanticos, um dos ditos recipientes
sendo menor em dimensao que o outro e formado com una parte supe.
rlor essencialmente aberta e um furo na sua parede inferior, o- dito
recipiente menor sendo montado no interior' do outro recipiente de
modo ?I ser espaçado do mesmo, e dispositivos circulares de líqUido
no interior do dito reservatiSrio tendo um membro impulsor fazend0
com que o dito liquido circule do dito reeipiente menor para clima
entre as paredes dos ditos recipientes espaçados sabre a parte superior do dito ,recipiente menor. •
11. - A combinag;o, de acOrdo com o ponte , 3, caracter),
zada pelo fato do dito recipiente menor ser guarnecido de pÉts radiai se ext'endendo para cima da superfície interna de Sua parida
inferior para prevínir a agitaçao do liquido no dite recipiente.
5 . A combinaç;o, de acerdo com o ponto 3, caracterizada por incluir -dispositivos para previnir a circulaciio do

líquido na eventualidade do reservatOrio ao conter uma quantidade
predeterminada do mesmo.
6 DepOsito distribuidor de bebidas ou semeitante,
incluindo combint4o de um reservatOrio para o armazenamento de uma
quantidade de líquido, caracterizada por compreender um far de
recipientes essencialmente.identicos, um dos ditos recipiente e send
menor em dimensep que .o outro e formado com uma parte superior subs
tancialmente aberta e cosi um furo na sua parede infarlor,_0 dito
recipiente menor sendo montadono interior do outro redipiente de
forma ser dle espaçados . e dispositivos para circularem o gquido .
do dito recipiente menor para cima entre os ditos recipientes . es.
pagados para retOrno sObre a parte superior do dito recipiente menor*
Compreendendo um motor, uma haste girável ligada com o dito motor
ee extendendo no interior do dito recipiente menor e Um membro
pasor -helleoida/ fixado na extremidade da ditti haste a localizado
40 interior do dito furo..
7 . ne p ósitO distribuidor de bebidad ou semelhantes,
incluindo combinaço Caracterizada por um reíervat6rio para'o:arma.
tenamento da uma 'quantidade de liquido, compreendendo um par de
reclpientes essencialmente identicos, um dás dites xecipieirtea sen
do menor em dimensao que o outro e formado :Com uma parte superior
esseneialménte aberta e-Oom uma abertura na sua parede inferUrs
e dito recipiente menor sondo Mo4tado no
.interior.do dito óutro,
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; extremidade da dita haste localizada no interi -or da dita abertura
leeipiente de forma e ser espaçado mesmo, dispositivos para circular.
O líquido do dito recipiente menor para cima entre os, ditos recipientes espaçados para reterno • sábre a parte superior do dito yeeipiente menor, Compreendendo um motor, uma haste girável, ligada
som o dito motor sehxtendendo no interior do dito recipiente menor.,
Um membro impulsor helicoidal fixado na extrer9:dade da dita haste
e localizado no interior da dita abertura e um membro de cobertura
deslizevelmente montado na dita haste para flutuar sábre'a'superffoie do dito liquido e fechar . a dita abertura quando uma quantidade

mera forcar a bebida para o exterior do dito recipiente interno.
12 - 0 dep g sito distribuidor de bebidas, de ecerdo
Com o ponte 11, caracterizado por incluir dispositivos de cobertura
_montados sObre a haste para flutuar Abre a superfície da bebida
para recobrir a abertura na eventualidade do recipiente menor conter'
uma quantidade insuficiente de bebida.
13 - UM depOsito distribuidor de bebidas substancial.
mente ocauarme precedentemente descrito e conforme ilustrado nos
detenhos apelou.
A requerente reivindica de acerdo com a Convenço

insuficiente de líquido se apresentar no réserVaterio.
8 . DePósito distribuidor de bebidas ou semelhantell
incluindo • combinação caracterizada por um reservatório para o

Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei no 7.903 de 27 da :neste:

armazenamento de uma qtíantidade de liquido, compreendendo um par de';71,

tigh de Patentes dos Estados Unidos da America, em 18 d e. abril de
Ca/ sob n a 103.803.

recipientes essencialmente identioos, um dos ditos recipientes sende.

de 1945/ a prioridade do correspondente pedidd depositado na Repara

Menor em dimensáo que o outro e formado com uma parte superior ema)
eialmente aberta e com uma abertura na sua parede ' inferior, Uma
.
Multiplicidade de pás se projetando para oima da superfície interna ).
do sua parede inferior e dm membro de flange anular cercando .o dite
furo, pendente de sua parede inferior, adito recipiente menor sendo
montado no interior do dite.outro recipiente de forma ser dele
espaçado, e dispositivos para circular o liquido do dito recipiena
te menor para cima entre 08 ditos recipientes espaçados e Abre a parte superior do dito recipiente menor, compreendendo um motor
Montado acima do dito recipiente menor, Uma haste.girável alongado
ligada com o dito molor se extendendo no interior do dito recipiente
Menor e um membro impulsor helicoidal fixado na extredidade da dita
haste e localizado no interioi do dito furo na p arede. 1Dfor ior do
dito reoipiente menor.'
9 - UM depOsito distribuidor de bebidas, caracteria
todo por compreender dispositivos de transferencia de calor para
4
Manter a bebidat e. uma temperatura conveniente, .um.reservaterio para
o armazenamento de uma quantidade de bebida em contacto com os ditos
dispositivos de transferencia de calor, compreendendo um par de
recipientes identicos montados em relaçeo espaçada um dentro do outro,
• dispositivos para fazer com que ' a bebida circule atreves o reei.
piente interno e entre os'ditos recipientes espaçados atreves os
dispositivos de transferencia de calor.
10 - Um depOsito distibuidor de bebidas, caracterizado por compreender . dispositivoa de .transferencia de calor para men
ter a bebida e,uma temperatura conveniente, um reservaterio para o
armazenamento de uma quantidade de'bebida em contacto com os dito'
dispositivos de transfegencia de calor, compreendendo um par gr
recipientes identicos montados .em relageo , espaçada um no interior
do outro, o recipiente externo sendo montado em conjunção com os
ditos dispositivos de transferencia de calor, o recipiente interno
sendo menor em dimenseo que o recipiente externo e formado com uma
parte superior substancialmente abertke uma abertura na sua parede

TERMO N a 138.503 de 26 de abril de 1962
'Requerente: ÇONPAGNIR DE SAINT 00BAIN
Prança
Privilegio dei lnvenção:"APOPEIÇOANENTOS NO EN/PORMAMENTO DE
NATUIAS VITRIFICIVEIS NOS FORNOS DE VIDRARIA
REIVINDICAÇOES
14aDM dispositivo para o enforcamento da composi n
ção nos fornos de vidraria g ob a forma de um lençol de material raa
partido na superfície do banho de vidro, e para dirigir este lga
çol para o interior do forno, assegurando a ' orientação de seu mos%
mento, caraTterizado porque este dispositivo comporta dois rolos .
rotativortransversais ao reeipiente, que ocupam cada um sensivela
mente a metade da largura da zona do recipiente onde tem lugar- o
enfornamento, sendo montados de modo a poderem pivotar cada ias em
terno de um eixo vertical, p aralelamente à superfície do banho do

*vidro.
. Dispositivos segundo o ponto /, caracterizadas.

inferior, e dispositivos para levarem o líquido e circular atreves
dito .recipiente interno, entre os ditos recipientes espaçados

madas separadamente ou em combinaçSes diversas:

atreves os ditos dispositivos de transferencia de calor e retornam
sebro a parte superior do dito recipiente interno.

à linha mediana do recipiente, por uma tremonha de enfornabento da

11 - O depOsito distribuidor de bebidas, de acerdo
com o ponto 10, caracterizado pelo fato dos dispositivos de circulaçeo cOmpreenderea um motor, uma haste alongada se extandando no
interior do dito recipiente interno e ima im pulsor h alicollal fixadO

por compreenderem principaInente ah características seguintes, tia
- cada rOlo suportado, em sua extremidade visinha
composição, que pivota em tOrno de um eixo vertical;1
as'tremonnas e os rolos pivotam sc-juntamente em
terno de p ives fixados Abre a armação do dis positivo de enforna-..,
Mento;
o
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,--vidra*

éS tremoikaii . ege ;ui-atadas,

,enemep

em sai extremidade -

1 lir/sadia do recipiente por trilhoa, te deslocando eu
,L1fodbteS delidárlos it arkagto do dispositivo deMnfornamento;
O CM 811a extremidade prOxima das ¡credes do recipl n .
\tletit4e 03 feles co montados abre cardana e, em sua outra extremin
saci do mentados sabre suportes de rotula, nas quais suas ponta$
:g) ilWrObli Odem deslisar;
.r. o conjunto . formado paru= tremonha e pelo ralo .
atsociado,
emontado sabre um carrinholacive/ no sentido )
URUS 4
O COmprimento do recipiente;
r!
. os ralos e seus suportes interiores do reCipien w'
Comportam canais percorridos por um fluido de resfriamento.

A requerente reinvindica de acordo com a Convença°
. ternacional e o Art. 21 de Decreto-Lei n o 7.903, de 27 de agasto
ri1
e 1943, a prioridade do correspondente pedido depositado na Re. ',1
artiçZo de Patentes da França, em 3 de maio de 1961, sob o dmier0
ih160583^
..).44.-X -.ri
all mi.
. .....

e —.1111~1111,9111.111

......ir

e
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Caracterizado por compreender a Criaçao de un arco de alta
t teMparstara UUM COmPartiMente , de volume limitado, ,para for.
toar usa zona de rana4 de Alta temeratas, Condo dite arco
formado entre uma parede do coapartimento e umMlotrodo aZe
comsuatvel estendido no coapartiaento, a introduçto de ao
menos UM reagente em forma adlida . tinamente dividida na dita
zona de reaça"a vapOrizagtb do reagente relu energia tdr-

mica gerada pelo arco, a reeçgo dos vapores dentro da zona
de reaç'6 para formar Um Material refratdrio finamente dividído com tamanho de particula aubmicron, e a retirada do ma.
terial refratdrio da tonado rena°.

4. DM procerieo para feoricaçZb de material
refratdrio ti-Umente dIvUtde Som tamanho dei parttcula•subw
' atçr4n, caracterizado por 044preender a Cri#grP de am arco
de alta temperature DUM compartimento de volume limitado, Para
foraar uma tonado reagaO do alta temperatura entre eletrodos
neo ConsUmtveia, a introdugto doe reagentes em forma granuladama
na dita mona de negro, em proporçoee aproimadarnenteeateqdom4trieae, a vaporizagto dos ditos reagentes pela energia tdrmica gerado pelo dito arco, arengo dos vaporee resultantes dentro da zona de reaça'o, para formar um material
refratdrio finamente dividido com tamanho de partiCulaaubMercai, e a retirada do material refratário da zona de relaçao

5. Umproem° para fabricar mater41 refra-

URRO N 0 138.498 da 26 do abril de 102
kequerentet TI E CARBORUNDUMCOMPANY,-.~.07.A.
Privilegio de Invengire: "PROCESSOR EqUIPAMENTO PARA MANUFATURA
DE REFRATARMS EM PARTICULAR "
REIvINDICAÇOU

L. Um processo para. preparar material refra-

taria em particulas de tamanho submicron, por Tento em fase
de vapOr, caracterizado por compreender a alimentageo de ao
menos um dos reagentea.em forma salida dentro de uma amara
de reagSb de volume limitado, a formagào de um arbo de alta
temperatura entre eletrodos no consuárveis dentro da dita
c;mara de reaao, a retirada dos produtos de reaçào da dita
amara, e a extragào do material eia parttculas da mesma.
2. UM processo para fabricar material refratário finamente . dividide, com tamanho submicron, • ceracterizado par compreender wcriaçrlb de um arco da alta temperatW.
ra num compartiment o de volume limitado, para formar uma zona de alta temperatura entre eletrodos ao consunaveis, a int
troduçao de ao menos um reagente sob a forma de um sálido
volto finamente dividido na dita zona da reaga.o, a-Vaporiza
4n. de dito reagente pela Tlergis tdraiCa criada pelo dito
arco. a ran ge dos vapores dentro da zona de reaçâO para
formar um material em partfaulso finam A rte dividido com ta?.
@Ranhe de partfoula Imibmicron, e a. retirada do material rervr,tarie as wna de reaç2o.

, um presso para Iráb 'ricer material refrarinamenre- •ividiam, era tamanho ae particula eubmicron,

taria finamente dt'ddide com tsmaabo de partfçUla ougaram.
Caracterizado por compreender a criagao da um arco de alto
terwerwture.nUa compartimento de volume limitado, para forgar uma tonado reapo de gim temperatura entre eletrodoe
no coneumtvW44 a introdugeO do ao menos um reagente eta for-

ma granulada na z0224 de rea4U, e veporizagto do dito reagente pela energia termica gerada por .dito arco, a introdugZo
um eds reativo na zona de rente, a rent° doe vapores rasai-.
tentes dentro da somada rente, para formar um material ret.
frat4r10 finamente dividido com tamanho de particulas aubmicros, e retirada do material refratário da zona de reaçZo.
Ge Um processo para fabricaç:o de çarbureto
de enfolo finamente dividido, com tamanho de particula AO*
micron, Caracterizado por compreender a criaçâO da 'um arca
de alta temperatura muni compartimento de voluma limitado, 54ta formar uma zona de reWel, de alta temperatura entre e.
letrodosmZe cenouttvele, a introdugao de eigoa e cervo ea
forma sdlida ap ita finamente dividida na tonada reaç4e, a
da stlica e dm carvZo pela energia tdrmica geravaperizagao
r
lia pelo arco, a reagZO dos vapore:, reaultantes na zona de
reoçao, para formar um carbureto ce ailicio finamente dividido com tamanho de parttcula sob :datam, e a retirada do carn
bureta de milícia da zona de reaçào:
7. Um processo para iablIcarfarbureto de ai
lido de tamanno de particula submican, c;sracterizado por
Compreender a criagào de um arco de alta témperatura num com
partiniento de volume limitado, para ferral. nma zonade alta

•
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temperatura, senda dito arco formado entre uma parede do como
partimento e um eletrodo no constuatvel estendido no compara
• «
timento, a introduçao de zinca em forma sdlida solta finamente dividida na zona \ de reação, a vaporização da sflica pe-

g oi refratário submicron, por mio de reaça"o em fase de vapor dos reagentes, dos quais, ao menos um a saldo, saraste-,

la energia termica gerada pelo arco, a introduçao de uma fon-

rjaesaa por compreendert una 4mara de reacSo á prova de gás

• a reação dos vate de vapores de carbono na zona de reaçao,
pores na zona de reação para farinar . carbureto de siltcio de
tamanho de 'particula sabmicron, e a retirada do carbureto da

Com volume limitado, dita Camara tendo paredes lateriais e
tuna parede do fundo, um dispositivo para ligaçrio da parede
do fundo a unia fonte de eletaicadade, uni eletrodo não coa.
aina.Pvel colocado na cianara para foirmar um arco com a parede

Ciltoio da zona de reação.
8. Uai processo para fabricar nitrato de boro com tamanho de particula submicron, caracterizado por compreender a criação de um arco 'de alta temperatura num compartia
mento de volume limitado, para formar uma zona de reação de
alta , temperatura entre eletrodos não consumtveis, a irrarodu aÇão de xido bdrico em forma sdlida solta finamente dividida
na zona de reaçao, a vaporização do dxido bdrico pela energia
•

Jaaisa/o

térmica gerada por dito arco, a introduç% de um gás nitroge•
nado reatava no dito compartimento, a re4 "ao dos vapores e

•

12.

Um equipamento para a prOduça".o de mote-'

dispositivo para ligar o eletrodo a uma fonte
de eletricidado, um dispositivo para girar o arco formado en4
tre' o eletrodo e a parada alo fundo, tua diapositivo para alimentar uni reagente sdlido na clnara de reaçao, e um disposta
ao fundo, um

tive para retirar um produto efluente da cariara de reação.
13. Um equipamento para-a produçrlo de mate-,
At

_rial refrataria submicron por meio de reaçao em face de va.,
por de reagentes, dos quais ao menos um
dXido, caracterim

boro da zona de reação..
9. Um equipanunto para efetuar reaçtles em

zado por compreender: uma ctanara de reaçá'o a. prova de gás
Com volume limitado,, dita amara tendo paredes laterais e
Uma paredeae de fundo, 'um dispositivo- para ligar a parede
ao fundo a uma fonte de eletricidade una eletrodo não cansa.
nivel Colocado na dita carnara para formar um arco com a pare*

fase de vapor de reagentes, dos quais ao menos um a sdlicio,

de do fundo, pendo a extremidade do eletrodo adjacente a pa.

Caracterizado por compreender: um envoltdrio a prova de gde
com volume limitado, um dispositivo para criação de um arco

Cedo

geia dentro do compartimenta para formar nitrato de boro coa
tamanho de parttcula submioron, e a retirada do nitrato de

de alta temperatura no dito envoltcfrio, um dispositivo para
alimentar tia reagente sdlido na dita clamara, e un- t -dispositi•
Vo para retirar o produto efluente do envoltdrio.
10. Um equipamento para a produçea‘o ie mateDial refrataria em parttoulas submicron por meio de reaçO

Ira de gds; de volume limitado, um dispositiva para criação de
Um arc'o de alta temperatura na dita clamara de reaçao, dito
dispositivo incluindo ao menos um eletrodo não consumtvel coa
locado na admira, um dispositivo para alimentar reagentes na
dita câmara de reagão, e um dispositivo para retirada do pra
du to. efluente da c amara de reação .
11. Um equipamento para a produç 'a.o de material refratário em partteulas, tendo predominantemente gr;as
aubmicron, a partir *de reagentes dos quais ao menos um d sólido, caracterizado por compreender um compartimento à prova
de gas com Volume limitado, dito compartimento tendo paredes
laterais e uma parede de fundo, um dispositivo ligando ao ma
nos- uma daa ditas paredes a uma fonte de eletricidade, um eletrodo não consumava estendido no dito coapartimento, dito
eletrodo sendo isolado da parede ligada a uma fonte de eletri
oidaie, e sendo colocado no compartimento para formar um aro no mesmo, uni dispositivo ligando o eletrodo a uma fonte
de eletricidade, um dispositivo para alimentar os reagente
ma dlopooltIvo para retirar o ef1U-1

.

dispositivo para ligar o eletrodo .a Uma fonte de eletricia j

hada, lima entrada de alimentação . e um tubo para o produto e,
fluente.
3)4. ta equipamento para a produç:to de mate-,
iol retratario Submicron por meio de uma reag s.a.o em fase de
Vs.por dos ress‘ntes, dos-quais á menos um d sdlido, caraca

em fase de vapor de reagentee dos quais ao menos um d adita
do, caracterizado por compreender uma geara de reação a prol

:pua o COmpartimeato, a
ante do dito reator.

um

ao rutilo aosviavel, um
. dispositivo para girar o elatrod0j

-

%rimado por compreender: una cantara da reag.o á prova de
gds com Volume limitado, dit& calmara tendo paredes
. a parede de fundo, um dispositivo para ligar a parede
O um
do fundo a Uma' fonte ao eletricidade, una ele trodo não poma .* \
nave/ colocado na dita danara, para formar um arco com a
parede do fundo, Uni dispositivo para ligar o eletrodo a uma
fonte de eletricidade, unia coifa cie diStaibuição, fixada a
Una extremidade do eletrodo adjacente a parede do fundo, dita coifa tendo uma tubulação de Tassagera e lana pluralidade
de saldas de gaa, um dispositivo para conduzir uni reacanta
gasoso A tubulaç ia.0 de passagem, Um dispositivo para alimentar'un reagente sdlido na 'cãmara de reaíeO, e uni dispositiVO para retirar UM produto afluente da amara de reaçZio.
15. Um processo para fabricar material refratário em partaculaa da tamanho submicron, por meio de reação
em fase de vapor, caracterizado por compreender a alimenta.
te0 do material desejado em partioulas, dentro de uma caiara
ne reagaa'ao volteis limitado, a formaello de um arco da alta
terapeuta% entre eletrodos nao eonsumlyeis dentro da'dita
Camara de roapo para vaporizar 'o' material em partaculás e
•
(=verter o mesmo para tamanho pubmicron, .e a retirada do It2Rtola ao tamanho submicron da dita canora.
A requerente reivindica de netSrtr. coa a Can..

lua dó* ponteei e 4, ceracterizada -polo,lato do cie 9 XigadOC
wise odre que 4 mantida. fluida "ele aplioleio de oolot o% g 4214k

, • 'tenção internaciOnd o e Ares Eido becrete"leilde 790* 11(4
I 27(le eget° de 1945. e Priorgado do eorreepondento pende
',depositado na Reparti(Zo ' de Patentes dos listados Unido j da
América, em 12 de maio de 1961. sob n'4 106595.

trie,ão depois te ellsorlil."pesodo tor.:4:* - eõneentredg yert negen
uns camada.
6 Una Mhz de trensferancia ao'eOrde otologgf
um dos pontoe 1 e 4, caracterizada Pblo fato do slner daldadoX!4Nã
ume resina contida numa solução que inOlui uri fluido !ela.). Fe
é.forçado a eeaperer para solidificar o reveatimente'dopix #90¡
terial pecaeo ser ter concentrado pare formar uma camad4
• 7 - 0 preneseo de fabricar uma fólbs do troneifer6014
de actrdo com qualquer Ma doe pontoe precedentes, oaracte*Ifled0 I

48

42
39

pelo feto do que compreende o revestimento da bem' 00:Lemm 00=0.°
eição do treneferencia que compreende uru miaturn de-gement0
ve o pigmento pesado diopereado num ligador fluido, enteando O Ot4
- sentametto do pigmento pesado numa espada á base enquanto 9 pe.,
tarifa leve flutua no sentido da euperficie do reveatimentied
/arme ume camada extefna entes do ligedor solidificar para taó0_
bilizar os respeotivos pigmentos na forma acomoda:
8 -.0 . proceeso para fabricação do uma Olha de q
traneferenciede acOrdo com o ponto 7, caracterizado pele tat04
de que o ligador é mentido fluido durante o tempo suficiente pa

40

50
36
25
25-

Janeiro de 1969

DIARIO OFICIAL (Seção III)

6O4 SelowsePa-feira 20

IFIVAKRiLL

4

56

RINN4t

35
22
*o
2f
22

ra permitir que os pigmento° pesados assentem por gravidade ytà
.33

'3224

re., formar una camada e posteriormente solidificar O ligadert

24 Zr 31

.9 - O procemeo para e fabricação de uma relha. de•
traanferencia de ac8rdo com o ponto 8, caraoterizado.pelo:WO:
de que o pigmento leve 4 magnético) e o pigmento pesado magotà
tico, • compreende a apliaaqío de uma fórça magnética ao revoai
.timento antee da •olidificasiio do ligador dw modo a ettuiW
pigmento magnético e proporcionar que este assente numa enfade
contra is base.
A requerente reivindica de acera() com a OcnvençU
internacional a o 4r + . 23. do Decreto -Lei 33 9 7.903, de á7 de .*
gesto de 1945, a prioridade do correepondente pedido deposita-,
do. na Repartio go da Patente,' doe Estadoe Uuidoe da América, 411
27 de Abril" de 1961; eób . na 105..950..

i TERMO N e 158.569 de 27 de abril de 1962
' Requerente: COLUMBIA RIBBON AND CARBON MANUFACTURING
CO. INC. ----E.U.A.
Privilegio de Invenção: "NOVEL FOLHA DE TRANSFERÉNCIA
1
PROCESSO PARA A PREPARACX0 DA MESMA
REI VINDICAÇOES
1 - Novel f8lba de transferencia e processo rara e preparação de mesma em que a Olha de transferencia tem - uea fel aba bee flexíve/ dotada de um revestimento de superficie trensf2
rival por pressão adaptada para ser transferida na forma de imagem substancialmente em bloco a ume lfólha de c6pla, que compree2
de um ligador e um p igmento, caracterizado pelo fato de que o .
pigmento materiais de pigmento coloridos escuros pesados e tem de Oco leve, materiais de pigmento de ø8z- leve, uma quenti.
dade substancial do dito material de pigmento pecado colorido es
Ouro sendo cOnOOntrad0 numa camada que se estende a contra a eu
perficie de base, e una quantidade substancial do dito material,
leve de c8r clara sendo concentrada nume camada superposto na ca
'Moda pesada e encobrindo a ultime.
UM

!

-ya

2 - Uma f6lha de traneferdncia de scardo com o ponto

earecterizede pelo fato de que o revestimento de treneferin
eia é aplicaGd à 10pala aele cionadoe.apenas da base • a camada de eer'olara tem eubatancialmente a Mesma °Cr o matiz de auPerii
Cie mio revestida da base.
3. to £01ba de traneferenoio de aobrdo com!o ponto
.11o .Ceraeteribada'pelo, :tato de.que a fOlhe tem uma forma impressa
beeilede"9 - ..9revegtimento de traneferdnola4 aplicado. ao lado
:Walede:t814à,'
4 ,_ Val9a tólba, de trenefertncia de acórdo com. qualquot
008 DO9C0/1:;Preeedentee, Caraoterizadd " pelo fato do que o pig
Cátia di . gdr entre Dosado ooneiete em material magnético.
Abeirmà albsi de tandlerdnela

de acórdo

44:1 qualwActo.

1.

TERMO /0158.919 de 9 Le maio de 1962
Regnerentet TRU ROSAR"... MANUFACTURING COMPANY
Privilegio deIInvençLw"APERFEIÇOAMENTQC CH 07 REI,AWIVQ4
MXWINAS ACLÂjP.
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4/V/144/0401
•054044 tont Uma méquiné
4WMCDeat0a
Y)óháüidora de(kna taa0e, diapositivos fermanduuma câmara dd )
lavagem sabre dito tanque caraoterieadoa por compreendee%/â
Xta parede traseira, Uaççoutra parede normalmente fechada, a (
dispositivos de trilho, definindo aberturas do entrada g'eaída
&trave.' as outras duas paredes para o interior da dita Ornara,
portaide entrada e eaida p erpendicularmente mania nos ditos
trilhou Proporcionando a carga e descarga de artigos para dana
'ti.° e, para fora da dita cemara l .0 diapoeitivne pulverisadorea
dita cémara para circular liquido dá limpezanSbra os arti.
as eustentadoeno sem interior quando ao ditas portai se mi •41
centram na posig go tachadaj um mecanismo de Comando para levana
*ar o abaixar as ditas Portas aimulteneamente e para conservar
as ditas portas na sua posiç go aberta levantada compreendendo Ia
ma alavanca de acionamento inteiriça ao estendendo em terno da
parte traseira da dita câmara tendo 'braços ao contr8lese estes
dando junto a cada uma das ditas pertas e terminando junto ks
ditastrespectivas portas, diapositivos formando uma montagea.a0
ticulada para g dita alavanca definindo um eixo pivS horizontal
para a dita alavanqd, dispoeitivea de elo pivothvelmente liga
dos com cada uma das ditas portas e cowo respectivo braço dt
Oontrfte adjacente para acomodar o movimento oscilante da dita
alavanca e dos ditos braços para movimento linear vertical daa
ditas poktas, braçoe propulsores formado como uma parte fixa
da dita alavanca de aolonamento e.se estendendo para o exterior
no lado oposto do dito eixo geométrico ao doa dites braços para
pirar com a dita alavanca durante os mhvimentoa de fechamento a
abertura das ditas portas, dispositivos ao contrapeso se °sten*
'dando ao longo daadita parede . trazeira da ditimequina e praper
oionando uma'f8rça de equilibrio anaenolalmente çonotante, e aZ
tioulaggh de equilíbrio ligada numa extremidade com os anda
IlispoOltiV00 de contrpeaoe tendo uma ligaç go pivotante na salt
oxtremidade opoeta com o dito braço propulsor, a dita conexo
pivotante sendo localizada aciéa doe ditos diapositivo formado.
roo de pite de tal forma que o torve exercido pelos ditos dia.
positivo!' de contrapeso através a dita artioulag ge de equilí a
¡rio obre a dita alavanta da- acionamento d insuficiente para
levantar as ditas portas de aua posiao , teohada abaixada e mi anenta-quando ia ditas portas age abertas por uma extenso enfia
ciente para permitir que Ca ditos 41epoeitivos de contrapeso
mantenham as ditas portas na mia poeigle aberta levantada/
2e Um mecanismo de comando de porta Para uma miquina,
te lavar pratos, de acordo com», ponto 1, caracterizado pele ti
YO das ditas portas de entrada O eaida estarem eituadas es 14
doo opostos da dita Gamara, o a dita alavanca dó aolonenento.
der um membro em 11 tendo una parto central disposta atraia -4
parede traseira e seus braços ao estendendo Santola ditas por-.

toa.
3e UM mecanismo de Somando de porta para uma máquina
de lavar pratos, de actrde coa o ponto 1, baracterizado pelo-ta'
h das ditas portas de entrada' e maida se situaria em lados ado
jacentes da dita camara:para instalag ge datiquina num canto, a
o dita alavanca de aoionamento as estender emttrno da'ckara
de junto It porta de entrada para junto h porta de salda, e
a
montagem Pive para 42_4Xto Waso Oatax laoal.404a no canto da óR

(Seção 1H)
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Cara °poeto 1040/0 doto onda ot) $000 04, Orolo 0 Me 0005
4paipcprdximaa uma da outra, ,
4, thneoaniamo'dd cómoda Oporias f0 0000 dein
_Onde= um dos pontos procadentos, Caracterizado yo/é iéttivd4d
,IRitos dispositivo n do contraptab orei onatituid00 D
o*Ple *
'Os una mola tenor:ft espiral do baixo mimo *ando ida ~EU
, 004 4 4#4g491à 08, ,q944040 o tp44 ougo gweco no40,0
g(to •
Se VS aparolhe, de acterdo com Cs tonteá 1, á ou 4,00
Mactorizado pelo fato dag ditaa portas de entrada O carda toren
, painae de porta auxiliares artioulado# Com a extromidade
i
tateai
Pior das =emas c diepositivog para abrir 00 ditos paintie
del

porta auxiliaria para formar aberturas alargadas para apues te
gem de artigoa da dimena go maior tara dentro It tara foro da dia;1
ta
4. ila apareIhO, dé Utrdo com o ponto g,
eareeteriza
do por encerrar um napanismo de bloqueio asaegurando 0
.20Vdmerv'hO de fechamento dos painliade porta auxiliares anteriormente
ao fechamento dos painéis principale das portas.
7. VM aparelho - , de aardo com o ponto S. caracteriCS
dó por compreendei,nm mecanismo de somando automético para a 'a
brir e fechar 'os ditos pai/Alude porta auxiliares durante o oi
vimoato de abertura e fechamento das portas principais.
8e Uma méquina de laVar pratos caracterizada por pea
Wir'dispaaltivoa definindo uma amara Udiapositivha pulveriza dores para circular liquido de limpeza abre os artigos apoia o
FIGA
26
Sz

,

22,

doa na dita amara, uma porta de acme diepoata P
ara ~até
'Vertical na dita cémara . proporcionand0 goeee0 oó soa
interior,
dita porteie- ando dividida em um painel deporta
principal. U13
painel de porta atiXillarMtadi pivotIvelmentn Cabre'it

borda
inferior do dito painel do porta prindipal, disponitivon Mit%
tando , a dita porta para movimento vertical ninnitaneo
doa dt0081
painele de porta entra toalOon aborta e teohada, os
ditos Fita
Méis de porta na poaig go aberta normal da mesma prOpOrOlOnawo
a
Una abertura deahesao de tamanho- conven010214 para o 140~21
da dita câmara e a dita montagem pivotante do aito'poia4 eot
dwrAm

Porta auxiliar pro amieR4Sd0_44 aw y
poo oggp2240 00041!),
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-Ira da mesma para ampliar a abertura fo tomo para a pasalgest
de artigoo de maior dimensão atravée a mesma, e dispositivos p2
auriliar'com reg
.
. porta
ra levantar e abaixar o dito painel de
Aneito ao dito paiftel de porta principal.
requerente reivindica, de ao8rdo com a Convenção IL
JAernaolonal ' e o Art. 21, ' do Decreto-lei na 7 903, de 27 de sg8;
.'to de 1945, a prioridade do correspondante.pedido depositado aS
MePartição de Patentes nos Estados Unidos da América, em 12 de
[ aio de 1961, sob n a 109 578.
TERMO F139.153 de 18 de maio de 1962
fiungria
.Requerentos SZERSzÁMGÉPFEJLESzT6 INTÉzET
io
de
Invenção:"DISPOSITIVO
DE
EXPLORAÇXO
PARA APARt.
PriVile g
mos COPIADORES EM MÁQUINAS-FERRAMENTA, PRINCIPALMENTE,TORNOS
yxchicos,"
REIVINDICAÇOES
1 r Dispositivo explorador para um a»
r yarelho copiador pare máquisas-ferramenta, principalmente, para
• ItOrnos mecânicos, com Um apalpador adequado para n exploração
do matriz ou da peça-modelo e intluenciador do registro de dia-.
,tribuição hidráulico, caracterizado pelo tato de . que neste apel
• yador á colocado um apalpador auxiliar, o qual pela subjugação
de uma tOrça eléstionpode ser torcido em relaçãO ao. apalpador
. .
principal e é adequado tatbemi em posiçOes invertidas pela in
Sluenciação do registro copiador da mesma matriz, respectivemen
forma-modélo derivar diversas ' posiçOas do patim copiador.
Á - Dispositivo de exPloração de acOr
do com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que, o apalpador
auxiliar Oxeoutado como alavanca de um:Ou de dois braços, pode
ror meio de um parafuso regulador. ser ajustado deital.meneira,
que com'isao a caraoteristica diferença de diâmetro para Os dois
•
trabalhos; isto é,"a distribuição da ferrementa é regulada:

para torcer o mencionado apalpador oulliar omrelooka0,03401,
2adorprinolpal,pola aubjuseeto de uma OrNa O145^0104
A roquoronto rolvindlca 49 n 4raco $nn
Convenção Internocional-e o Art. 83, do Decreto-141,n' 7.5403t
' 27 de agOsto de 1.943. a Sioridade do correspondente 104,410 04á
..woaltado.na eapart1Olo de Ratontea da Hungria, OM k4 A9 OPYOZA3
bro de 1.961, Sob n' 0E-10900
TERMO N a 139.155 de 18 de Maio de 1962
Inglaterra
Requerente: PARKINSON COWAN LIMITEI)
Privileg io de Invenção: a APERFEIÇOAMENT43.611W ONAE4Ag9
•A MEDIDORES DE mapas
ammiontEs

3. - vol Modiaor do £1Udo, 0 0130t* tu"
Ser lido de uma posição remota, caracterizado por comproonaar
um dispositivo contador montado no dito MadidOr O aOlO pada 1149
mesmo'e, lighdoa ao dito dispoaitivo contador meios 016t469 2, 1
que, guando energizedos fazem o dito contador Voltar a OU posjk
são zero.
2 n• Dá Medidor de fluidos ao ocera9
- . com o ponto 1, caracterizado por ser o dispositivo OcctadOr 80/
onedo mecanicamente a partir do medidor.
UM medidor de tinidos de acgirdo
3
com o ponto 1, caracterizado pelo tato do dispositivo ocatad,OR.
ode ser acionado magnbticamonte a partir damsdidor.
4,- Ummedidor :de coa de 0.0b.rdo COMO
pontos 1 a 3 caracterizado pelo fato do dispositivo contador 1
ser contido em um espaço selado com relação aos espaços de SledX
dO-t que contém o gás.
5 UM medidor de fluidos de acercou .
com qualquer das pontos precedentes caracterizado polo dióposia'
tivo contador oonter-uma série de •lementos rotativos Ira prin1014
ro elèMento da dita.áérie podendo girar seja continuamente Olt
por e-tapeis pela 046 partida ,do medidor, cada revolução cOmp1e0
ta de um elemento precedente da dita cárie Comando um avanço gradilal parcial de uma revolução do seu elemento sunessor. co
ditas sáries tendo uma posição zero quando O circuito doa tatos
meios elátrion. á Interrompido,
8 » Um medidor de nuidoe de 66:40
com o ponto 5 caracterizadopor cada elemento transportar
ressalto ou semelhante, meios para interromper o circuito doe
ditos meios elétricos dispostos para serem interrompidos pela
posição assumida pelos ditos ressaltos, quando a série estiver
TAS posição zero.
» 8m medidor de' fluidos do
com os pontos 5 oU,0,/ caracterizados pelar/tos meios elétrl000
"Odorem ser energizados para produzirem uma rotação parola grA
dual dos elementos rotativos, cada avanço representando A MOT1Qg
unidade a ser medida.
O
um medidor de fluido de ac8rdo
com qualquer dos, porzos precedentes caracterizado pelo tato

3

Dispositivo de exploração 4e ae6r
tio oom o ponto 1 eu 2, caracterizado pelo tato de que o apalpa-.
r aualllar é inflUenciado por um eletroimã, o quul é adequado

La

acionamento comUnicado pelo medidor estar ligado ao dispositiva
contador através um sittema de engrenagens diferencieis, o dito
sistema também podendo ser operado por . meios,elétricon para :azar 0-dIspoaltivo costador ret9rAar b.POSIOU , soro.-
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. O * vorÁdicler da tiuth th ltatA
precedentes earecierizado pol08 dito

0111Quée 80 ¡dela

Meleis el‘trioos estatela erranjoãos ara mover e diapositivo 0051
todor do mesmo.Modo em Que ele 4 movido atreves
0 noienemonta
recebido do MedidOr.

-ló*

cem 6 6ilt6

-rret Medidor ao /lune dá

mede)
O ódtaótktitadO polo dito dispositivo estar arrenjA‘

do paro ter duo!! Ou mais igualmente espeeddoe posietes zero.

'• UM dispositivo, 'de hoOrdo comor pontoa 3, e 2, 008441
tatle004 Pelo tato doa ditos diodos retitioadore4 elita ge4 li,gados aR3 14
A
tsalnatrumente indloando os r.p.m. do motor.

de °cerdo como, pontoe 1 d ã, ca.*
rahteri1ed0 polo tato de em paralelo com o dito instrument0 ludiOecle
4

"N

VadlopositIvo,

wr ligado tua regundo instrumento com a interposigeo do. 1,31
dore pera.15dioar es altere2Ces 400r.p.al. oostgeopeitaw 0e10W,
,Wí-Gataboleoldoe
5 • vá diapositivo, de e4rdo coara pontoe 3, a 4,
Voberited0 pelo rato de no duto do demergo casados deis topluo4

80r montede uma bombo eletrica, comandada pog um interruptor.

"
• Um 4Lopositixo, de,a4rdo GNI co pontoe 2 a 5 vorion
terizedo pelo reto 40 dite bombo dor iluarmoldo do VmOutoltNímk
do comandado por um realetro.
7 • 17m diapositivo pare determinar o conoumv do catuat
tivel de tua veiculo gansiOnendo a velocidade uovoluitu, tourorto Q4
pontos 1 6 eeesencielumnte conforme ilustrado° 40stilth
requerente reivindica de Bardo cana Conve0gio Zutetd
heolonal e o Art. 2Z do ihoreto -Dei :1 11 79°3 40 2? 40 Gjeto do 1947t
prjeridede do eorreeparldente pedido. depO4ted0 31 .11 liepert249
l'etentee da Ithle Ont 213 o 4r¥34 g oo a.20, q 91;
o

OP/59r

TERMO EQ 146.019 de 14 Wjuko de 1962
iRequerentwEDITORIALE DOMUE S.p.A.-

.
Privilegio de Invenção: "UM DISPOSITIVO PARA DETERMINAR O

f LONSUMO DE COMBUSTfVEL DE DM VEICULO EM FUNCI0NAMENTO1

' LOCIDADE coNSTA4TE"

RsIvIND/OAAS
1 - Um d i Sp oaltivo paro d eterminar .

t consumo de 66mbustio
Vil de um veículo funCionando velocideda,tonatinte, oaracterizad(
pelo fato de compreender em Oombitação Um par de tonqUes de ptecia:
ligados com o membro a/inistitador pare o motor, um per de e1eltro-w114
vul g o montadas nos tubts de descargo doe ditos tanques,

dispositivo
pare operar seletivamente ss dite s..aletro-yelvulas de
foram Que o te(
Obamento de uma es ditas VÉlvulas correspOndS pitu/bane°
abertura
,
de outra valvule, um . par
. de cronogreros. tena0
. seu oomendo sincroniza,

do com as ditas •letrovkvules e dis pOsitivte
esboeitoloS operacionW
monte com o instalaç;o de ignição do motor
de foram e mato conste
te as r.p.m. do dito motor.
.-4c;
. 2 - SM di ep ositlVO4 go aotrOv De
/Jantai, eArsOêggn
do pelo fato dos ditos disPObitiVON Dere
Obnter constante GO r4p#14
do motor consistirei de um tiroUite 'Inserido amparado no diajunta
de contsoto ' do diapositivo de -ign1a0

da .bobina da bateria do motors1

• comp reendendo Uma iegsedinoia de ImArsaa,'we atou
de 2ener 1 um
: condonaedor destined0 tios'impulses do dito diejuntor de contooto,,rag
tgp !ao emp litude constante e psre
os ditos imp ul y oCpaiv We
120Pjunto da_diodos
reti4445i9.09.0

•

s)•—•*

TERMO tr ogoae do 19 do unho do -2,96Z'
' equerente: CHICAGO RUGE a Doa,
R
COHPANX 00004;17,4"
Prig1ogi0 .49 InVengo: PIXO P
MO DR /41110fX0 Og'
Aço *

unnocAçOms
vaia uplatrot tubu Ag rlumini9 04n • ogra44
- tortzRaR palOte'tO de COMpreandOr U4 hW 40 0/ 1,2 4hid,
04 41,110
do a29 recebido teleac4pi oNgAtO P-0%9
44ff, tgb# de gM inwo mg:
ç sPI,Rr do, glumatu 5194U. 4109 P9 049 M9 d, ,49
44449 AO 40
! t9 tUt9 da elumlni4
..
N
12-)5 ZnYClig9 40 scOrdo com 9 poato'1, W214telle
,eods p oio g otto do l r4114; MIPS 'parft yodsrem 9s,d4os
trR vA;amento,
,
N

144u4Â9 7149o4 44xgte ..4 ptá-

ocitipr9ender v4 ptiMite Wão$ g4Mr$unda 1;
49 .4144049 9ã
te P45i.11? . " 4*•1 4 °142 M AIWUJI2.01_11MOWIRIC
laia Ag dita lvd2a2ála

A

kindl
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4. A terrinçler de acerdo com o ponto', ~saciara,'
-zada pelo fato de incluir um membro de . pressão axial disposto
entre o dito primeiro tubo e o dito colar.

5- O processo para formar uma UnUs de tubo :ntro

TERMO 140.184 de 19 de junho do 196a
Requerente: LOVENS KEMISKE FABRIK VED A.KONOSIED --Dinamarca
Privilegio de InvençZo: "UM NOVO PROCESSO FALUA PRODUÇU DE
ZCIDO Fusleico
REIVINDIOAÇUES
Um processo para produzir o antibietico, (ácido

as extremidades dos dois tubos, caracterizada pelo Sate de. incluir as etapas contração de um colar sabre a extremidade de um
de:um'elos . diÁos tubos, fixando de extremidade ° doe tubos Uma
outra e Soldando o dito colar á extremidade do outro dos diliss
tuboa.

6-A invenção dè cerdo com o nento 5, earacte'
rizada pelo fato de incluir a etapa de vedaça0 dos tubos contra
a vedações
7- O processo para formar uma união entre um tu'
to de aluminio e um tubo d.e aç ? caracterizado pelo fato de com
preender as etapas de Contraç z o de um Colar de alumínio zebre o
tato de aço,.fixação da extremidade do tubo de aço à extremidade
do tubo de alumfnio e soldagem do dito colar de alumínio ao dito

tubo de alumínio.

•

invenção de acOrdo c= o ponto 7, car;.cter1.2,
dada pelo fato de incluir as etapas de soldagem com solda forte

do dito colar de alumínio , ao dito tubo de aço.
9- O processo de formação de uma tinjo entre um
rtubo de'alumfnio e um tubo de aço, caracterizado pelO fato de eeW.
' preender Ao etapas de aquecimento do tt,bo de alumínio e um eolar
' de alumínio, colocação do,colsr sabre o tubo de aço e deixando-o
' Contrair compaotamente a Cie, fixação da extremidade do tubo de
faÇO dentro da:extremidade dO tubo de alumínio
es deixando-o cone.

trair a p ertadamente nelz e soldagem do colar de alumínio ao tubo
de alumínio.
características de novidade quer moa
tradas ou descritas consideradas quer simplesmente ou nas puas
Variações p ossrveis varíÊ,das,
10-

TOdas 5S

A requer,ente reinvidica de .
acO.rde Com a COnvençeó
interpacional e o Art..21 do Decreto-Lei No. 7903, de 27 de Ages.;
te de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado
na
Repartição de Patentes dós re. ados Unidos da Am g rica, em po dm

Janeiro de 1969

fusídico e seus seis, oersoterizado porque uma eapácie produtor*
de ecido fusidioo, 'do genero Oephalosporium, g desenvolvido sob
'condiçães aerábiss, em Um meio aquoso nutriente contende ume
fonte de carbono, tal como hidratos de carbono e lipldiossfontek
do nitrogenio, e q uantidades adequadas de sais inorgenieos e ou*
t*ras substancias necesserias para a ruitriçeo do fungo, e a for.
.mentláçeo e continuada ate que tenha sido comunicado uma, atividade antibiática substancial à dita soluço, ep g e o que ol doido rói
sfdioo assim produzido e recuperado, concentrado e isolado em .
forme pura, ou convertido em me de seus sois, por meio de reses
conhecidos.
2 . Um processo de moOrdo com o Ponto 1, oareote.
risada, porque parte da fonte de carbono contida no meio nutris
ente g' escolhida do grupe que consiste de gorduras e ‘cidee
graxas.

3 . Um processo de scOrdo Som • ponto 1 ou 2, el.
racterlzado por q ue a fonte de' nitrogenIe á um ou mais Membro,
do grupo que eonsister lfquido de infuso de milho, ,eori,nhe
de soja, caseira eu outros produtos do leite, e farinha
de
carne :e 05808, e porque

e fermentajo realizada em condijes
submersos, em uma temperatura substancialmente entre 2d e 30°C5
e por um período entre dois 8 sete dias.

4 . Um processo de acerdo com o ponto 3, ogrectem
rlzedo porque e meio nutriente contám uma fonte
aseimilevel de
ilitrogenie, em turi nível de 0,01 • 1,5% de nitrogenis. .
A re q uerente reivindica de acerdo com a Convens.
ço Internacional e o Art. 21 de Deoreto.Lei nit
7.903 do 27
de agosto de 1 945, a Prioridade do Áiorrespondente pedida depo.
eltado 'ne Repartiçá"o de Patente. da Inglaterra em 23 de junhe
de 1941,'amb n9 22.8814*

Junho de 1961.
•

10

• 02 Z2
.404•
WP r~.••~~

Á,

1.5

2ERM0 NO 140.269 de 22. de j unho de 1962
Requerente: Ate INCORPORATED

-r6 459'3'

O

Privilegio de'Invençío: "CONECTOR ELÉTBICO E CONJUNTO *
REIVINDICAÇOES
- 1),N Oonector elítrico poro ligar um
condutor elètrico
8 UMm ponta el etricamente condutora,
compreendendo um recept j QUI() arranjado para receber a ponta em contato
e letricamente cens
datei' com ;1e, caraoterizado por existirem
p orçães forroadoras-dj.
vIrole ou bragadeira para fix p eo mo condutor q
ue se estende das
CXtremidedes opostas do reoepte; cule, e ao e
sp açadas ao recepta.
OVID 729

direçío tranaversOos seus eixos, de modo que gizando 9N

ditas pers gee aro rixadeo ao oondutor, ó me
s smo se estendo

Unge do reoeptitoulo.

ao
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• um ininector de acUrdo oom
o Ponte 1, cer0Oterma0
- porque cada poro formadora de virala ou braçadeira

••

canada*,

da ao ZaJoeptirculo por um gargalo ou pescas], resiliente°
3 • UM conectar de a0Srd0 00M
o ponto 1 ou 2, ceracteris

Seção 110

4w vai arranjo de circuito, de acOrdo com o

r ponto 3, caracterizado pelo

fato da etapa amplificadora aÃ
xiliar ser fornecida de M a n ei ra a seguir-os ao divisor (14
'voltagem variável.

todo porque uma dai porçaa formadoras da Virola

ou braça4eira
arranjada para ser fixada mo Isolamento sas bre o condutor, a

outra poro formadora da viram Otz braçadeira sendo earanjada
para p or fiXada S' extremidade sem cobertura do condutor.

4 . Um conjunto conectar aletria° ca
racterizado por um%
Serio de ooneciarea eletrioos de acOrdo com 8 ponto 1 ou R co
sela reoeptaouloa recebendo de modo deslizante tUtla
ponta comum
eletricamente condutora, PS porOos formadoras da virola ou M.a..
çadeira doa conectaria sendo fixadas
pan g o

a a ond utorea elétricos, asai
formadora da viaola de . pelo menos um condutor sobrepondo

o reeept‘oulo do ooneotor adjacente prOxim• e uma poro forma
dera de. virole ou braçadeira do Ultimo ooneotor sobrapondo'a
reoept4u10 do primeiro ooneotór.

A re q uérento reivindica de aaNdo com a Convençi'a
nacional e o Art. 21 d o , Deareto-Lei No. 7905 de 27 de
Agoato de
1945, • prioridade do oorreepondente pedido depoditedo no !:taa
pirtiçi7o de Patentes cia Franga em 29 de Junho de 1961 sob r--1366.457.
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5. *Um arranjo de circuito, de acardo com
qualquer um doe pontos precedentes, oaracterizadO pelo faça
to ;da amplitude de Sinal auxiliar p er tal que no caso dd
completa capacidade da tranemiesão de•umadivisor de 4oltaa
erra que pode ser fornecido uma voltagem de p ontrôle Sproa
,duzida pela qual a etapa de contrale é pelo menos esaandi
:amante suprimida.

*6. un arranjo de circuito, de acardo 000
qualquer um dos pontoe precedentes, caracterizado polo fa.
'to de num ponto precedente a entrada da etapa de ContrO10
a amplitude de'sinal ser reduzida, preferivelmente

A Via

valor tal que previna a prodUção de distorçães inconvonia,
entes ná etapa de contraia mesmo com sinais comaarativamad

te grandes.
7. um arranjo de circuito, de acordo com
qualquer um dos pontos precedentes, caracterizado pelo faq
to de que na etapa de contraia e/ou pelo menos numa das ei
tapas amplificadoras de einal útil 4 fornecida realimentao
ção negativa preferivelmente a um eletrodo.de entruda
'lamento amplificador controlado.
- 8. Um arranjo de circuito. , de aoardo Com
qualquer um dos pontos precedentes, caracterizado pelo Sai
to do anal auxiliar aer uma quantidade do corrente altar.

nada.

,TERMO N °140.806 de 6 de
julho de 1962
R e querente: N. V.
PHILIPS CLOEILAMPENFABRIEKEN
HOLANDA
Privilegio do Invançãos " APERFE
IÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A
ARRANJOS DE CIRCUITO PARA CONTROLE AJUSTÁVEL DE VOLUME E COE.
TRASTE"
REIVINDICAÇOES
lUm arranjo da . cireuito Para controle do
Voluão a Contrasto ajustével, em particular da um sinal
audio, no qual O sinardtil é fornecido 'a saída através
de
um elemento amplificador Controlável e da salda ao tiradas
oecilagaee . das quais pela retificaçao 'a voltagem de contra.
le para o elemento amp lifiCador 6 produzida,
carabteriladO
,pelo fato de um divisar de vOltagem variável eer fornecido,
entre a edda de sinal tti1 a O r e tificador, Um sina.
aurÁ
liar, com uma frequancia p referivelmente se °Una
fora da gi
ma de freguencia p endo fornecido juntamente com suf OaCilasa
çães de sinal ao canal de_contrale num ponto

etapa de contraia.

subsequente

2. Um arranjo de circuito, do aCard0 COM O
ponto 1, caracterizado pelo fato dceetapa de cóntrtle ger

seguida por pelo menos uma etapa amplificadora de sinal Ut14
' 3. Um arranjo de circeito de acOrdo coai
9
ponto 1 ou 2, caracterizado
pelo fato de pelo menu Uma Coa
tap a amp lificadora auxili o r.ser fornecida de
maneira a øe.,

.6gr-Pe 24 saído de onal
Átil
•

& p recedei o ratifiéedorá!

9. Um arranjo de circuito, de acOrdo com
o ponto 8, num receptor de televisão caraoterizado pelo fg
to do oinal . auxillar compreender as oecila0See . de dele
de linha,
10. Um arranjo de circuito de acOrdo COM 0
,ponto 9, caracterizado pelo fato das . oacilaçães saram fora
necidaa , por filtragem incompleta entre a etapa de deflezag
de linha e o cir c uito de cOntrçUe*

11. Um arranjo de circuito, de acórdo cola
qualquer um dos pontoe 1 a 7, caracterizado pelo fato do
sinal Auxiliar eez uma quantidade de Corrente contínua.
12. Um arranjo de circuito de acOrdd com o
ponto 11, caracterizado pelo feto de que com o'auxhio aa
Um divisor de' voltagem variável uma voltagem direta varlan.
Vel eer tambám obtida que á aplicada o etapa de contrOle
yrefe4v, elmenie a grade da válVula amplificadora de cont'ilil
do uma maneira tal que cota etapa amplificadora
6 nu2n;
PAU ocra aumento na COmpreseRO'de volume contraste.
13. UM arranjo de circuito de acOrdo'coM
ponto 11. ou lg, caracterizado pelo tato de um circuito do
Valor de umbral, que pode compreender um diodo polarizadO,
ligado no cana/ para o sinal auxiliar de corrente ,pon%le.
nua num ponto ouboaggent, 09 91400.Z do 4171cOr de
initeSerl
. Variável.
(
14. Um arranjo de circuitO,'de acardo cai
AN41 9,Wg 13N doo pontoo 11 a 13, 40;u1914A049 PRÂO
dià

6 i 0

tum

0er.AL

tLent 20

quantidadd de corrente dientinue ser fornecida et

uma oktais:1

.amplificadora auxiliar e que dá saída desta etapa, prefe:1,
Velment° de seuenodo, uma quantidade de corrente contintt
amplificadora 4 tirada e fornecida 5. etapa de contraio.
15.

Dm arranjo de circuito, ao acOrdo com O

ItOnto 14, earaotorleado pelo fato da quantidade de correu,
te continua controlar o ganha da etapa amplificadora
liar e por coneeguinta tmmhim e t -omproseão de volume men—.
traste.
16. Utal arranjo de oirouito, de acOrdo ood
os pontos 14 e 19, caracterizado pelo ' fato de um eletrodo,
preferivelmente a greda auxiliar, do elemento 'amplificador
de central. ser ligado com a caída, por exemplo, com o ano
do, do elemento amplificador auxiliar.
17. Um arranjo de circuito, de acOrdo com

q ual q uer um doe pontos precedentes para compressão de volu
mo contraste de sinais de audio, caracterizado pelo fato

à

constante de tempo de carga para a voltagem de contrOle de
volume contraste ser aproximadamente de 0.05 a 0.4 de se-.
gundo, preferivelmente de 0.2 de oegundo, ' ao passo que a
constante de tempo de descarga 4 a p roximadamente de 3 a 30
segundos, p referivelmente, de 7 a 15 segundos.

Janeiro da 1269

teto oom a moem, sondo que a oemods sonsibilizada por expoolate da
obapa lua •ctInlea através mos transperânole,.reoge usa ireis ex7
postea . pare ao tornar lneolubilÚada o sendo dito +supor/Iole da oba,
pa base receptiva a forogio do uma ligeo:a firmo Mom o eentibill.
Lauto formado In eito, dite coa-atração da chapa sondo' caracterize..
da porque a comada eenaibilizonte Med sobre O mame omeontato pom
MODma, um roiroatimonto lista ~atonte ; abrasão, que é tranape.
rente si luz ootfatioa, p ondo dito - rovoettmento composto predominou.
tomento por uma resina orginiatt oreonafila, bidréfebe, insolável

em égua e smoloolvel por solvente, e sendo 5, dito rovoetímonto
slatonta ; abrowio o ineolável em egoo , noe ditas ;roa* expostos, e
ficando firmemente ligado mas ;roas • e t **, sogOooto 4 ProotomPo*

te *romovivol coa o material eenalhillsonto naa:reaa não apostas.
- Ume chape aegundo o ponto 1, asroctorizade porqes
a resina orgianloa 4 uma moina do

polivinil-formele
3 . ume ohape segundo . os pontoe 1 ou 2, ~autorizado,

porque a q uantidade do dito reveatimento é de cerca do 0,1 e 1,3,
g por MStro quadrado de ;roo da chapo.
.
- Uma chapa segundo os perita. 1 ou 2, carecterizeoe
porque dite rovestimonto tom eme esposou.% de ao menos 0,000025
mm.

5 - Uma chapo segundo quaisquer doe pontoe preceden.
''tas, Goracterioida porque dito revestimento cont4m um pigmento ooq
lorido que 4 transparente i luz sotinioa.
6 .

oh:Po segundo o ponto 5,.earsotóritada porque

requerente reivindica de acOrdo com Oon.
velição Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei n ct 7 903,

o volume do pigmente no dito revoetimento

de 27 de Agosto de 1945, a prioridade do correspondente pg

Volume-total de rovestimente, total.

dido, depositado roi Repartição de Patentee da Alemanha, em
10 de Junho de 1961. sob nP
27 506 VII1a121a2.

Fig. I

Uma

+amoedo de metade do

7 . eme chapa segundo quais q uer dos pontos procedonteii
caracterizado por consistir de um construgh de 'chapapresenallal.:
li g ada, tendo ume °sendo eensibilimanto de resina tipo Caso.

8-

time

chapa segundo quais q uer dos pontos preooden.

tes, oaracteriseda porque e chope bone

4

de motel..

9 - Uma chapa segundo quaisquer doe pontoe preoedon.
Vis.

caracterizado por cor aprópriena

,

¡XV* USO .00010 0iSSFO

do.

ao plenegraioe.
10 - Uras chape segundo o ponto 9, preseneibilleado,
soneivel ; luz e destinada a imprima.> pienogreigoo, oarsotorizada
porque a chope bano á de alumínio, tendo no nonos'og 215 egperti.

oie um tratamento sup erficial insolúvel em ígun, htdrfilo, isolem.
te e ligante, a qual levo ume real:na diluo ineolubilisada tu sito
e aderir fortemente • dita suporfUle, tendo dita super/leio sare
e mesma ume olmedo de resino sonsibilimento diamo, e tendo e camm.
da sonsibilizante abre o mano o revestimento de resine orc;nleo,
- Ume chapo segundo q uaisquer doa pontoo 1 e 7, os'
rocteritade porque a chapo base.: troneporente.
12 - Oto chapo segundo o p onto.11, oaraoterizado por.
que dito reveatimonto oontám um pigmento oolorld•.
13 - Ume chapo segundo q uaisquer dos pontes , ll'eu 12,
Osraotoritado porque dito revestimento oont4a um pigmento oih000e
TERMO N P140.921 de 11 de julho dm 1542
Re g Uerentet HINNESOTA NIO/NG AP MANU10:ACTURING COMPAhi
E.U.L.

Privilegio do invençãot " - FREPARAÇXO DE CHAPAS SgSfVEIS
LUZ

'REIVINDICAÇUES
1 . tha oonstrugiO . do ohapo ' eeneibtl/zodo • eonsivo1luz; eddDreondando ume choro base e uma coradeoensibilizeda e Sen.

sível i luz. oobrIal0 do tonos oilm! OUPOrfiPlo do . ob o pa - baoo em cono

.111. - time chope segundo quaisquer doa pontes 12 ou 13,
esrecterimids porque • volume do pigmente ru, :dito reveetimento no
excede °Orca do dotado do volume do revestimenbototele
15 - lima chapa eensibilized° • senaivol lua, caras.
terimada por ser conforme aqui descritor. ilustrado.,
16 -, Uns obapa'do impresa gO Plinogrítioe Preeensig.
limada e sonalval n 1USe oareotjrisede por, ser oomtoTtoolukdoGs.,
opito, iilutx0d94
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1h, '
N2 14,0 992 de 13 de julho de 1962
&querente: SOOIEWE INDUsTRIELIE DE BREVETS
DiETUDES
6404E. .9, Fran24
Privil4gio de Invenogó:,"APERPEIÇOAEENTOS'RELATIVOS,A.
CARBURADORES MUNIDOS DE UM DISPOSITIVO DE PARTIDA DE POSTWO
ISSOENTRADO" '
PONTOS dARAbsTER/STICOS
•

1. Um carburador compreendendo' um diepoeltiTO do
:yartida de postigo descentrado, situado na entrada de ar • --d0

oarburador 8 montonte do sistema de intro&A da mistura
yaimdria de.or o Oombuatvel, postigo 8ste que 4 acionado po,
' ae corrente de ar aspirada pelo carburador, contra' a aço de
Ina•primeiro drao termostdtico que tende a feChar ' o postigo'
Çuando a , temperatura de um elemento do motor , 4 inferior a um
%imite dado, dito carburador compreendendo tambám um exogn
Crio° denominado de "marcha lenta acelerada" prdprio para an
Creabrir o drego de eStrangulamento usual do carburador quaz
CO o postigo de partida estd fechado pelo menos parcialmente,
Caracterizado polo fato dO dito . excentrico ser comandado pe.
9.0 'referido primeiro drego termostAtico em uma primeira zona
00 temperaturaa e por um segundo drago termos-tf/tico, igual
Mnte aUbmetido N temperatura de um elemento do motor, anu.
na segunda zona de temperatura inferior h primeira, o conjun
sendo tal que o segundo drego . termostdtico 4 poeto fora
ao
desde que o motor esteja em marcha.
Co
2. UM Carburador de ao6rdo Com o ponto 1, caraótW
gizado pelo tato do exantrico estar montado de tal maneira'
iple posso girar livremente, estando solicitado constantemen.
$6, em rotaego no Sentido que o leva, A poologo determinante
(Ismail:trace abertumkedmima do drago de estro:nula:lento.
010 a rotaggO deste exogntrico seja limitada, neste sentido,
00m a ajuda de dois batentes comandados, respectivamente, pe
100 dois draga termOstdticos, ditos . drggos :termoetdticoe #4,
Condo reguladWde maneira que os dois batentes agem aimulta
teamente no limite das duas senas de temperaturas; e que st.
tro o batente comandado pelo segundo drao termostdtleo atue
sistema pneumdtioo destinado a avançar Cate batente %jan.
Co a depresso reinante acima do drago de estrangulamento ul
ograpasea um valor determinado.
3. UM oarburador de ao grdo com o ponto 2, oaracta
0.zado pifo fato do excentricO' ser diepoeto de modo que a"
centro de gravidade se encontra acima do plano harizontal
ou passa por seu eixo de rotaç go e eempre do mesmo lado ' do 1
!gano vertical que passa pelo zoemo eixo, de maneira que o
!Oxetntrico seja solicitude pela gravidade no eentldo aencio.
•

melro drgão termostdtico e, de outro lado, um pletZ0 p enei 1
'rol a depressão anteriormente citada.

6. Um carburador de ,acOrdo com o ponto 1, ceraot4
rizado pelo fato dos dois drg goe termostáticoe ,estarem dia
postos em um mesmo recinto aquecido por meios dnicoe.
A requerente'reivindioa de ac g rdo com a Convença
/nternacional e o Art. 21, do Decreto -lei - no 7 903, de 27 de
aggsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido, depo*
eitado na Repartição de Patentes na ?rança, em 17 de julho
de 1961, sob . no 868.125.
TERMO N0141.083 de 17 de julho de 1962
Requerente: MJ. PHILIPS OLOEILAMPENFABRIEKEN
Privilegio da Invenego: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS
A EQuIPAMENTOS D TRANSMISSIO DE SINAIS POR MEIO DE OSCILA.:
ÇOES MODULADAS-DE-AMPLITUDE dONSTANTEu
REIVINDIOAÇOSb
1. Aporto:iço:mentos em ou relativos a equipa.
mantos de transmisslo de sinais por meio do oeol/açgeo modulo.
das de amplitude constante, c: empreendendo ãssoequipament0
elemento de central* dia:mico, caracterizado polo tato do, ao
(inculto de enteada -61 elemento do contraio dl:st:mico, as out.'
laçZez mo duladas : do amilitude constante serem alimentados, por
um lado a um elemento deamodulader, acompanhado por doire:ti:1
-leador dinteico de tensZoo l com o filtro de baixa frequencia assa
siado e, por outro lado, a Iam modnlador de amplitudes qtto
6
cOntrolado pela tensão do aafda do retificador do tensão dial.
mico, sendo que o elemento dintel°o compreende ainda um elemqa

4. üe carburador de acgrdo com o ponto 3, caracte
.kizado pelo fato do segundo drago termostdtico ser constituf
Co por uma espiral bimetdlica e o batente que :ele comanda pe
!
rIla extremidade recurvada radialmente desta espiral.
5. tra carburador ' de acera() com o pónto'4, cai-acto
Ingizado pelo fato do outro 'batente ser conatituldo por uma'sa

Ár. iquipanento transmissor, cozo o demite
no ponto 14 caracterizado pelo fato do modulador de aopiltudeÀ

Mamin ot ~MANAM INI_VIA P O/ 49 u, .44°D 'o 24-

ter opoitItuldo ror ala

to de desmodn/agto ligado ao circuito de sa/da do modulador da

amplitudes e que Impra a tendo de salda do elemento de eontrikl

lo diamlOo.

pubppoll.

3. Equipamento treme:deter, como • deacrito
Affle pontoe 1 Cal 2, caracterizado pelo fato da constante de
tempo do eatabelecimento e o contanto de tempo de declinio
do retificador do tonsto diolmica porem de 2 muges 30 meato,
respectivomentd.
I. Equipamento transmissor, como o descrito
+em qualquer dos pOntos precedentes, cariiterizado polo fato
de, na •ntfada do modulador de amplitude, cor alimentado reio
atm:lente a tensão de contrOlo dintoico, mau tamb g n um* tensão
continua constante, obtida atravls de Um pOtelaltmot70
vol. do udu fonte do tonsto continua.
5. Rquepte...nto transmissor, como o descrito
dos
pontos precedentes, caracterizado polo feto
aaqualCuor
do, na setremidade tranamissor, o elemento de contrIle
Mo ser ligado, para efeitos de cOmpressto dinImica, entre a ga
trado o a agida do equipartÁto transita:lisa, • pelo fato da tee,
elO de salde do elemento de contrále . dintadco ser alimentado,
como tensão da detetive>, a entrada do equipamento transmissor.
6.

Equipamento transmissor, como e descrito

ez/qaalquer dos peritos procedentes, caracterizado pelo fato de,
na extremidade receptor, 48 osellaçUes moduladas entrantes de
amplitude contanto soror> supridas, para efeüe de expansão dia
• Magica, o •travão do elemento do conte:ao dinlmice, a um elemoR
te
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reprodutor,

7. Biuipamente para a tranamisste de :empes
! por moio de oscilaçZea moduladas de amplitude conetante, gabo
-tonnialmento constituido do acOrdo com a doecriçIe aqui falta
Oom roferIncia ao dweenho anex

REIVINDICAÇUE5
1.

Aperfeiçoamentos em ou relativos a detentas;

de transmissão de sinais por meio de modulação de c6digos de
Impulsos, nos quais o transmissor .6 provido de na modUlador de

cbdigos ligado a um gerador de impulsos, cujos impulsos de sat.
da são tranámitid o s ao receptor associado e, ainda, alimentado
a

um circuito de comparação, compreendendo um receptor local,

fim de produzir um potencial de comparação que, juntamente COR1
o sinal transmitido, controla um produtor diferencial, a fim do
obter . uma-tenslo diferencial que controla, no modulador de cOde,
gos, a transmissão dos impulso do gerador de impulsos, caractx
rilados pelo fato de - t4nsmissor ser taMbem provido de um gera.
dor de tensão de nível, alimentado pelos sinais a serem transol,
tidos, cuja tensão de saída 4 .suprida como tensão-de contrOle
ao modulador de cádigos e pelo fato de, no receptor local UM
como no receptor assoCiado, os implilsos de c6digo emitidos pele>
modulador de c6digos serem alimentados a . um mOdulador de impulo
soa, onde o teor energático dos impulsos de cádigo a ele aliesea
todos g modulado, por meio de UMA componente de tensão continua
atenuada, derivada de um filtro otenuodor alimentado pelos iu.
pulsos de cádigo transmitido,
2. Transmissor, aplidvel ao uso

em

sistemas

de transmissto como o descrito no ponto 1, compreendendo inau'ra
dulador . de cOdigos ligado a um gerador de impulsos, cujos ia..
pulsos de saída (do modulador) são transmitidos ao receptor Aa
sociado e, ainda, alimentados a um circuito comparadà inclui4
do um receptor local, a fim de produzir urna tensão de compara..

ção, a qual, juntamente com o sinal a ser transmitido, centro*
la um prOdutor diferencial a fim de obter uma tensão diferem

4. requerente reivindica de actrde com a COMA*
ção anmernecional e o Art. 21 do Decretcasi Ne. 7903,&" 27
de agtzto de 1 945, a prioridadedo correspondente polido dopa
•itado na Repartido de Patentes Xe Rolando, OM 20 lie WhO,dte
.
X 961, sob No. 267.337,

ciai > Oge controla, no modulador de ddigos, a transmissão d08
dO
impulsos de gerador' de impilsos, caacterizado pelo foto
transMissor

ser

ainda provido de um gerador de tendões de

rol, alimentado pelos sinais . a sarem transmitidos, cuja tensão,'

de Salda e alimentada, como tensão de contrOle, ao modulador
de cOdigos, e pelo fato de, no receptor local, os impulsos de.
4digo transmitidos pelo modulador de cádigo , serem alimentados
a um modulador de impulsos que mbdula.o teor energetico dos ia
pulsos de cOdigo supridos ao mesmo, por meio de um componente .
de tensto continua atenuada, obtida de um ' filtro ateinuador
mentado pelos 'impulsos de c6digo transmitidos.
3.

Transmissor, como o decrito no ponto ,ca.

racterizado pelo fato—dos sinais transmitidos serem:alimenta..
dos ao gerador de tensOes de nível atravás de UMR rede diferes
ciadora.
10

12t

223

32 25 26 27
* El
14
Rí

2 ou 3, caracterizado pelo fato dos impulsos 'de' cOdigo deriva.
do 'geradorde tensães de nível, serem supridos ao receptor IN.

34

,m243:mul1oo84 do 17 de julho do 1962
D•quorente: X.V. PrILIPf GLOULAMPENFABRIEEEN,...—Holanda
'Privilegio de Invetição: "APERFEIÇOAMENTOS EM OD.REWIVO::
SISTEMAp DE TRANSM/SSX0 DE SINAIS POR MEIO DE MODULAÇtO
1 E dDIGOS DE INFULSOE E 4 TRANSMIEdORES E' 4d,C.KW.J.,3 12L4

rikl? 4I,STM3*,,

Transmissor, como o reivindicado nos pontoe

dos do modulador de impulsos, juntamente com a- tensão de saida

28 29
FIG..2

L.

cal.

5. Transmissor, como 2 descrito nos ponl,os c,
3 ou 4, caracterizado pelo fato da frequencia de corte do fil.
tro atenuador alimentado pelos ir.:pulsos de cOdigo emitidos se;
pelo menos Igual a frequencia de corte do filtro de saída dO
'morador de tensOes d'e

o:,.nio OFICIAL
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francaletes, como o descrito nos pontos 2,
r, h'08 9, Caracterizado pele fato de trequencia de corte de
:litro do salda do serador -de tens3eo de nível ser da ordem de
i fp 04.
.60

sh Te/lanai:asar, como o descrito nos peritos 2,
31, 4, 5 ou 6, caraterizado pelo fato de, para ajustar a densa
Oàde de impulsos na &agencia de pinais transmitidos, uma teu .
abroga/adora ser alimentada de uma Unte de tenso {sentina*.
GO oodulador de cédigoe, em aditamento*
e, Receptor, apropriqdo ao uso com sistemas
de transmissio como o descrito no ponto 1, ou para uso com

ci1,2

positivo transmissor como o descritos,nos .pontoe de 2 a 7, co.
racterizado pelo fato de, no receptor, os impulsos de c6digo
Omitidos pelo modulador de cOdigos serem alimentados a um mody
Ieda de impulsos que modula o teor hnergetico dos'impulsos de
Mips a si, por meio de uma componente de tensão contínua a.
Unindo, obtida de um filtro atenuedor alimentado pelos impul.
8411 de c6digo4ansmitidos.
9.

Receptor, como o descrito no ponto 6, ca.

eterizado pelo fato do modulador de impulsos ser constituído,
por um modulador de amplitudes de impulsos.
10.

Receptor, como a descrito no ponto 8, ca-

racteriza d o pelo fato do modulador de impulsos ser constituido
por um modulador de duração (períodos) de impulsos.
11.

pontoe da 8

$5

Receptor, como o descrito má qualquer dos:

10, caracterizado pelo fato da frequãncia de cake

(Secj"..o
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12. Receptor, como'', descrito em qualquer doa)
pontos de 8 e 111 caracterizado pelo fato de, juntamente com
ae . tenstee de salda do filtromtenuadorr ser elimentada uma
'texugo de referencia fornecida pej ou fonte alimentadora de
.0n p ães da refeAncia,. ao modulador de impUlsOS,
13.

Receptor, Como o descrito no ponto 12,ca.

racterizado pelo- fato do valor da tensío de referencia ser
golada de modo que & na ausencia dos sinais a serem transmiti
doí, os impulsos de saída do modulado de impulsos são suprima
dos em sua maior parte.
14. Sistema de transmissão para transmissile de
sinp4 o .lor meio de modulação de cédigos, um transmissor e um
receptor apropriados ao uso com esse sistema, substancialmente
Constituidos áe acordo com a descrição aqui falta com referen.
cie ao desenho anexo.
;p equerente reivindica de acOrdo com . e Converte
ção Internacional e o A r t. 21 do Decreto-Lei No, 7 903, de 27
de esteta de 1 945, a prioridade do correspondente pedido depg
sitado na Repartição de Patentes ' na Holanda, em 20 de
julho

de 1 961,,sohNo. 267.338.,
TERMO No 14.109 de 18 de julho de 1962
Requerentet SHELL INTERNATIONALE REsEARCH MAATSCHAPPIJ N. V, .1

Holanda
Privilegiado Inveneeol, "PROCESSO E APARELHO PARA A REALIZAM Á
DE RAÇOES WIMICÀS
REIVINDICAÇDES
1. Um processo para a realização de'reaçãeS
nicas endotérmicas a elevadas temperaturas utilizando saia
ou natais fundidos como meio de transferhcia de calor, ca
racterizado porque o calor necessério h reaçãO d fornecido
massa . fundida , pela queima de um combustível gasoso 04 1144+

do em um queimador, a massa fundida sendo arrastada com 08
gases da combustão em uma forma finamente dividida pela aeZel
de eâeçZo e depois eeparada . desses gases,
UM aparelho para a realização de reaç5es qlfint:
cas endotórmicas a altas temperaturas usando sais ou metei°
fundidos como meio de transferencia de calor, caracterizado

5}-11
V

b OMEWN6WWIWIJEij

P'SWEWEMWAM

th2

d

Lnn,,L;JIL:fllá£21:2WIERIUMWUMUMEM

do filtro atenuador suprido pelos impulsos de cbdigo transmiti.
dos sar de ordem de 100 c/s,

613

por consistir de um ou mais reatores tubulares dotados áe

nhas para o suprimento de matérias primas e param descarga i
doé produtos da rea4o, e um ou mais queimadores para o for4' •
necimento h massa fundida do. calor necessério h reaçZo,o(os)
• qual (quais) queimador (es).A (er;o) dotados de linhas para O'
suprimento de combustível o oxigénio, ou gés contendo (miga.
alo, e de linhas para a descarga dosasses da combust5o, O
(e) queimador (es) ficando em comunica4o aberia coma alma..
ra cheia com o meio fundido de transferencia de calor,de tal
amaneira que esse meio é sugado sob uma forma nuamente divi.
"dida,.com os gases da combust;o, pela ficá-o de ejego, quando
0 , (0) queimador (es) (mit& (go) em opera9tro.
3. Um aparelho do acera° com O Ponto 2, oaraote44,
,
zado porque o(s) queimador (es) para o korneoircento do calor
necessério la,reag go, 'h massa fundida, consiste (im) de um /mo'
cal dotado de linhas de suprimento de combustível o de onisí
mio, ou gés contendo .oxigénio, e de um tu:bo de subida ou ela/
min4 dotado na extremidade prima ao local, de oberturaoW

Janeiro
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ra a tiragem no meio fundido de transfere:leia de calor é lu*

do por ser eubstancialmente como descrito anteriormente,

I; aberta na outra extremidade. ..-.
4. Um aparelho ae ac6r4) com o Ponto 3, caracteri

particular referencia aos desenhos.
A requerente reivindica de acOrd0 com a Convenço
27
InternaCionai e o Art. 21, do Decreto-lei. no 7 903, de

medo porque a linha de suprimento de combustível fica situa.'
' da no centro do bocal, a linha de suprimento de oxigenie, 04

Coa

do gás que contém,oxigenio, ficando colocada coaxialmente

de agOsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido dew
positado na Repartiç g o de Patentes na Holanda, em 20 de ju

em terno da linha de suprimento de combustível.'
5. Um aparelho de acOrdo_pon o`Ponto 3 ou 4, ca

lho de 1961, sob n2 267 291.
TERMO N e141 . 211 de 23 de julho de 1962
Requerente: TIO BRITISH ALUMINIUM COMPANY LIMITED
Inglaterre:
Privilegio de Invenç go: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RE.
LATIVOS A CÉLULAS ELETROLITICAS PARA A FRODUÇXO DE

racterizado porque o tubo de subida ou chaminé fica Colocado
coaxialmente com o bocal.
6. UM aparelho "de acordo com o Ponto 2, caracterL
zado porque o (e) queimador (es) monsiste (n) de uma câmara
de pre-combust go com um ou moia- bocais, cada um dotado de 11
nhas de suprimento de combustível e de oxigênio ou de

gás

',mata() h
REIVINDICAÇOES

contendo oxigênio, e de Um tubo de subida ou chaminé que

I. Uma cálula eletrolítica para a produção de alue
mínio caracterizada por compreender uma cá.mara de reduç go, uma

ca em uma 'extremidade, conectado a uma abertura na câmara, de.
pre-combust g o, dotado nas vizinhanças dela de aberturas Para

cá. mara coletora de torrento co oatodo separada da c gmara de re..
duç g o por uma parede de material refratário substancialmente

ta tiragem no meio fundido de transferencia de calor, e que d.

não condutor de eletrici:dade, e pelo menos um corpo de composto'

aberto na outra extremidade.
7. Um aparelho de acera() com o Ponto 6, caracteri
Zado porque a (s) linha (e) de suprimento ede combustível

metálico refratário duro colocado na parede e conectando aletria
camente a c gmara coletora de corrente. catádica com a c gmara de

ca, (m) no centro do (s) bocal .(ais) do (s) queimador (as), a
(s) linha (s) de suprimento de oxigenio, ou de gás contendo
oxigenio, sendo colocada (e) coaxialmente e em t6rn0 da (s)
te: aparelho de acOrdo com o Ponto 6 ou 7, os

,2. Uma cálula eletrolítica de acordo com o Ponto
1, caracterizada por incluir pelo menos um elemento condutor de
corrente de compostometílico refratário duro se estendendo part
dentro da dita criara Coletora de corrente.

tinha (a) de suprimento de combustível.
8.

reduçjo.

3. Uma cálula eletrolítica de ac grdO com o Ponto

w

tacterizado porque o tubo de subida 4 colocado coaxialments
Com a abertura na câmara de pre:combustge.
9. Um aparelho de acordo com qualquer um dos
toe 3-8, caracterizado porque a raz go do comprimento para O
diâmetro do tubo de subida ou chaminé fica entre . 5 e 30+

I ou 2, caracterizada porque nela a c gmara de reduç go á adapta.
dd para conter um corpo de alumínio fundido na sua parte Ufa,»
ridr e um corpo de sal eletrolítioo fundido acima, e em conta.
to com o alumínio fundido, porque a c gmara coletora de corrente
á adaptada para conter metal fundido e porque o corpo do come
posto metálico refratário duro ; colocado na parede para cone
duzir corrente do alumínio fundido para o metal-fundido.
_

4. Uma cálula eletrolítica de acOrdo com o Ponto

1, 2 ou 3, caracterizada porque a cálula tem paredes laterais 0
parede se estende entre duas paredes laterais opostas da c-

a

lula para dividir a Ultima em uma c gmara . de reduçgo e uma c-

9
9

mama coletora de corrente.
• 5. Uma cálula eletrolítica de ac grdo com o Ponto

10

14

1, 2 ou 3,.caracterizada porque a cálula tem paredes laterais e

6
78
12--

a parede juntamente comum& parte das ditas paredes lotara/4
•
define a c gmara coletora de corrente dentro da cálula.
6. Uma celula iletrolitica para a •produçgo de aiu

,$
ll

,4

„

/irr
1~11~

t

knb.

minto caracterizada por compreender uma parede refrataria do

11111111111itifillIM
ler inerme

FIO. 2

FIO

material aubstancialmente nio condutor de eletricidade que de.
tine Uma c gmara de' reduçío e uma (amara coletora de corrente; i
1
uma camada de alumínio fundido abre o piso da c gmara de roda.

UM aparelho de acOrdo com qualquer um dos Poa

çio, um corpo de eletrálito fundido colocado acima e em contato

dotado de linhas para alfmen.

com o alumínio fundido, pelo menos um anodo . que se estende Parai

, taç go de ar ou gás ao tubo de subida ou h câmara de pra-com-

dentro do,eletrálito, um corpo do alumínio fundido na , oimara co-

10.

tos 3-9, caracterizado por

.;er

busto para controle da temperatura e/Ou da taxa do fluxo

letora de corrente, pelo menos um elemento cendutor de corrente

dos gases da combust go no tubo de eubida.

catádica de composto metálico refratário duro se estendendo para

11.

Um

aparelho para a realizaç go de reaç gEta qui.

micas endotérmicae a altas temperaturas usando metais ou as.
fundidoa como meio de traasferencia de calor, caracteriza

dentro do alumínio fundido na c gmara coletora do corrente e pele
menos um corpo de ' composto metálico refratário duro condutor de f
corrente colocado na parede retratíris reonectando

tatricatíots
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o alumieio. Asastido e cãmera de redução com o alumiei° fundido

ponto 5; caracterizada pelo fato do gás de enchimento tombem coe.

ta cimare coletora de corrente:
7.

Ja.r.airo de 19G9 61 5

ter pentafluoreto de tántalo.

Uma chula aletrolítica de eco-rd° com qualquer

7 - Lámpada incandescente, como a descrita nos

um doe Pontoe precedentes, caracterizada porque o composto me-

pontos de 1 a 6, caracterizada pelo fato das Pontas relativamen-

tálico refratário duro consiste •ssencialmente de pelo menos um

te feias do corpo incandescente serem protegidas' contra a reação.)

dos compostoa: diboreto de'titánto e carbureto de titánio.

com o gás ,de enchimento por meio de um enválncro resistente ao

8. Uma chula eletrolítica para a produção de aluminio,.caracerizada por ser construido, arranjada e adaptada

fluo r.
8 - Lámpada incandescente, como a descrito nos

para operar substíheielmente como descrito anteriormente, cot;

pontos de 1 a 7, caracterizada pelo fato de, em aditamento ;: par-

referánm4 Às Figuras 1 e 2 ou e. Figura 3, dos desenhos anexos.

te quente do corpo incandewcente, tádas as suas outras partes com
as quais' o gás de enchimento entra em contacto serem feitas seja

40 34.
~emir lá 21 —

EP

de material resistente ao fluor, vu serem protegidas contra rea-

3

ção tom o gás de enchfmento por meio de uma camada resistente ao

!kW'

fluor.

15

9 - Lámpada incandescente enchida a gás, substegi
cialmente constituida conforme a ,:eicriclio aqui feita com referáncia ao desenho anexo.
A Requerente reivindica de acérdo com a Convençá":
Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei N2 7.903 de 27 de
ACesto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado
na RepartiOo de Patentes ta Alemanha, em 2g de Julho de 1961,
sob N2 N 20.581 VIIIe/21f.
21

FIG.2.
TERMO N 2 141 268 de 24 de julho de 1962
Requerente: N.V. PHILIPS 'GLOE/LAMPENFAOR/EKEN - Holanda
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A
LIMPAI:AS ELÉTRICAS INCANDESCENTES COM ENCHIMENTO DE GÁS"
•

•

REIVINDICAOES

1 o. Aperfeiçoamentos em Ou relativos a lámpa.

•

das incandescentes com enchimento a g;s, dotadas de corpo incandescente feito de composto refratário'de um metal e um metaloido

elude u'a mistura desses compostos, caracterizado pelo fato do
¡ás de enchimento 'consistir, no todo ou em parte, de um ou mais
compostos do fluor com o Metaloideou meteloides.
2 . Umpade incandescente, como o descrito no
ponto 1, caracterizado pelo tato do g; ge do, enchimento consistir,
no todo ou . em Parte, de fluor ou compostos voláteis do fluor que,
quando aquecidos pelo . corpo incandescente, dissociam-se em fluor
elementer e produtos inertes de dissociação.
3 - Lempada incandescente, como o descrito no
ponto I, caracterizado pelo fato do gás de enchimento consistir,
'no todo ou em Arte, de fluoreto de nitrogánio.

4 - Lámpada incandescente, como a descri-ta nos
pontos 1, 2 e 3, , cari+cterizada pelo fato de terem adicionados com
postos voláteis do fluor com metais ligados ao corpo incandescente ao gás . de enchimento.

.

- Limpada incandescente, como a descrita no

ponto 1, dotada de corpo incandescente de carbureto dó tántalo,
caracterizada pelo fato do g;s de enchimento consistir, no todo
eu em parte, de' tetra fluoreto de carbono.

6 w ampada incandóScente, como e descrita no.,

TERMO N 2 141 371 de 25 de julhá- de 1962
Requerente: EASSEY-FERGUSON; INC. - E.U.A.
Privilégio de,Invenção: "CONJUNTO DE ENGRENAGENS DIFERENCIAIS"
REIVINDICAOES

1 - Um conjunto de, engrenagens de diferencial
compreendendo uma caixa de diferencial, ume copa de eixo fixada

e se abrindo para o interior da dita caixa de diferencial, e ung
semi-eixo montado giratoriamente na dita capa de eixo, caracterizado por uma , engrenagem diferencial hloqueavel.dispOsta na caixa
de diferencial e tendo acoplado com o semi-eixo, a capa de eixo
tendo um ressalto sustentando um mancai de eixo de freio, um d a.
bertura na capa do semi - eixo alinhada com o dito mancal, um eixo
.Montado giret6riement0 na Ohertura C guiado no manCal, dispositi.

616 Sesy,unda-feirst
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-ausanackçtise

Vos para travar e desteatfter o engrenagem diferencial com a oaci.o.
laçSo do eixo, e um operador' fixado ao eixo mo exterior o do capa

• Um processo contLnno para desengordurar °sada.'
caraoterizado por compreender: quebra dos ditos °asna por, agia
sageo vagaroffia do pressewa eles; contato doa ossos assim quem
brados com água quente, para desengordurí-loa parolalmente;

para oscilar o eixo.
2 - Um conjunto de ongrenagens de diferencial!
de atado com o ponto 1, carecterjaado pelo tato da engrenagem di I
ferencial ter um portador girSvel em relag g o ao semi-eixo quando
Ocorrer o diferencial, e compreendendo um elemento de travamento
deslizávelmente montado sabre o eixo para entrar e sair de acopla.,

retirada da água deles; quebra dos °soo& para um menor tamanh0
de partícula, por nova aplioagiè do presseo vagaroaa aos me*.

mento de bloqueio com o portador: e dispositivos de deslocamento
incIuindO um garfo de mudança acoplando C eixo e o elemento para
colocar e retirar o elemento daacoplamento ' de bloqueio com o pot

para remover uma ulterior quantidade de gordura deles; ~ara,'
çao das ditas partículas de osso assim formadasdo . material lí•

mos, e novo tratamento dos ossos assim quebrados, com água,

vido restante e sujeigeo dos ditos Casos a uma terceira op..
raqeo da quebra, por nova aplicageo de presa° vagarosa aos Pisos, a dita Un g ira operageo de quebra reduzindo o tamanho

tador com a oscilaç3o do eixo.
3 • Um conjunto de engrenagens de diferencial,
de acordo com o ponto 2, caracterizado por uma mdla forçando o e-

nedio de partíoula do material aálido do osso para entre 0,47
e 1,9 em; agis isso; colooegiO novamente do osso em cOntato

lemento h sair do seu acoplamento de bloqueio com o portador, o
garfo de mudança sendo rotativamente ancorado com .o eixo, e cone.

cosi água quente'; e secagem do osso para produzir um osso subo*
ta:letalmente seco, tendo substancialmente tecla a gordura remo-

xSo de caTÁ e seguidor sendo fornecida entre o garfo . * o eixo paff
ra deslocar o elemento contra a propenso da mole,
4 - Um conjunto de engrenagens de diferencial
•

vida dele.

a - Processo de acOrd0 com o ponto /, caracterizado porque a primeira . fose reduz os ossos a tamanhos de pardo
oula de cerca de 5,08 cm, a segunda a tamanhos de partícula do

de acOrdo com qualquer um dos pontos precedentes, caracterizado
por uma placa interposta entre • fixada ã caixa e ao alojamento,

orca de 2,54 cm, o a terceira a tamanhos do partícula de cere

a placa formando uma montagem para a engrenagem diferencial, e um
suporte fixado ao alojamento, o suporte formando tana montagem pa-

ea do 1,27 cm.
"3 . Processo de acerdo com o ponto 1, caracteriza.
do porque a água mantida em uma temperatura de 48,9 a 93,5°0.
" 'focem de &cerdo com o ponto 1, caracteriza.

ra o alojamento ou capa.
5 a. Uma capa de eixo para um conjunto de'engrl

nagens de diferencial compreendendo uma peça fundida inteiriça
tendo um corpo geralmente cilfndrico com uma extremidade alargado

do porque a fase de tratamento com ágga conduzida em uma
temperatura de cerca de 89 0 0, por um paríodo ' de cerca de as

apropriada para ser aparafusada h caixa de um diferencial, caracterizada pelo fato da dita peça fundida ter, um par de sédes á4

minutos'.

mancai solidÉrias no dita extremidade alargado para sustentar ume
engrenagem diferencial ¡mirto ou uma engrenagem diferencial bloqueével, a extremidade alargado tendo uma abertura dispoate num
eixo essencialmente paralelo com o corpo e a peça fuhdida tombem

tendo um ressalto solidário com um soquete de apoio de mancai dia.
posto num eixo coincidente com o eixo geometricoda abertura, 0

.

ressalto sendo espaçado da-extremidade alargado para permitir que
uma alavanca seja interposta entre os mesmos.
A Requerente reivindica d0 acArdo com a Convea

g g o Internacional e o Art. 21 do Decreto Lei n a 7.903 de 27 de agosto de 19,15, a prioridade do correspondente pedido' depositado
na Repartiçto de Patentes nos Estados Unidos da América, em 27 de
Julho de 1761, sob a s 127.251.

5 - Um processo paro desengordurar a descarnar

04-

dos qitoa ossos em pedaços tendo em mádia 5,08 em de comprimento,
soa do animais, caracterizado por compreender: q uebra .

"

enquanto os ditos osaos ao mantido em estado substancial-

mente sa'co, a quebra doa referidos ossos sendo obtida por
aplicaçio'de pressa"o vagarosa aos meemos; apOs isso, imersio
dos pedaços assim formados em agua, mantida eR UM& temperatura entre 48,9 e 93,3°C, por um periodO de - tempo.suficiante
para desangordurar e descarnar parcialmente Os ditos pedaços
de . ossoe, a drenagem da agua cl;stes; apOe ' isso, submeter'oa

•
N ;lit1.929 de 8 de agosto de 1962
STAUFFrR CHEMIC11, COMPANY
Prlari2aa:0 de Inveneão:"PROCESSO PARA REKÁSR GORDIIRA'w3,
0S2051 OUTROS MAURIAIS"

ditos pedaços da ossos a pelo menos uma operaçeo"de quebra
simples, , por aplicaçain vagarosa de praseão a ;les e imersiZo
co agua . a 48,9 - 93,3 0 0, para remover maia gorduram carne doe
ditos oasos, , a dita operaça'o de quebra final servindo para
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'
reduzir o tamanho de partícula do osso para no menos que

A requerente reivindica de adrdo com e Conveneg o Te;"

0,4.7 em; e secagem das partículas de osso assim formadas

ternacional e o Art. 21 do Decreto-Lei n 2 7.903, de 27 de assesto

'para produzir um material sólido substancialmente seco, ten.*
do substancialmente Veda a gordura e a carne removidas

de 1945, e prioridade do correspondente pedido depositado na Reper

ale.

tição de Patentee da Suiçe

TERMO N o 142 730 de.5.de setembro de 1962
' Requerente: FRAME S.A. - Suiça
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM Ou RELATIVOS
A MAQUINAS DE LAVAR PRATOS"
REIVINDICAOES

em

e de setembro de 1961,. sob o no

10436. -

1 - Aperfeiçoamentod em ou relativos a máquinas de le.
Ver pretos em que a m4quina compreende uma câmare de leVer na qual
os pretos são acomodados, um disPositivo pulver.zador de água 'ar.
ranjado nesta ' câmera, uma bomba centrífuga pare alimentar date diapositivo com égua sob prese g o e uma segunda bomba centrifuga para
escoaMento da cámare, caracterizatbe pelo fato de compreenderem ume
câmara auxiliar proporcionada na parte inferior da câmezt de levar
de modo a formar uma continuação descendente dela, sendo as duas
bombas arranjadas na amare auxiliar enquanto pelo menos a bomba de
etcoamento é operante nume direção simples de rotação apenas, sendo
O

dispositivo pulverizador de água disposto acima da bomba de ali-

menteção cuja aefda abre-se no interior do dito dispositivo, enquan
to são 'previstas aberturas atrav4e das quais as entradas dee duaa
bombas estão em constante comunicação com o interior de porção

in-

ferior da dita câmara auxiliar e tambám a sâida da' dita bomba de es
coamanto °et& em

COMUU30E40

continue com um tubo de escoamento ex-

terno, um eixo comum paro ambas as bombas passadoestanque a água 1.
atravás de umaabertura na parte inferior de câmara auxiliar, para
o que esta abertura á dotada de uma gacheta estanque à água, sendo
previstos doia mancais suportados externamente às duas amaras pela câmera auxiliar na qual uma parte do dito eixo que, se projeta fS

xe das ditas câmaras ó montado, enquanto externamente 'es câmaras é
proporcionado um motor pare acionar:a dita parte. do eixo à, vontade
TERMO N2 143.500 de 2 de outubto de 1962
a° PAULO
Requerente: GUSTAVO RESTREPO GARCIA
Privilegio de Invenção:"PR(CESSO DE-EERAMIEA00 DE OBJETuz
DE VIDROS E PRODUTOS RESULTANTE"
REIVINDICAÇOES

, em cada direção.
2 - Uma máquina de acórdcwoom o ponto 1,-caracteriza..
da pelo fato de que o dispositivo pulverizador de água e a bomba de
alimentação são acomodados no mesmo invólucro que

4

fixado destaca.'

velmente superficie interna da dite °Amara auxiliar.

I 1 9 )"PLOCESSO DE CERAMIZAÇXO DE OBJETOS DE VIDRO E
PRODUTO RESULTANTE", caracterizado pelo fato de consistir na aplicação,

3 - Uma máquina de acordo com os pontoe 1 e 2r caxacto

um espaço de parede dupla aberto no fundo de face para o impulsor

de fOrma uniforme ou não, por espátula ou outro dispositivo apropriados
de massa a objetos de vidro, numa ou em ambas as faces do mesmo, massa

da bomba de altpentação, enquanto a parte superior do invólucro i

essa que a elevada temperatra, quimicamente se combina com o vidro,.e,

dotada de uma abertura atreváa da qual 4 passada uma baste que su-

Simultaneamente, á levada a.uma mar ou menor retraçãoodeterminndo

porte um membro -distribuidor de água externamente do invólucro

Sâbre o vidro, a formação de,malores

que 4 suportado por uma aóde que circunda a abertura, enquanto e'

dos por canais pão recobertos pela massa,

riaade peio fato de que a parte superior do dito invólucro fórma

2 12 ) 0PROCESSO

baste dentro do dito inv6luoro suPoãe- Meios que na operação da

isto IS,

il Iamovimento
•

1

um movimento de revolusão em Úráo do seu eixo

Oje

oscilante do dito eixo de acera° comum cone.
d

DE CEBAMIZAÇãO DE OBJETOS DE VIDRO E

cais, pelo fato de que a:
se
as- .vidro se apresenta colorid(
k., de firma uniforme olis anjo, é posteriormente pintada em Jia e da.
• senhos apropriados ). sendo o colorido apenas retido pela massa spur g

-Uma máquina de acOrdo com os pontos 1 9 2 e 3, ca.

racterizaaaipe10 fato de que os membros de material eldstico

MhOreS aglomerados circunda-

PRODUTOS RESULTANTES", conforme reivindicação anterior, caracterizado,

bomba de alimentação que a força a realizar doia movimentos
1Sdneos,

04

Cozimento da peça de vidro assim ceramízada.

sã* )

3 2 )"PROCESSO

DE CERAMIZAg0

. (
DE

OBJETOS DE VIDRO

fixados entre ao duas Paredes que constituem o espaços sendo -os

E PRODUTO RESULTANTE", conforme reivindicaçZes de 1 9 a 29 9 caracter i'

ditos membros projetados de modo á fermareM palhetas estacionáriad

zado, tambem, pelo fato de que a massa de apresenta Constituida de o/ )
,
gesso, esmalte vitrificavel para cerâmica artistica, em especial es.

para a água' que, enquanto ' executa um movimento de rotação rápido'
sai

da bomba de alimentação e penetra dentro do espaço entre as

duas ditas paredes, sendo as palh8tas previstas para reduzirem na..

, Malte' transparente comercialmente conhecido por "cristalina"

‘- te branco comum para cerâmica.

''

49 )"PROCESSO DE CERAMIZAÇXO DE

Serialmente date movimento de rotação e pera guiarem a água sob
pressão a extremidade inferior do dito meibro de distribuiçãOe/

-

(

a

e
•

estua
.,

OBJETOS DE VIDRO

PRODUTO RESULTANTE", conforme reivindleacUe de 1 9 d 3 9 1 cargotork,

Segundti-Uira

•
DIÁRIO 0:FICLAL t(Seçko 111)

Álarteiro de

1969

.auffieme..{1I

'tatu, fiaalmente, pelo fato de que o componente gesso poder ser a. 7
lioada9 ,sna peso, toma /porcentagem de 20 a lkgi completada a massa
elo 'componente esmalte aretriTicavel para .certmica artistica, em es°dal esmalta transparente ,zomercialmonte conhecido por *cristalina•
G pequena ~sela ,de esmalte :branco comum para ,certualtra.
5s)"PROCESSO DE CERANIZAÇA0 DE OBJETOS DS VIDRO I
19 PRODUTO RESULTANTE", conforme reivindicaçtes de 1 2 4 42, tudo buba
anelalmente COZO descrito no relatio e ilustrado nos desenhos apen
00S ao presente memorial.
...

az.
dulação da fase mm sistemas do transmisZío com frequencia moda
lada com um pequeno Sdice amura trajeto da sinal inelnindo to
mínimo dois elementos não lineares adjacentes em uma sequencia
de elementos lineares de amplitude e elementos não lineares ide
amplitude mediante o rebaixamento das caracteristicaa de imteso de
-4
retardamento e atenuação da modulação da amplitude ocorrendoem
cada um dos referidos elementos no lineares adjacentes.
Finalmente, de aci. rdo com a Convenção Internacional
'para 2 Proteção da, Propriedade Industrial, reivindica a priori.
dada dm igual pedido depositado na Repartição de Patentes da
Alemanha, sob o n0 Et 16.13/42., em 10 do fevereiro de 1962.
2

J

—

Fig.3

TERMO Rd 146.823 de 8 de fevereiro Ide 1963
Requerentes ST A NWMJ6LECTRICA S.A.
Guanabara
Privilegio de InVen001 "fiÈMODWDE ElININ=4.masnago
EM SISTSWWMODULAOO DA TREQUENCIA
%VINDIMO=
1, Metodo de mliminar a disterslio em sistemas de
modulaqao.da frequgncia .caracterizando por eliminar distorçOee
Causadas por Converses de modulaste da .amplitude para modula.
ção da fase em sietemaa .de transmiasão com frequgnciamodulado
'com um pequeno Indico maimm trajeto ,do sinal Incluindo elementos lineares de,amplitlide m elamenaeento lineares de amplitude dispostos ma uma sequgnala 21staimediante amompensação da
atenuação do ta:apode retardamento e ,waplitude dalmodulação da
amplitude ocorr$ndo em cada um dos referidas elementos lineares de 'amplitude imediátamante anterior amm elemento não-ling
ar de amplitude.
Z. 'todo de eliminar a dlstorSão em. sistemas de
modulação da frequencia de acordo com o ponto 1, caracterizado
pelos referidos elementos lineares . 4 amplitude incluem um
.mitador dzediatamente.anterior a um membro .no .linear de ampll
tudo, „e no qual as rereridas'Terdagões na cenpensagio do tampa
4e retazdazonto e fampirituda ida esodttlaçio acorrendo as ,dito
Attador Atum rebnixamen =oponentes de 'ordem r'44."'""°^.
e anatuqz tle13'8,oel de trensetrato.
Nfitodo do * eliminar a distorelo em sistemas ide-1
a p dalagZer, da tretpinela turaOterlmando TOr mliminar dis to r- _
'100 uP%17a4g pelt tonversio mda zedulaIlin , da amplitude • pára ma

TERMO if R 146:824 de 8 de fevereiro de 1963
Requerentes ZUSTRATIOS CERISTOSCHRISTOPOULOS SIO PAULO
Privilegiado Invençãos".APERFE IÇOAMENTOWMIZMIDURAS PRO.
IRIAS PARA PORTAS INTERNAS"m IvInn
ICAÇDc
1. Aperfe lçaament.e em fechaduras,pr6..
priae „para portas internas, caracterizado per compre.
ender,em conjunto,um canhto alongado passante pelas .
paredhs da fechadura e que se exteriorisa das mesmas
soincidindo,em com p rimento,com a espessura da porta
aloançando os respectivo S esoelhoe; canhto @ase de.eeo
çg o circular disposto com raego longitudinal 4 ainda
com um sulco transversal em seu centro, sendo que em
razg o do comprimento do canhto a chave adotada 4 uma
chave do tipo °rale . ; - um ndcleo circular de apoio e
travam ento,introduzido etbre o canhto,disposto igualmente com abertura inferIor e coincidente com a abertura Cu rasgo longitudinal do canh g o, tdcleo Osse fo£
nado por quatro eleVaPtes - . em vista lateral =sendo
as duas a xtimmaa, de igual ditmetro,que servem de apoio s Paredes da fechadura, a- outras duas,separeas por um sulca eircalar l uma maior e outra de menor didmetro,ambas de apoicoelo lado interno,ám mesmas
des da fechadura, sendo que o sulco ora referido apresenta uma abertura superior onde penetra uma tola em
curva ol rancando o sulco circular do . canhto e operando o travamento ddate imoviMentaudo-aa ento as duas pe
ças, canhto e rnicleo,por apto 4e chave,camo uma a6 ieqa.
2. O ape rfe içoamento em fechaduras prg
pxias para portas internaa,reivindicado em 1, caracter
rMáo mais pelo fato do conjunto acdrde com o ponto 1,.
acionar duas chapas eobrepo stae,de g lizante uma lebre a
outral destinadas ao travamento da lingueta e de travamen'to zaciproccoendo nue e chapa .
disposta interiorsente apresenta um pr olongamento superior que atua 1218bre á l ingUeta,por isso guiada por pinos fixos lotaliza
doa em um raego-horizontalve em que a chapa ,superposta
Dom ponto de apoio em um-dos pinos,por aço de :atava,
.3xecuta leve movimento setorial ,operando c tr
avaMen;o da Chapa inferior de t ravamento da lingueta,ou dee

Segunda-feira 20
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'bravamente -da mesma, por encaixe em dentes adequados
de wa pino de £ixaç g o existente naquela, de modo que
o travam-lento da lingueta pela chapa de travamento é
por sua vOz . assegurado pelo 'travamente desta pela cha
pa superpUta sà. mesma.
3. Aperfeiçoamento em fecha.duras'
príaa para- portas internap,reivindicado em 1 e ?,substanciaImente como desort0 8 representado nos respeo
tivo e de s enho e

1TIC
TERMO SO 147.11 de 2A de fevereiro de 1963
Requerente:
ASNEWA
TEgTRIC
COMPANY
E.V.A.N.
Privilegie: de Inventos APSIMIÇOAMENTONM MocaN18140
ananDon DE VIDRAÇUES"
JRMINDICA02.8
1. Dia aperfeiçoamento em Mag atISMO abafador de vibram
aZea para maquina de leio roupa eargOterlodo Dor 0. 001Preenaer lx"
Maquina centrifuga incluindo wa eonáwto rotativo compreendendo uma
cesta, uma estrutura de eixo acionar co °atendendo sorticalmenté
ra cima da 'dita cesta parq girar dita mesta, dita eetrittura de eixo
acionador sendo capaz de mOvimento girat,Srlo aneularmentei eom roa
eixo vertical como rtsaltadO de dezeauiltbrio azeita me
ta, uma estrutura estacionaria envolvendo dita Matruturadd eixo as
CiOnador, um mecaniemo para reatrineir- giragZon da dita estrutura.
de eixo compreendendOt 'n . o:lotar eetaolongri0 dependendo da dita aro(

peito ao

trutura estacionária entorno da dita estrutura de eixo tioionador.wa
. primeiro anel restritivo eí eóntato condita estruturado eixo toli
mador, um segundo anel restritivo ma contato ema aitil primeiro anal
C Meios para forÇar dito anel em éMitat. 0 de Capar:Ide baltn0 para
tear o movimento relativamente giratSrio da dita estrutura de eixo
Segundo anel pOsiOlOnad0 para contatar o colar eata01011Arie pela ez
eessiva giraça0 da dita estrutura de eixo para abafar ainda mais o
novimento giratOrie da dita estrutura de eixo.
p. Dia .aperfeiçoamento em mecanismo abafador de Vibra
Oies para milquinao de lavar roupa. caradterizado por compreender uma
maquina centrieuga incluindo um conjunto rotativo compreendendo uma
cesta, um mecanismo acionadefte cesta se estendendo verticalmente .*

para baixo
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da

dita cebta para girar dita cesta, dito mecanismo
a,
acionamento sendo capaz de Movimento giratário entrono do eixo vertl".
cai como resultado de desequilíbrio na dita cesta, uma estrutura e0m..)
tacionária anvolvendo dito mecanismo de acionamento, um mecanismo se 4.
%
reatringidor para abafamento, de giraçOes do dito mecanismo de acione
e *
mento sendo capaz de Movimento eiratOrio entorno do eixo vertical como
resultado de deeequilibrio.na dite:cesta, uma estrutura estacionária
Ms9
envolvendo dito mecanismo de acionanamento, um mecanismo restrinaidom
para abafamento de giraçOes do dito mecanismo de acionamento, um-colar
estacionário externo dependendo da dita estrutura estadionária entorna
do dito mecanismo de acionamento, um primeiro anel em contato fricio •
mal com dito:colar interno e mável no mesmo, um segundo anel, e meios.
para forçar ditos anais em contatao fricional mutuo para abafar o mo m
vimento giratOrio relativo do dito mecanismo de acionamento, dito prim
Meio anel posicionado- para contatar o calar estacienrio externo no ca
ao de ezdeseiva giração do dito meceneemo de acionamento para abafar .
ainda meia o wovimento giratário do Oito meesnisme de acionamento.
1
3. Um peerfeiçoamento em mecaniamo abafador de Wibraçãea
para máquina° de lavar roupa Caracterizado por Compreender uma máquina
centrifuga incluindo um conjunto rotativo compreendendo uma cesta, uma
estrutura de eixo acionador se etendendo verticalmente para cima à di
ta cebta para girar dita cesta, dita estrutura de eixo acionador selo
capaz de mOvimento giratáriO entorna/de eixo Vertical como rcsultado
de desequilíbrio na dita cesta, uma estrutura da parede estacionária !
envolvendo dita estruturado eixo acionador, um mecaniemo restringir
para abafamento das giraçõee exeessiVas da estrutura de eixo acionador
Compreendendo: meios de abafamento em contato' com dita estrutura de ei
xo'para contato fricional com dita estrutura*de parede por ocasição da
giração da dita estrutura de eixo, um primeiro e um segundo :lel amboa
contaedo frioionalmente ditos meios 3e abafamento, meios para forçar ditos anele contra .ditos meios de abafamento para abafIr o movimento m
giratário relativo do 'dito eixo, e uma parede externa no dito primeiro
.anel posicionada para encaixar fricionalmente a estrutura da parede em
tacionária por OCaier10 de giraao execeesiva do dito eixo para abafar.
ainda mais o movimeatO giratário'do dito eixo.
4. Iire aperfeiçoamento em mecanismo abafador de vibração:1
.para máquinas, de lavar roupa caracterizado por compreender uma cesta m
girável em um eixo vertical a uma alta veloeidade para centrifugar 0
liquido de lavagem do °entalido da dita cesta, e ma qual há uma eetrutm
rade eixo acionador disposta . verticalmente para girar dita cesta, e
V.Ma estrutura de parede horizontal estacionária espaçada entorno da
.ta estrutura dd r eixo a. uMa diatáncia abaixo da dita cesta; meios para...

restringir a rotação giratária ia dita estrutura de eixo por ocaaiao m
da rotaçao da dita cesta, compreendendo:. meios es abafamento máriele
tIls plano horizontal de uma poaiOão normal coaxial.ao.eixo vertical da
giraçU
dita m&luina para poei¡Zea-dedlocadaa lateralmente por ocaisSo da
da ditame trutura de eixo vertical, meios para forçar dito:: meio:: de.
abafamento para contato com dita estrutura de parede estacionário para "r*
porver uma primeira aço de abafamento fricional, uma pluralidade de
:Meie de material defrie .áo torçados por ditos meios pressionadores para 001
contato'friciona/ com ditos meios de abafamento para deslocamento la m
terei com os mesma% e UM colar dependendo da dita estrutura de parede
estacionria para encaixar fricionalmente um doe . ditos meiee de abafa:,
mento mais do que uma quantidade predeterminada para prover uma segunda' seão de abafamento de giragitU em adicZo a dita primeira açZo de . aba.
:amento.
5. UM aperfeiçoamento em mecanismo abafador de vibração
para mLquinee de lavar roupa csracterizadp por compreender uma cc,44
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x
ve/oeidade para centrifug ar O
glgvel em um eixo vertical a uma alta
ltquido de lavagem do conteádo da dita cestavna qual.há uma estrutura
a Omam.\
de eixo acionador disposto verticalmen te para girar dita cesta,
parads horicontaleetacionark espaça, entornei da dita
estrutur a de '
turutura de eixo a uma distánoia abaixo ca dita cesta; meios parareatrino
um momo
gir a rotaçáo giratária da alta estrutura de eixo compreendendo :
CO*
brO de abafamento mimei em um plano horizontal de uma posiçáo =mal
axial ao eixo vertical da dita máquina para posiçães deslocadas por oca*
aião da giração da dita estrUtura de eixo vertical, meioe para forçar dto
membro de abafamento para contato com dita estrutura de parede ea.
to
.. para prover uma primeira ação de abafamento fricional, ,um.
tacionari8
•
11.0
1 Colar ddgendendo do dito membro de abafamento, um primeiro anel de
o dito ..
terial de fina° tendo uma parede diamatrica interna contantd
,
com o mesmo¡um segundo anel de material de fir.
Colar para moviment o
)
ção, ambos ditos sulcai forçadoe por ditoe preseionadorea para conta.
para contato com ditos meios de abafamento ;aro.
$0 fricional'mátu o O
ajudar em prover umaeça de abafamento, e um colar externo dependendo.
'
' da dita parede estacionária para encaixar fricionálmente a parede dia
to hora
aktrica externa do dito cegando anel por ocasiaode deslocamen
e
predeterd
d
to alem de uma_quantida
Ronteil'd os ditos meios de abafamen
dA1 abafamento desiração,
airada para prover umamalor'açáo
6. Ua,aperfeiçoamento emMecanismo'de abafador de vibra
ptes para máqUinas de lavar roupa clracterizado por Compreender uma..
a incluindo uma cesta de lavagem gi34vel cama eixo.
gsáquina centrífu g
uma estrutura de eixo acionador dependendo da dita ceeta,dk
:rortioal,
o
eixo acionador sendo girável entorno do-dito eixo .
Ca estrutura de
na dita cesta, uma estrutura a§
lertical por ocasião de desequilíbri o
1Waradeshorizontal, meloe para prover uma primeira ação de abafamento.
24

geies mima da dita quantidade predeterminada para prover ditaiadiolo*

medo ação de abafamento triolonal na dita eotrukura de eixo aolonador*
rinalmente, a requerente reivindica os favores da Comum
Internacional, visto a presente invenção ter eiddo depositadao

40
do
ma Repartição Oficial do Patentes doe Estados Unidos da, Amárica
Nàrte, em 29 de março de 1962, sob O n2 1839459•
TERMO 112 147.532 do 12 de março de 1963
Guanabara.
Requerente: ALPOIM CoRRÉA
Privile g io de InvençãosuDISPOSITIVO DR CONTROLE DE TEMPO"
h4tViNDICAÇURS
0
1.--DrsposItivO de controle de tempo, caracterizado
pelo fato de comprtender um corpo tubular cilindric0 cheio de
Oleo ou fluido semelhante ' e dentro do qual trabalha um -kW°
cuja haste sobressai de modo estanque, do referido corpo, sen.)
d0 encimada por um depus dotado de alça.
2.- Dispositivo de controle de tempo, de a girei° com
0 ponto 1, caracterizado pelo fato de compreendAr contatos ele:.
tricos cooperantes, fixado, mediante isolamento, ao referido
Cor p o cilíndrico e ao referido capuz, respectivamente.
3.- , Dis p o sitivo de contrale de tempo, de actirdo com s,
Os pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato de que o referido &belos
10, de preferencia, em forma de copo, apresenta, no fundo, ma
Darie de orlados, de preferencia, ciroulares, para a paginou
do óleo' eu outro fluido,
4.- Dispositivo de contr8le do . tempo, de ac8rdO oon
qualquer dos pontoe precedentes, oaracterizadok p élo fato de 000.
preender um punho do levantamento fixado ao referido capuz; ó
de estar 0 conjunto montado numa oaixa Oa estojo vertical 0,
substancialmente . , paralelepipedico.

..

4

que
riciónal para gireoleo da dita o eatrutura do olmo menores, do
de o aço
adicionada
ilma quantidade predeterminado 0 para prover uma
dc
eixo
maiores*
estrutura
gOafamento fidal go], para genica da dita
predeterminado, ditos meios de abafamento com

que dita luantliado
trionais horizontais em ece
Npreendenad uma plexalidado do eupertleies
melou
pata terçar ditas a.,
es)
=çt
cocom alta estrutura da eixo ademan
fricional, com dita estrutura de*
1 tr1r2rf]r_cle3 horizontais para Mon-tato
prover
dita
palmeira
acZo de abafamento frf,* r _
:::.redo catado:Ira:ia para
cionta an Ute entro:tura
t . i.t. aopene;e4a0

de eixo- acionador, uma superfície estacionf",
de parede, uma cupers/oie fricional*

da dita estrutura

e forcaria para

de acionamento
v.;rt-icoi adepleaa ts dita eetrutere..
oneaw de eire5,,,
itiM 0019WM Aywhate lu
, USitg a ça 03t e. ga g

FIG.L

FIG.

TEMO NO 348.237 de 14. do abril de 1963
11.11.A.11,
,Requerente: BIRD MACHINE 'COMPANY
Privilegio do Invengíos"SEPAR ADoR CSNTRíFITGOw
RSIVISDICACCE3
1. Aparelho para separar partículas saldas de um
4Uldo 0 caracterizado ror inclulrt UM b8áo ou. tambor rotativo
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para os sólidos, adaptado para receber d3240 de— f1uld0 • tOla
dos a serem separados, cujo tambor tem, oxtremidedee de adile 1
, sara descarregar eeparàdamente ao tragOes de líquido e de 664
dos, 'sendo a salda para a Ungia de lleuldo dieposta no senta
4 do de manter, dentro do tambor, um poço anelar de lãdo, cuja'

TERMO Na 148:504 de 3.8 de abril de 1965
Japão
Requerentes NÁNICRI-KAINSRIMA
Privilegio, de Invonçãos"PROCESSO DE ENGRESPAR FILAMENTO
CONTINUO"
REIVINDICAÇOES
1- Proceseo de encrespar filamento conífa

Inuo de estopa. ou pavio, caracterizado pelo feto de consio
tir, em combinação,,em um processo de adução ou alimenta . 1
ção 'em que a estopa de filamentos a ser encrespada é intrg
duzida através de urna guia, de filamentos constituído de .
adequadoe membros-haste destinados ao alinhamento do mate.
rol, é tratada e vapor e, ulteriormente alinhada por uma
Buis-contrble de delineamento móvel destinada a ajustar a
denaidade'dos filamentos; em um processo de encrespar em
que o filamento é inicialmente pró-tratado por uma placa .;
pressora depois suficientemente encrespado por uma engre
negam encrespedora de endentação' fine e ulteriormente °um
oreepado por um outro diapositivo pressor; em um proceos0
de,consolidação em que o meteria/ encrespado é tratado
térmicamente após pressão sob contato com um grupo ou gra
poo de gradeadoo quentes nem fim, e disposto em uma atmol
fera do ar quente para 'ser uniformemente consolidado; C
em um processo de oeperaçáo, em que ao material encrespam
do e coneolidedo é comunicado uma tensão uniforme por .
meio de um dispositivo tensor ?autocrítica e . é sePeradO m
em noa individuais.

profundidade corresponda a uma pequena ração do dieme‘o do
tambor; um transportador, montado co-axi4mente para rotação'
dentro do tambor, e tendo uma pó que os estende helicoldelmad
te ao redor ' a ao longo do eixo geomãtrico do tambor, e se prgl
jeta dentro do referido poço; meios para roter'o tambor*
transportador com pequeno diterenoial deyelocidade no mesma]
sentido de rotação, de maneira a ' manter o dito poço' sob
nas
elevada tOrça centrifuga, de sorte que os eálidoe, contidos no i
.1640, sejam concentrados contra o tambor, e avançados paulmW
aumente pela pó transportadora em direção a saída de deectirgai)
um primeiro meio alimentador, comunicável com um manancial de
dito ' lãdo, o adaptado para descarregar .° ltdo.continuamette
dentro do tambor, adjacente 1 extremidade do mesmo que e oposta
à dita salda para o líquido, de maneira que o liqüido do 1$doi
percorra au bstancialmente . todo o comprimento do tambor, Otó
'referida ' eaíde para o liquido; e um segundo melo aliaentadoriceil
municável com no mínimo um manancial deus agente fluido, capas'
de fomentar a eepareçao, por centrítugagem, dos sólidos do reta
rido lOdo, e adaptado para descarregar ;ase agente no'lódo,
jacente ao local onde o acamparam do meio alimentador de 16401
ao tambor em questãow
2. Aparelho de acOrdo como poeto la caracterizado prek'
lef g ato de 'que o'primeiro meio alimentedor inclui dentro Co /
transportador, um compartimento atreves do qual ó alimentado O.
lOdo, e o qual acelera o lOdo inicialmente, ate adquirir urna na.
¡Acidado de rotação que se aproxime da velocidade de rotação do
tambor, e pelo tato de que o'segando me lo. alimentador inclui um
meio paia descarregar o dito agente no lódoa ao ser O mesmo ali
isentado ao dito coMpartimenta
•
3. Aparelho des4rdo com o ponto 2acaracteriza4o
pelo tato de que o segundo meio alimentador ó comunicável eimua
tíneamente conaditerentes mananciais de tale agentes, sendo adaa
todo para descarregar o agente, ' vindo de um doe ditos manam.
olaia, no 1840, coser Sate alim entado.ao. reerido coopartimm
to, e para deaearregar o agente, vinda de tira outro dos ditos ma
nanciale, no lãdo dentro do dito poço, entre aspira; adjacente;
da referida pá helicoidal,'
4. Aparelho dó adirdo com o ponto 1, caraoterizade pe
10 tato de que e segundo meio alimentador incluis dois comparta
Contos de alimeneação separadas dentro do t ransportador; meios,
aimultáneamente comunicávais com diterenr.es mananciais doe reta
ridoe agentes, para alimenté-los, prOcedeetes de cada manam:sia;
a um diferente dos ditos compartimentos; e meios de bocal,para
descarregarem os ditos agentes, de ceda um doe aludidos compag
timentoe, e sep aradamente, no poço de ltdo.
, 5. Aparelho de acOrde com o ponto 1, caracterizado
pelo tato de incluir um membro-chicana sObre o transportador,
o qual se eatende atã abaixo da superfície do poço de lOdasea
do o dito Membro disposto e adaptado para obrigar o lódo no re
ferido poço a se mover radialmente, primeiro para tora, e gg
pois para dentro, em relação ao eixo geomãtrico do tambor, cog
torre:, :esta externa do dito membro, depois de ter receba
do .o dito agente. descarregado 1910 .8egaadkaei0 elaoptuiorri

~~15311?

148.779 de 30 de abril de 1963
Requerente: ROMEU INDUSTRIA METALtROICA E

tellelndioaqlo 1 ou selvindloaolo 2, atn4a maio oaraoterIsad

TERMO M a

PLUTIGO

LIDA

pelo fato que o anel ou copo fica coa baos de sino para bale

8E0 PAULO

Privilegie de invençaos, w APMEEçomeg tie08 EM CU RELATIVOS
UTROVISORESN

À MECANISMO DE REOULAGEM E FIXAÇXO DE ESPELHOS

REIVINDICA-0E3
A MECANIA (
1c1 ) 0APERFEIÇ O AMENTOS EM OU RELATIVOS
MO DE REGULAGEM E FIXAÇXO DE ESPELHOS RETROVISORES",

caracterizadoe

pelo fato de consistirem na presença de duas saliâncies paralelas
pela face posterior do espelho, Aaliânci e s assas que se prestam de
Blojamentos para ramos de par de tubos curvados em cotovelo, tubos
esses que apresentam os ramos opost o s dotados de rosca externa C qu6

atravessam livremente par de luvaf paralelas ligadas entre st e sol*
allirias a suporte fixado 1 carroceris do veculo, estando as zonas .n
irosqueadas, pelos lados dos topos opostos das luvas, percorridos •
( por porcas de fixaçXo dos citados tubos lu tmencionadas luvas.
2 $2 )"APERFEIÇOAMENTOS

mo ,' Delo menos na sua extremidade inferior.
4 Um anel ou oopo de moldagem, de acardo (soo'
qualquer uma das reivindicaçUe precedentes, ainda mais ca4
-

recterizado pelo fato qui a euperfície dd trabalho da
í

rei..

vindicaeWo anterior, tudo substancialmente como descrito no relegf.
rio e ilu 'strado nos desenhos apensos ao presente memorial.

mrvalea

tratada para reduzir a aderao.
5 - Um anel ou copo de moldagem, de acerdo cem

qualquer uma das reivindicaçUe anteriores, ainda mais
racterizado pelo fato que a euperfície de trabalho da massa
recertilhads.
6 - Uma unidade de anel ou copo 'para uma máquiOft
de moldagem de maeáa, incorporando uma pluralidade de aneis I

EM OU RELATIVOS A MECANIg

MO DE REGULAGEM E FIXAÇXO DE ESPELHOS RETROVISORES", conforme

;
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copos, de acOrdo com qualquer uma dae,reivindicaçUe anta

noras, caracterizada pelo fato que ela compreende um membro
de quadro, meios de montagem no dito membro de quadro pata
ligação na mtíquin e uma pluralidade de seguradorde em dito
membro de quadro para deetaclavelmente receber e segurar em
cada segurador um doe ditos anais ou copos.

7 - Um anel ou copo de moldagem para uma máquina
de trabalhar massa, do tipo referido, conetruido substância]
mente conforme aqui descrito com referância 'as figruae 1 e.;
4, ou figuras 5 e 6 doe desenhos.
8 - Uma unidade de anel ou copo de sioldagem pare
.ume máquina de trabalhar massa do tipo referido, carecteri.

sada pelo fato que 4 conetruida eubetâncialmente conforme
aqui descrito com referencia ;is figuras 7 e 8 ou figura 9
doe deeenboe.;

O requerente reivindica as prioridades de idefitl
co pedido depositado na Repartição de Patentes brianica em
5.5.62 a 4.4.63, sob os nee. 1734/62 e 13339/63.

1/

o.

TaRMO N O 148 909 de 6 de maio de 1963
Requerente: EDWARD STANLEY GASKELL
'Inglaterra
Privilágio de Invenc g o: "A'PERFEIÇOAMETO EM OU RELATIVOS!
MAQUINAS PARA MOLDAR MASSA"
RÂIVINDICAer3E5'

1 - Um anel ou copo de moldagem para uma máqUio

"na de moldagem de maesa, do tipo referido, caracterizado pelo S ato que a parei) de moldagem 'do &a la ou copo formada
1 '
.CDm ormaçZiee de trabalhar . E1 massa.

2 - Um anel ou copo de moldagem, de ecârdo com tt,
reivinicaç!âo 1,
formaçã'e p pão

ainda

sai- c:_acterilado pelo fato que as.

nervuras tendo dm componente euebtâncial axial.

na°

N g 148.974

de 8-de maio de 1963.
E ACHILLE BISELLI

Requerente: ANGELO BISELLI

- SX0 PAULO.

Privilégio de Invenção: "CARRETÃO COMBINADO PARA O TRANsP0RT90

direclonal.
-

BALDEAÇÃO E DESPEJO DE GUSA E OUTROS MATERIAIS SCI LIDOS, D/0114,
Um

anel ou copo de moldagem, de gcbrio com a

DOS E PASTOSOS".
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jane/aS tur Mimo"
ane.
ilustradamp.dessahOm
/Sm, Substancialmente como descrito e
2 4. CuarniçãO de proteção para

REIVINDICACCES
1. Carretaacembinado para o trens:134.U; .
baldeação e despejo de gás e outros materiais sólidos,

mos e de acErdo, com a relvindicaçãO I.

líquidos e pastosos, puchado por trator, caracterizado:
a) - por um veículo emo qual a parte central se cone titue de um amplo vão livre, sendo que sua:: longarinas,
nessa parte se apresentam reforçadas, sendo dispostas,
superiormente, com bases de apoio, a exemplo de forqUi.
lhas com aberturas voltadas para cima; b) - por tanques
próprios,, em forma de amplo° recipientes de formato
preferencialmente retalgularí dispeatat ase espaço
Yr. no aentido transversal ao Veicula e detadoade pontaa
de eixo por meio das qaãis apoiam nas forquilhaa das- rea
pectivaa basca de, apoio; c) palo, fato= de ditaapentas
de eixo apresentarem tua prolongamento.par

mãe,-

quem sh levantados., baldeados, ou- desP eámdom. ela,mea con
~Ido.
2. Carretão combinado para o transporte, baldeação e despejo de gusa

e outros materiais sólidos,

líquidos e pastosos, reivindicado em 1, eubstanoialmente
como descrito e representado no desenho junte.
m,

na 4,
Maio de 1963.
MEQUERENTEt MENEDINV MARTINSpeolo.
Dr INUMO& "NOW. SISTEMA. NI16,
MOO PARA SINALIZAM rm ONIBUS".
TEMO Ne 149.106 de 13 de

'

Paulo,—‘

,

_.
TERMO N 2 148.986 de 9 de maio de 1963.
Requerentar AMPONSWOWVIERN PASQUALR MiDDELOXI I ALMa MIAM
JOSÉ CANDIDO MAZZ000) . SIO PAULO.
Privilégio de Invenção: "GCARNIM DE PROTECIO PARA JANELAS DE.
TE/COLOS".
4
RETVIND/CACUS

m.RRIYINRWARg.

o NOVO'BISTEMA =TRIO° PARA SINAUTACK0 PARA SINA
flIZÁPO4WOBI3USNI, formadOdefuterrupterelftrico , comum, porém'
caracterizado por ter um.rell,culo, e.drcuito 6 ligado ao' ser dado
O sinal de ifttrad‘do Veloulo, então acendendo uma sinalização 111
binotwem4lubstituiçãa da éampainhe comua einalizag ge aquela dtes,!
ligada elo movi:unta dausbeir da.ports.de eafdagaltpaesegiíraw,
gua aciona um segundo interruptor que desliga o referido rei. 1
2): .. "Indo somo descrito no jesente memorial
*rad° moa deóaOhéo anexos,

iisgirke
f 4
~;=6,-

...eler.elemiMn1•11r_

1 . - GuarniOlicod'eproteçZbÁpara janelawde veiculOs.
saracterizada por compreender essencialMenta um trafilado de Um,
racha, material plastice-ou outro, tendtra secçãa transversal em
L invertido e de ramos:bem . abertos, dos quals, o' inferior e incli
nado, que se encaixa ao longo da espessura da porta do veiculo,

ai fixando-de por' parafubos ou similares, temaextremidade
Dior revirada para dentro, prendendo uma ISMinametólica lengitu
dinal de refãrço; e por' sua vez, o ramo horizontal, e' superior
da guarnição, que.floadiaposto aplicado sobre c.vão-de aloja mento do vidro da janela, forma um prolongament:apeaterior em
pequena aba longitudinal; avançada para além,doramainclinado,
e tende a extremidade cpcsia e anterior ligeiramente revirada pa'
ra cima, reino 6sta em cujatfaceLivre superior sZaprevistat duas
ealitnclas paraleIaslengitudinalsi . umade sevçÃo:arrodondada ,e
Outra em T aChatado, esta última sendb guarnecidwPor cabert(ra 1
metalica .longitudinal, totalmentweaveltoria.

Tam0 50 149. 156 da 15. 4 =lerdo

19e:

Requerente; DANA CORPORATION . p,u,A.

PriviIeito , & Invenção: APERFEIÇOAMENTOS EM OU REPERENTSS
UM JUNTA UNIVERSO.= VELOCIDADE:CONSTANTE*
REIVINDICACUEA
1)-Uma junta universal de velocidade Cp#stW,

624
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no qual os membros internos e externos ficaa
providos de ranhuras dispostas numa relação cooperante
te do tiro

803

pares e ficam acoplados para uma rotação unitária -

' 3e ranhuras no dito Membro interno dispostas numa rela •
ção cooperante aos pares com a segunda pluralidade de ra
4huras no membro externo tendo a primeira pluralidade de

por Meio de una pinralidade . de meios transmiseoaes de

ranhuras no membro externo um componente transversal opaa

torque engatando ditas ranhuras, caracterizada pelo fatO

to ao componente transversal da segunda pluralidade de m

VÁ, na mesma, os Membros ficam angularmente e axialmen•

ranhuras no membro externo.

te M4Veis em relação entre ei e os eixos das ranhuras
40 formados arqueadamente em relação ao eixo do membro..

Contendo as mesmas.
2)-UMS junta Universal de velocidade constante,
Conforme reivindiCada na reivindicaçao 1, caracterizada"
Pelo

fato que, na mesma, os eixos da ditas ranhuras teia.

Wm tem componentee axiais e transversais.

8)4 .Vma junta universal de velocidade constante,
conforme reivindicada em qualquer uma das reivindicaçãee
anteriores, caracterizada pelo fato que, na mesma, á ro.
tação dos eixos da ranhura em polia doe eixos do membro.
contendo as ranhuras define substancialmente uma elips61
de de rotação.

3)-UMa junta universal de velocidade constante,

9)-Uma junta unavereal de velocidade constante,

~forme reivindicada na reivindicação 1, ou reivindica

conforme reivindicada na reivindicaçao 8, oaraoterizada I

çó 2, caracterizada pelo fato que ela inclui...meios de -

pelo fato que, na mesma, Os eixoe de -ranhuras os eneon e

-gaiola para manter dita pluralidade de meios de transmis

tram na superfície da definida elipsóide e ocupam uma pg

g^ de torpe numa relação uniplanar,

eição removida dó alinhamento axial do eixo do membro.

' 4)-UMa junta universal de Velocidade constante,

10)-Uma junta universal de velocidade constante,

Conforme reivindicada na reivindicação 1, caracterizada

conforme reivindicada na reivindicação 9, caracterizada

pelo fato que, na mesma, pelo menos um dos meios de -

tranemiesão de torque fica disposto em cada uma das ra
bhurae aos pares, sendo providos de meios que incluem pe
10 menos, as ranhuras para manter os meios de transmis pão de torque no plano bi:eecionando o ãngulo definido pé
los eixos doe membros interno e externo, tendo as ranha.
ras eixos aproximando-se do eixo do membro contendo as .
mesmas.

pelo fato que, na, mesma, algumae das ranhuras em cada
.membro ficam removidas do alinhamento com o eixo do membro contendo tais ranhuras opoetamente em relação à ou trae ranhuras no membro;
11)-Uma junta universal de velocidade constante,
tendo as suas partes construidae, dispostas e adaptadas
para funcionar substancialmente conforme acima descritocom referencia ès figurae 1 a 5 dos desenhos anexos.

5)-Uma junta universal de velocidade constante,
a

Jancii o de 1969
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Conforme reivindicada em qualquer uma das reivindicaçOed
procedentes, caracterzada pelo fato que, na mesma, as .

"12)-Uma junta universal de velocidade constante
tendo as suas partes construídas, dispostas e adaptadae
mera funcionar substancialmente conforme acima descrito

ranhuras no membro interno, que ficam numa relação coope
rante aos parece= as ranhuras nos membros externos,fi
cam tamlÁm uma relação:de imagem de espelho para com as

ebm referencia is figuras 1 a 4 e 6 doe desenhos anexoee
0 requerente reivindica a prioridade de 1d/à-tilo pedido depositado na Repartição de Patentes norte-ama

Ultimas ranhuras.

rioana em 17 de maio de-1962, sob al/ 195.596.-

_
2t-.

6)-Uma junta universal de velocidade constante,

"NN.

Conforme reivindicada na reivindicação 3, caracterizada,

15

pelo fato que, na mesma, oe - meios de transmissão do ter-

que são bolas de acionamento ficando pelo menos uma bola
de acionamento disposta em cada par de ranhuras cooperam

tes, e meios incluindo, pelo manos ao ranhuras e os meios
de gaiola para manter 48 bolas . de acionamento nupa rala-

FIG.

HG. 2

'ção uniplanar bisecionando o exigulo definido pelos eixos

doe membros interno eeexterno.
7)-Uma junta universal de velocidade constante,
eanferme reiviadicada em qualquee ama das reivindicaçães

Anteriores, caracterizada pelo fato que, na mesma, as ra
nhuras compreendem uma prfMeirá e uma segunda pluralidade de ranhuraeem cada uma dos membroe,-com a primeira -pluralidade de ranhuras no membro interno disposta numarelação cooperante aos pares com a prim.eira pluralidadede ranhuraa'no /lembro externo e uma segunda pluralidade..

F, 5

FAO.
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TERMO N O .1497ti dó 21 4, ne.10 de 194
Baquarente: DovEn conrogÂTv11
Priviiegio de invs:xwãoí* bIGJ
M'STRIBUIÇXO
AUTOMXTICCM
.aartiNDICAÇOES
1)-Um t:,.ee de diz,i;r1uc autamática,ca

2

são llgadoe a0 reteria(' n•spoeitivo ae trancaMento ou trinco, e isso trinco

it

engajavel por um xólo ou cilia .-

dr0 levado pelo membro dotado de movimento alternaiivo.f)-Urna estrutura de acerdo coa o ponto 5,-'4

racterizado por ters uma vÁl y ula feeue por farcaaento

caracterizado porque o trinco á ligado a. primeira perna
da alavanca curva e engajável com um rólo ou cilindro-

um membro que tem uma primeira po$17Zo e (; meae: para

levado pelo membro dotado de movimento alternativo,o coa

uma outra poeição, dispositivos de operação ltgados à

; tro ptvG de alrvanna curva e o centro do Alo estando ou
alinhamento coaxial com o eixo de movimento do referido .

esse membro e destinados a abrir a válvula, quando o re . •
ferido membro está na primeira , posição; dispositivos

(1111)

membro dotado de movimento alternativo.

incluem elementos aciónadoe et eequ;ncia e sob eMpuxo.pa

7)-Uma estrutura de acórdo cOm o ponto 3,-

ra trancar eo referido membro na primeira posição, e ' ope-

caracterizada porque a perna mais . longa de segunda ala »

ráveis para libertar ;sse membro em resposta a uma pres.

vanca bifurdada e tem uma conexo 1iber4vei com um pi-

ORo de operação de fluido que está sendo distribuído pe-

no existente no diafragma.

lo biCo e assim cansar o fechamento automítico da válvu. •
%
sob g-influencia da sua ação de empuxo ou forçamento,

6)-Uma estrutura de acórdo com o ponto 3,-

Contra a ação de empuxo ou forçamento doa elementos aciai

6aracterizado porque a perna maio longa da segunda ala
',rance bifurcada
é
e tem uma conexão liberável com um

nados em eequencia.

no existente no diafragma, o referido pino tendo uma 'por

2)-Uma estrutura de Ácerdo com o ponto la.

ção intermediária reduzida envolvida peias bifurcações -,

Caracterizado porque Os elementos acionados em sequ'encia

da aegunda alavanca, e elementos em forna de arruela de

compreendem duas alavancas montadas em pivô, prâ s' aa eu

ambos os lados da porção reduzida.

tre si, com o ponto,d, ligação 11 , a localização doa pivRa

q)-Uma estrutura de acerdo com o ponto 8,-

&aposta° relativamente de modo , a proporcionar uma vau •

Caracterizada porque a primeira alavanca tem ama auperfl,

tagem mee;nlea na direção de libertação.

cie de carne perto do seu ponto pivô, com esse que entra

3)-Ura eitiutura de scOrdo com o ponto l,
3
caracterizado porque os elementos acionadoe era aequ;ncia

do referido pino quando a alavanca se move para a posi

compreendem uma alavanca curva que tem uma primeira per-

gão de libertaçEa, aom o que e exercida uma prenso posi

na para engajar o "referido membroi'e tem umeaegunda per-

tiva para cima sebre o dito pino.

em contato com o elemento em forma de arruela exterior -

na maio longa, e uma segunda alavanca que tem uma perna
adaptada para ser ligada a um dispositivo sensível í
preseão e que tem uma eegunda perna relativamente maio .
.

curta, em engajamento com a segunda perna da primeira alavança.
4)-Um bico de distribuição automático, caracterizado pór ter uma válvula, dispositivos que forçam
essa válvula para a poeição fechada, um membro de movi —
mento alternativo forçado para uma primeira posição e me
vel para uma outra poeição, uma alavanca de operaçSo li•
gada em pive ao referido membro para abrir a válvula:.
quando Sete será na primeira . poeiçRo, dispoeitivoa .que •
Incluem elementos acianadoa em sequencia e forçados parai
trancar o referido membro na primeira poeição,

disposin

vos levados pelos elementos acionados em sequRncia para
trancar camembro nea primeira poaição, e dispositivos
. em
.
eiveis pressão, ligados aoe elementOe acionados em se»,
quenCia e operáveia para libertar o trinco', de modo 'que
o J4 mencionado membro á feito mover-se para fora da pri
moira posi 'ção, pa pa a sua outra poelçao, e a válvulak
feita fechar dob a ação doe diepoaitivoa de forçamento .

que agem eôbre ela.
J5) ..UMa estrutura de acerdo com o posto . 4,
Ounte g oado pormq

0421e4t42 Ul9n2a9Q O; Qa¡M;f1M1

Fig.3
10)-11/a estrutura de ' acerdo com o ponto 9,caracterizada por-analauir um diapositivo resiliente que
força a alavanca para a posição' de trancamento, o diepo•
eitivo d trancamento ou trindo :enea alavanca iraoluind*;
.
I
uma superfície inclinada para o.reengajamento automítzo0;
. com o rolo ou cilindro.

1
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12Ma

estrutura

VIstee—fOnegrIfíeírialMeales em Êneo Ao ra
Metes, jornsio . e outros em:tumba, acordo soá° Dom.
*4 precedente, suliotanciaimonte oomo desorlto o
to nos desenhos anexos *".

Ao CIMO cod! 0 tiOnf4 ii:i

o ábolo 4- dotado douta COIOar)20,carteizdpoqu
ou ressalto e porque h4 =atlas em eepiral ote 05,4401g1
do Use kbolo e engajando a Wa, tendo a forçar O :04.5,

TERmo x1444455 de li' de fevereiro do 1943
PAULO
'Requerentes EDUARD UNJO
Utilidade t "NOVO litaL0 DE PULVERI ZADOR D.

trulcl::;

°1„.
lo para a poelçao de trancamento.
.k
12)-Uma estz:Utura de agrai, COZE O Douto 110
caracterizada porque as alavancas do montada:1'W abas
eu ealienciae, ou num elemento perfurado para receber
uma das extremidades do 'embolo e que podo ser 5ontad.1

•l aneiro de 1969

tElvmsionesS
10 ) "Novo mordle de pulverizador de 2guldeel , tareeter tizado por oompreenderl . ,um Cilindro (1) tubular dotado de Um estreia
lamento (2) inferior onde se aloja uma asféi'a ( S) 0 P rovido de um tu.
bo (4) fixo inferiormente; um ambolo (5) alojado no cilindra munido
superiormente de uma projeqao tubular (6) provida do um eatrettemen4
to inferior, onde se lloje uma esfer' a (7), estreitamente este 4tim0
oomenteedo um furo (e) trenspaemânte vertical da ;abolo (5)1 unia
baste (9) tubular munida de um estreitamento (10) interno eupericr e
fixada à pro3e9ao (6) do ambolo; una m6la (11) hegootua-alojeda no
eilltdro (1)Aressionsdora do 10340 (5) e da esfera (3) em Ceutidot
opostos; um ejetor formado por um oorpo'(12) 000, cuja altramidade
inferior, aberta, prende-se h haste (9), e provido lateralmente de
Uma moldura (13) circular que contorna uma reentranda cillndrica tu30 fundo, plano, possue um canal (14) circular o quatro canais (15)':
que partem daquale e :Ião dirigidos pare o centro, tendo suas extremi-

010

desprendlvelmente no corpo do bico, dentro da câmara der
diafragma.A requerente reivindica a prioridade de I-dentico pedido depositado na Repartiçao de Patentes
te-americana em 31 de maio de 1962, sob u t 198.904.
TERMO N t 149.736 de 7 de junho de 1965
PAULO
Requerente* VICENTE CRUSO
Modelo de Utilidade: "DISCOS FONOGRAFICOS APLICADOS BK
POLUAS DE BEVISTAS,JoRNAIS E OUTROS ENCADERNADOS"
REIVINDMJAÇUES

1,- Discos fonográficos aplicados e“dlnas de re.
vistas, jornais e outros encadernados, caracterizado pe...
la plastificaç go ou outro meio apropriado de endurecimem
to de uma zona circular de uma fOlha de papel que será
incluida em uma encadernação; zona estaque forMa o dis-

dades prOximas desenoontradas em um mesmo sentido; um furo (1) localimado no °anal (14) comunicado 44m 4 parte Interna do corpo (1E);
-uma salié'neia (17) locolinoda no centro da reentranda circular; uma
pastilha (10) circular dotada de um furo (19) central e 'encaixada na
mo1dure(13), e o furo (119) de um alargamento voltado, para a ealian..
oia (171.
E*) "Rovo -modelo de pulverizador de : liquido" subste
si:umente =uva decorito, reivindicado co »cato I., O aPree44440 !ui
lesenbo anexo,

a

co fonográfico; sendo este contornado por uma linha pico
tada ou serrilbada que facilita a sua retirnda da fólha,
e sendo ainda prevista uma linta picotada que liga um
dos lados do - disco oca amergen externa da fólhal podendo esta ser retirada da encadirvação por meu i de Uma li.
oba picotada ou serrilhadap;evIsta'paralelamente junto.*

11 ene =geei latam.
-

TI:RMO 1(2 149 756 de 4 de fevereiro de 1963
nagUa rs u t e* sm4Rp Kono - $4'0 paul°
E0i4LO DE ZEINIU4D0
Eod;1 . * aa Ut4idadel

Segunda-feira 20
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1°) Zlovo modelo de . brinquedo em foi de gelo, oarcte°
rimado por seu obro° ser ' dlyidido em dUaS partes segund0
UM p1aU0 „
vertical transversal ., sendo a perto (1) dianteira dotada de um fure

Janeiro de
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' TERMO 10149.7d0 de 15 de ahrt% de 190
Requerentes ORLANDO NUNES BOTELHO

Lesde BUI
Modelo de Utilidade: "UH NOVO OBTURADOR PARA CAIXAB-Di,

ik-BESCARGA SM GERAL"

\,,

esti; incorporado um . apito (4) e • a regi

.„,„...-" '
BEIvINDWAOSS
--.
UM novo obturador para caixaa de deac1rga em geral,
earastóridi
,
kado por lar Constituido por um corpo de borracha coa t grma de . 1
gra/

(7), ou:rólo.

atravessado pelo oeu eixo longitudinais por um tio de arame, 4U0
8e p rolonga em fOrma de agulha, dentro do cano de descarga,
penda
'ha parte de baixo instalados fios do arame em mkere de eincostu

(2) frontal e fechada na reglio da dividi,. por Uma partida (3) na

i; da parte traseira (5)¡ ccev)
respondente à diviEao, aberta o munida de um furo lateral (S),
e eT(''
nas duas partes (1) e (5) unidas por uma p
aradetubul

nronada

2') Dovo mod;lo de. brinquedo em forma de galo, substens
oialmente como o dedorito, rolvindioudO DO ponto p

recedente e apresse*

rt
í

tro pelo lado externo e, um ao . Centro pelo lado interno, ligando
, toda peça da base ao topo, ficando oe arames ligados polo lado dg)(
f(fra, bem na extremidade do referidoorpo de borracha em
.
Pe'ra.

tado no desenho anexo,

arma dg

2 N* UM novo obturador para caixas de descarga em geral, de aeurde
6cm o ponto 1, caracterizado pelo fato de ser adaptado no tOspo do
oorpo obturadorum aramo com gancho em conexo com o arame loggitUd
Una' do r eferido corpo obturador) e ainda, pala Case do obturador
•Ue fecha a entrada do cano de deacarga, g er limitada por um roam
ealto circular, tudo eubotancialmente como agui descrito e roprem
aantado nos desenhos anexos,.
ut

po

TEMO R0149,757 de 4 de feveriro de 1963
Requerente EDUARD KONIG
Sg0 PAULO
Modelo do Utilidade: "NOVO MODÉLO DE PRENDEDOR PARA CABELOS"
REIVINDICACOES

1°) Novo modelo de prendedor para cabelos", caracteriza*.
Lido por compreender; um suporte flexível em forma de um quadrilátero,
tendo dois trechos (2) e (3) situados em lados opoetos .e afastados,
sendo o trecho (3) provido de uma lâmina (4) ooplanar ao quidriláto.
ro: um eixo (5) de seoe g o transversal em forma de cruz e provido em
uma extremidade de uma poro (G) em forma de "meia-cana" que envolvo
o trecho (2) do suporte (1), /Ale articulando-se, e Munido dito eixo
(5), na outra extremidade, de uma porçáo (7) em forma de "U" na gua

se encaixa a lamina (4) do suporte (1); um cilindro (8) de espuma de
plástioo, dotado de um furo central longitudinal, onde ee encaixa O
eixo (5),
n°) noVo modelo de prendedor para cabeloS, eubstasoiel,
mente oomo descrito, reivindicado no ponto precedente e repreaentado
no desenho anexo-

_

TERMO N o149.806 do /1 de Junho de 1963
enuerente, AKTIENGUELLSCHAM DROWN,BOVER1 &
cocra

ria
P'

&doe
Privilegio de Invencht "NUCLE0 HAWSICO
RIIVINDICAM

%pane MONMICO nt para tr anefornadoto eu
roatorea.eu41

erikares o OUlatrae sto Conatituidoe de chapae, o otdo a Sun4
rOttre pilar e culatra feita ceia chapa com corte diagonalidi
MadO Oe r aOtoriZadO quo Os pilares tenham 8 ella orocuçto(
Otim uma e div1sé, ag OulatY)s clW duas dJvia080 ao Np
ena a as duas P ott e8 40,0 C4,1040
OPOPOO ged4b0 oht0 ef
por moio d iiasnal,

Janeiro de 1969
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291 "N11OLE0 MAONSTICO", conforme reivindicado no ponto 1 2 ,

0

de tal modo caracterizado que, os pilares são Preneados por

meio de emprega de bandagens e materiais colantee o as culatraa
por meio de tirantes chatve qg o eãe aolonava nos canais longi+
tudinais

das mesmas.

3 2 ; fi NUCIAD MAGN1TIC0 h ,,

conforme reivindiCad0 nos pontos 19,

0' e de.tal modo caracterizado que, as chapas elto dispostae

nas várias camadas mn diversos sentidos, de maneira que, o cor,*
te diagonal fique puma camada da esquerda em

cima para adirei-

ta e na outra c:mlada da esquerda em baixo paro o direita em ci.

ma.
•

"NUCLE0 MAGNSTICO,

conforme reivindicado

oe pontos 19.22

e 3 P , e de tal modo caracterizado que, as chapas doe pilares
se estendem por abre

.

itt:=4ut=m)

as duas partes da culatra.

Reivindicam-se finalmente os beneficiar da Convenção Internam
cional, de acórdo com o

que dispg o o art,21 do de e' .lei n.7.903

de 1945, e tendo em vista a patente depositada na

h P .7.098 em 13 dejunho de

2J,,La

d'ex..íg

sob

1962,

tERNo N 5 149490 d n 19 d o junho de 1963
-- r2equerentes ARMAÇUES DE AÇO PROBEL SIA
!Rodeio de Utilidade: "UNIX0 ARTICULADA
RRIVINDICAÇURS

te) • UNIXO ARTICULADA, caracterizada

pelo

....SUMULO

fato de Ger' CeTleii

tituida , por duaa eemi-articulaçãee, oeciláVeie em t,Oirioa,
ta

de Um pivot central o tendo uma g emi-articulação, ale

tIngSo atuadora e ataoadora e a. outra, funplo fixadora

e libertadora, formadas ditas eemi-articularcee por eure:
perdoiee planas, terminando com hastes de oonformag;ig'
gemi-tubular, direita e esquerda, obtidas por estampaw'
gem simples com nximero reduzido de ferramentas.

ge) mulo

ARTICULADA, como reividdicada em 1 2 , caraoterieZ

da pelo fato de ambas as Chapas de uma das semi-artiqz
laçães apresentarem, a meia exteneão,pestanan que egC
Á

vem

TERMO N2149,815 de 12 de junho de 3.963
Requerentes LEVINO COMES MARTINS e ANTONIO DE AZAMBUJA
R.O.do Sul

ROSA

de apg io a uma mola plana, trabalhando 1, flexão,

com pequena deflexão, e que exerce a eua ação eSbre tua
de duas faces angulares, de aresta exc'entrica de um +

HAUINA DR,
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM

trinquete, o qual se acha pivotado por meio de= cor.

CORTAR CABELO"

po fulcral eÉbre as mesmas chapas acima referidas.
REIVINDIOAÇOES

1 - Aperfeiçoamentos em máquina de cortar oabe+
111..
lo caracterizadoe por ser u armação vibratOria, a que se

39) . UNIãO ARTICULADA,

como reivindicada sa 1 52 e 22, oaracta

rizada pelo fato de ambas as chapas da outra eemi-artl

en o pente mável, fixada, por parafuaos de posição ajustável

caiação apresentarem na ma limitação, um denteado de,
À
°atraca o qual serve para pre-determinar e fixar por .

:Cum suporte, o conjunto da dita armação a do dito suporto +

meio da aço do trinquete, váriae poeiçãed de uma semi-'

trabalhando entre duas molas emopoeição.

2+ Aperfeiçoamentos em máquina de cortar cabeia
Ceracterizadoe pop serem essencialmente como desoritoe, reié illietT84198 =O

desenhos anexou

articulação-em tOrno da outra, a qual se acha conjugada
por um pivot central.
at),. .. UNIÃO ARTICULADA, como reivindicada em 1 2 , 2 2

e

3 9 , ca,

racterizada aelo fato de existir na limitação da semiarticulação, Te/vindicada ma 3 2, uma zona de curva era

Segunda-feira 20
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Centrica age o denteado 'de catraca e a qual exerce
ação libera/izadara eãbre o trinquetes fazendo panar
da lag, angular de travemento para a tece angular 11J
Tref o que permite ema° &primeira seMi-articulaikee'
ate, rearmar-se pela proe jo do aè
triaquetalao pleno do primairo dente de estraga.
UNIR) ;EMUNDA, coma reivindicada em 1,11. 22t 32 el42,\
Caracterizada pelo fato de ainda a semifertlextaaa
danar

sem obstáculo

reivindicada em (3)

6(4) 1

existir e. P ogonalégft do

artieu/sOto, por moio de i= corpo

ramal; dem

te pleno-tubular que faz encãoto aos

elemea

elementos da peai*

articulação reivindicada em(t) e que serve para adapter.:

pão !, ee neceosário, em suporte inferior da estratare et,
que se aplicará aula* artieulgve1A

com uh

o0apfatO O. (*mulas

. alo . Ar
representando alo um reitoral do alcoileno, Ai um
6temo do SEE*
gemi° ou um iitono de anxGfra e um dos substituintes Z' e TZ

1, Otalb

`.--.noterloado pelo rato de se aquecer a 1.amino,2.fenoxi..4.hidra
xiantraquinona com ma alcool fenilaUellico, na preeenea de co
álcall * a ama, temperatura de 200 a 150o0..

22, 52 5 4t21
MIO ARTICOLADA t como reivindicada em 1(5

e 152r

lents descrita
comoeubatanciam

dedenbe Raffin para de

e ~matada /là

Prooesso, conformo eepecificado no ponto
racterizada pele tato da za empregar o

g

alo el

d, oa

benzílico, come

m alcool teni/aledliee.

vista*

fine em

COR

;tomo de halogenie ou um grupo atual o o outro usi Grupo 14*
drulla Pu ~capto " na ffirmula,
processa, conforme eapecifloado na ponto

4.. Procesaa l doutora* especifIcade no Ponto 1, ca.
racterizado polo fato de ae fazer reagir a

isamino.Z.ffierCaPto,,

441droxientraguinom ocm cloreto benzilleo,
E., Prosem para o fabricação de corantea de antra.
quinonaeonduzido substancialmente, conforme do gorlto fa qual,

qu4 um doa exemplos acima.
Finalmanta, 4 . depositante ralvindica de acardo com *
Convenção Internacional e de conformidade com e
art, g ao 05..
digo de Prioridade Industri!l, a prioridade-do corresponienta o
p edidoÁepositado ha Repartição de Potente, da Sulça, em'

17

ae outubro do 1957, •eb o no R.661.
Who No 11 704 de A de agásto de 1960
Requerentea DEUISCHE GESELLSCHAFT FUR SCRADLINGSBSKANPFONO
inibe% . Alemanha
Privilegio do 'Avençam "COMPOSIÇIO DE EOSFETO METÁLICO PAI
'TECIDO CONTRA A HUMIDADE, Peoczsso PARA A CUI PRODUÇA0 2 A

atm caunAgon

RAMINDICAWD4

protegido aoh
tra a humidado, da preferincia fosfato dd metal alcalino-ti
1. Gampeetção de roefeto

metálico

roeo, como por exemplo 'Coarcto de alumínio, para combater .
paraeitae, caraaterizaao pele fato de as diversas partículas
OU ptquenee grupos de partículas do roofeto estarem envelvâ

dos por uma eubstinola e6lida que repele a Água, e de catar
misturada a esta, "uma cOstanoia (Au!, devido t( sua tranordE
Mamo

mação

mems de 17 de outubro de 1958

lequerentec CIBA BOCIÉT£ ANONYMá
Privilegio de Invenção: 0 PROCEBSO PARA

Cosam

DA geRIS DA ABISMO:FINOU"

anzaratem lovood

•

REIVINDICAg0
. Processo para a fabricaçao
CM ontraqUnena k *ia aram/ai

decomposlçrxo automètica prídeterminada, de ori m

gem doia& e/eu química, atua direta ou indiretamente sabre

ibitga

L

e/ou

o dnvOlucro de pretecrie de modo tal que ria nesta formem apta

Curas apilare de passagem que torna:apuo/V*1

de

earoatadds 1~0

'Re CompoelpSe do foototo motálSoo protegido oai.4
tra a !Umidade de

odre° Com a

3, Composição
Oaraoterloodo pelo fato de se fazer reagir um composto

reiviudioadó

24

oaraoteatim

do pelo fato de sohrthalso do fosfato milico serem estZ
namente finara, e orem 40 - pretara2022 112*Oranffinn fintgla!j
a 5 miorone

;. a

Waag.

o eCeSeo de

'aluir de 4gma ía porthulao do teefetoa

da

r6r.

da footVa0 mutua P0198$4 004id

ira a himiddde# de c4;49 924 00 V2PláMo032ot 1

IN mi
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ractsrizado pelo fato de a eu/NA:moia envolvente, ele 1,084(

1
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le a água se compGr de aubstanciae organicas, por exemple,

• fra'gmentadors por exemplo carbonato de amonio, e as ee
corpos comprimid00
prensar esta mistura àe modo a se obterem-

',.
reg ime natural ou sintática, cauchu, estearina, cora dura )

perfilados serem depoie armazenado: í temperatura ambiente

a

a de preferencia parafina dura (Paraffinum durus, eegundo

um período prolongado, ou serem aquecidos durante go
lurante
pouco tempo em condiçães de preóaeo e temperatura que mantas

1 Farmacopeia Alem VI).
1
l
Composição
de
foefeto
metálico
protegide
coa
4.

• anbetância de efeito expansito ou.fragmentador.
11. Processo para a produção de fosfeto metáli-

(ira a himidade, de acOrao com es reiviudicaçUs 1 a 3, caras ,
terizado pelo fato de a aubstencia que ee transforma eiou
tecomp5e, ser uma substância tal que a mesma, durante
prego do fosfeto metálico passe em

poueo

co protegido contra a humidade de acera° com as reivindica

er

caracço 1 a 8, e ainda de acerdo com a reivindicaçto 9,
terizado pelo fato de 0 foafeto metálico e a subatencia

O eX61

tempo de maneira

41,i

genica envolvente, de preferencia parafina dura, ambos em

tprIticamente total do estado elido ao entado gaeoso.
5. Composição de fosfeto metálico protegido eog

estado frio e sob forma finamente dividida, serem mieturadce
entre si, de se juntar depois, igualmente a frio e seb for-.

tra o himidade, de acordo com as reivindicaçesi a 4, cara

•

ma finamente dividida, a substancia de efeito exíansivo ou

se decoMpSe, ser por exemplo carbonato de amenio, bicarbonas

fragmentador, de preferencia carbonato de amenio, de eetraa

teriza4o

pelo

fato de a substancia que se transforMa, e/ou
•

to

de

formar, subsequentemente cata mietura por prensagem de cor

amenio, bicarbonato de sádio, cianeto de sOdio, e, de

1
preferencia, carbonato de amSnio.
1
6. Compoeição de fosfeto metálico protegido c&•

poe perfilados, por exemplo em forma de tabletes, e de se
aquecerem depois estes corpos comprimidos perfilados durante

tra a himidade de acerdo com as reivindicaçães 1 a 5, urao.

pouco tempo, em coma/4es de pressão e temperatura que man-

terizado pelo fato de ter a configuração dum perfil determi•

tem a substancia de efeito expansivo ou fragmentador.

lado, por exemplo em forma de taleta.

12. Processo para produzir foefeto metálico pro-

•

7. Composição de fosfato metálico protegido eop

tegido contra a humidade de acerdo com as reivindicaçees 1 a

,tra a himidade, de acerdo colo as reivindicaçVee 1 a 6;carac.

8, e ainda de acerdo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de l) foefeto metálico, a substancia orgânica envol

terizado pelo fato de se compor de:

ventõ de preferencia parafina dura, bem como
a substancia de
efeito expansivo ou fragmentador, de preferencia carbamatol-

1 - 5 % de parafina dura
10 - 30% de carbonato de amenic.

de melai°, empregande todos a frio e sob forma dinamente di
vidida serem misturados entre ai, de ee transformar depoie

retos fosfeto de alum/nio
8. Composição de foefeto metálicoprotegide com.

esta mistura por prensagem em corpos perfilados, por exem

ira a himidade, de acerdo com a reivindicação 7, oaracterigt

pio em forma de tabhtae, e de finalmente se aquecerem este::
corpos comprimidos perfilados durante pouco tempo em condi-

.do pelo fato de ee comper do
4 % de parafina dura

Oco de preeerto e temperatura que mantem a substancia

26 % de carbonato de amaniti

dé,

*ma

efeito expansivo ou fragmentador.

70 % de fosfeto de alumfmo."

A

9. Processo para a produ&ão de toofeto metálice.,

requerente reivindica ao prioridades de iden-

tico pedido depositado na Repartição de Patentes alemãs em

protegido contra a Umidade, de acerdo oca as reivindicação
31

de março de .1960 o 7 de maio de 1960,

sob os

ncl s.D 33002

1 a 8, caracterizado pelo fato de 90 a 99 parto de fosfate.
de preferencia, em forma de p4 0 o 10 a 1 partes de oUbsten.

1i

IvA/451 e

33.28a Ia/451.

D

Pijin %

elo orgânicas envolvente°, por exemplo parafina dura, ores

100

, adicionadas de modo a formarem um produto misto,

e

de ee jup

10

tarem ainda /O a 50 por cento em peso (em relação ao produto
60

final) da eubetencia que se transforma e/Ou se decompão, Nb

10
40

' exemplo carbonato de amánio.
10 - Processo para a produçto de toefeto metá40'

10

CO protegido contra a Umidade de actirdo com ao reivindiea *I
1
'deo 1 a 8, e ainda eegundo a reivindicaçeo Dí caracteriza*
04 polo tato de, 'primeiramente o teAtoto metálico produzido

o

ítIRMO NO 131.579 de 8 de agasto de 1961.
Requerente: DANA CORPORATION - E.U.A.
Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO DE EMBREAGEM".
REIVINDICAOES

i

por exemplo termicamente, durante o eou itrrefecímentopa ultaH
temperatura do 100 5000

O.

ser envolvido por moio duma.

Prihetenoia orgenica, Der exemplo parafina dura, de preferea

/ 1. Aparelho para ligar um membro de entrada e

de ao moer em Seguida ate a finura desejada,de
- n
to juntar Ao produtojaoido a Oubeteacia de efeito expanelvO'

.blo fundida,

uM;

membro de salda entre el para uma rotação unitária, caras

terizado por uma embreagem (24, 26 ou 124, 126) operativamea

•

Segunda-feira 20

DIÁRIO OFICIAL (Seçâo III)

Janeiro de 1969 631

•
te ligada com oe me:0)M de entrada (14) e'saida (12), um ma
cabiam° manualmente acionável incluindo um-primeiro elemento
egtel (42 eu 142) para causar° engate inicial da embreagem,'
um segundo elemento mOvel (28) para aumentar o engate dá em.
breagem em resposta ao torque transmitido pelos ditos mem.'
broa, e meios cooperantes de excentrico (58 9 60) em ditasen
gundo elemento e um de ditos ~broa (12) para impelir ditb
eegundo elemento tgvel (28) eWsentidet axiais oposto0 em
respostas 21. transmissão respectivamente do torque em eenU
dos opostos, dito eegundo elemento (28) ficando adaptado para causar ut maior engate da embreagem no movimento em cada
'Sentido axial.
2. Aparelho conforme reivindicado na reivindi.'
cação 1, caracterizado pelo fato que a embreagem (24 9 26 ou
124, 126), inclui uma chapa de pressa (30), o primeiro ' elemento á amave l mente mgvel para a potieão entre o segundo 'e3.
*mento móvel (28) e a chapa de preeeão, e para fOra dela.
Aparelho conforme reivindicado na .reivindi.
cação 1 ou na reivindicação 2, caracterizado pelo fato que o

'3.

) segundo

elemento móvel (28) fica mevel em sentidos alterna--

doe, .os meios de exceetrico (58, 60) ficam acionáveis para
mover o segundo elemento móvel em um doe sentidos álternadee
para aumentar a ferça de engate da embreagem na tranemieeão

de torque entre os membros. de entrada (14) e de caída (12)no
sentido para a frente, e 'um mecaniemo incluindo o meio de ex
cantrico associado com o segundo elemento‘ grvel e A embreagem (24, 26 ou 124, 126) e operável em resposta ao engate

inicial da embreagem para mover o seguddo eletento móvel no
outro dos sentidos alternadoe para aumentar ferça de engate
de embreagem na transmieoão de torilue entre os membros de em
trade e salda no sentido invereo.
4. Aparelho conforme reivindicado em qualquer
uma das reivindicaçees anterioriee, caracterizado pelo fato
que a embreagem (24, 26 Ou 124, 126) uma embreagem de frição.
5. Aparelho conforme reivindicado em qualquer
uma das rtivindicaçaea anteriores, caracterkedo pelo fato .
que o meio de excentrico (58, 60) atua para desengatar a , embreagem (24, 26 ou 12, 126) quando o sentido da transmissão

etçWo 6 # Caracterizado pelo fato que uma inversão do senti.
do da tranamieeaS do torque oauea qUe o sentido de movimento
, relativo entre as duas partas (22, 27 ou 122 9 127) ; inverti
ao, e aparte axialmente deeloCável (22 ou 122) fica ligada
.110 lado oposto da embreagem StralAs de uma ¡ignaro de movi.
tento eolto, de modo a aumentar a fana de engate da embree
gem em reepoeta ao. aumento no torque transmitido no sentido
inverto,
8, Aparalbo conforme reivindicado em qualquer
uma das reivindicaçaes anteriores, caracterizado pelo fato
que o .mecanismo da embreagem e o eioantrico (58, 60) com.
preendem respectivamente um primeiro e segundo membros axial
mente deelocábeis (44 e 28), sendo ambos mOveis no mesmo sem
tido axial respectivamente para iniciar ou aumentar a ferça
de engate no meio de embreagem.
9. AparaIho conforme reivindicação 8, caracterizado pelo tato que o primeiro (44) e segundó (28) axialmen
te deslocaveie ao smbee formados com nuperdcie de cunha (501 150 ou 40, 140) dispostas para encostar contra um mem.
bro rolante (42) que se move axiaImente contra uma mola ( 36
OU 136), em resposta ao movimento de cada um dos membros des
' ligalocáveis, o outro lado da mola ficando operatisament e
do com a embreagem. (24, 26 ou 124, 126).
10. Aparelho conforme reivindicada em qualquer,
uma -das reivindicaçaes anteriores, caracterizado pelo fato
, que os membros de transmies go de torque compreendem respecti
vamente um eixo n.2) e u)a tngrenagem de acionamento (14)cir
Oundando o eixo (12) e uma rtgrenagem de acionamento (14)cir
fundande o eiX0 e livremente girt;vel em relação ao mesmo.,

14. Aparelho conforme reivindicado na reivindi
caç g6 I, earacteazado pelo fato que 'o excentrico (58, 60)in
clue

um

membro axialmente deslocável (58) ligado com o mem-

bro de Balda (12) do excentrico de modo a ser modivo em sentidos opontos em resposta a mudanças no sentido da transmieBra'a, de torque, é ligado ttambm com ambas as embreagens (24,-

26 e 124, 126) de modo a alimentar a Sarça de engate na- embreagem engatada, independentemente do sentido da transmis-40

do torque.
12. Aparelho conforme reivindicado na reivindi

de torque to aparelho à invertido, providenciando *soim ume

caço I, caracterizado por uma primeira e uma segunda chapa
de preee go (30 e 130), dita primeira chapa de press go (30)

alternada de sentido ISnico.
6. Aparelho conforme :reivindicado 'em qualquer,

tendo uma posiçá'o desengatada e sendo mOvel num primeiro ser

uma das reivindicaçaen anteriores, caracterizado que o meio

embreagem (24, 26), o meio (18,20) mantendo dita primeira .

de excentrico (58, 60) inclue um extentrito helicoidal
n

tre duas partes (22, 27 ou 122, 127) atreves do qual .torque

tido para Uma posiçgo engatada para causar o engate de dita
chapa de preee go (30) contra um mover a partir de dita posi
ç go Assengatada num sentido oposto ao dito primeiro sentido,

transmitido, de modo que mudanças no torque transmitido re

dita segunda chapa de press gn (130) sendo mOvel'num sentido

sul-tem no Movimento axial de uma parte (22 ou 122) em rela-

Oposto'acito primeiro sentido e adaptada para engatar a cm

ção a outra (27) ou 127) e uma das ditas 'partes (22 ou 122)fica ligada com a embreagem (24, 26 ou 124, 126), de modo a

breagem (124, 126) contra dita primeira chapa de preeerto (50

aplicar um empuxo axial na mesma para auMentar a força de
engate da embreagem quando o torque transmitido aumenta.
7. Apar1h0 conforme reivindicado na reivindi-

e .mcs,,Os axialmente deelaciivele 2d) levados por um doe
as
tos membros (12) e aperativamente aseociadom com ambas
ditas chapas de preseeo. meios de excentrico (58, .60) leva-

6

nu n
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a-fe;ra

dos por um doa ditos membro& (12) • ditos meios deelecívelo
para impelir ditos meloa deslocáveie no dito primeiro eentS*
do em resposta a transferãncia de torque entre ditos Mem.
broe e num sentido oposto ao dito primeiro sentido . em reepos
ta a traneferãncia de torque entre ditos memb2oe no sentias
oposto, e meios deelocáveis (28) ficando adaptados para le.
• ar dita primeira chapa de pressão (3) t no dito primeiro seutido e para levar dita segunda chapa de pressão..(130) no dito sentido oposto, pelo que ditos meios de?locáveis impelem
uma fãrça de engate no dito meio de embreagem na traneferik.
eia de torque entre ditos membros em cada sentido.
13. Aparelho conforme reivindicado na reivindi
1
Ï.
caças, 12, caracterizado por um meio manualmente operável
(44) tendo uma posição operante e inoperante e sendo uivei
para dita posição operante para inicialmente impelir dita .
primeira chapa de precisão (30) no dito primeiro sentido pare,
a sua posição engatada para causar o •engate inicial de
dito
tos primeiro, e segundo elementos de friçãO (24, 26) -,
meio axialmente deslocável (28) sendo . mOvel no dito prim 'eiro sentido axial e cooperável com dito meios manualmente o
perável na sua dita posição operante para causar um maior mo
.vimento de dita chapa de pressão no dito primeiro sentido pa
ra causa n um maior engate de ditos elementos de frição e sen
do mOvel no dito segundo sentido e ligado operativamente com
dita segunda chapa de pressão (130) e adentado para movea a
mesma. no dito segundo sentido quando 'dito meio manualmente
operável está na sua dita posição operante e para impelir , di

liztvintgOsel,.
4m,11Mng/oldes, pare uso .em egrienliSÃ hortleditd -

ta, caracterizados pelo rato do compreendereis sele do amianto(
Sirriee, bldro.solfaVels, dos compostos e vefiulos, tendo on dOV
tos compostos. a &mula Mele

o

OR 1

D

onde R representa = impo alcofla, tendo 1 a 4 tIte00* a* cama
AO.

SUnglOidasy para uso em agricultura e horticultura

earacterizad09 peio fato de se reduzir ao mfnimo as atividadee
fitotÉxicas pela a6100 de um apropriado composto de serro aos
sais de amtnio arrimai bidro.solilveis, dos oidos altoilarstd
cos.

.

Finalmente, a depositante reivindica de actrdo com a

Convenção Internacionai e de conformidade com o arti go. 21 do Ç
'digo da Propriedade Industrial, a . prioridade do correspondent%
pedido, depositado na Reparttção de Patentes do 'Teia° em 30 do
novembro de 1960, sob o 0,46.775/6N

URRO N a 135 512 de 8 de janeiro de 1962
\ Requerente: TROI S/A. INDLISTRIA E COMERCIO' a 'EXO PAVIO
Cdo, Industrial: ORIGINAL MODELO DE CADEIRA
REIVINDICAÇDES

1. Novo modelo de cadeira, caracterizado por

AOS'

eonstituido por uma peça fundida em material plétatico, peça
esta formadora do assento de formato trapezoidal que se con-

elementos de fricção contra dita primeira chapa de pres.
Cão para causar um maior eng sate da mesma, pelo que dito mei°,
tos

axialmente raivel fica pperável Para causar o engate adiciona
de ditos elementos de frição na transmissão de torque entre
ditos Membros em cada sentido quando dito meio Manualmente
ope gvel está na sua dita posição engatada.
A requerente reivindica a prioridade de i4nt1
Co pedido depositado na Repartiçãn de Patentes norte-america

'ta em 9 de adieto de 1960, eob 0

42

48,398,

WS.01
56

"'"ni

PICA
1961
bom pooluslislafir 29 de novembro do
KAISHA ----Japão IHARAteammKABUSHIEI
Etingerentes
ffilliagiOdO.Invengh:"FUNGICIDAS, COMPREENDENDO AR80NAT03

O danço

manco

FIG.2

FIGA

tinua suave e p osteriormente formara° o enoGsto 5uostanoia1mente retangular, com extremo superior arredondado, sendo os
braços substancialmente tr/an4u3,ares com sa16hclas recurva-
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das, braços estes que aço, da mesma frrma, um prolongamento
euaV0 do aneento e eno8sto a oima * Mon'oiont,:dOs; ainda,
a refe-

rida peça 4 contornada por ata recurvada

l ong itudtnalmente,

A

•

C

o

dotada de quatro ralienolan tr0000-oentans (97.tremas e inclina
das para tora, nas quets ett' eneatos

onde A e A

p4e

1 podem identicos eu diferentes e cada um repreSenta um radical do benzeno condensado com a cadeia de
oxazol,

mettftioos, eeni•

soe, éstea Inter.i,adc's or i
do

c ao a ...iaento, por haatee, asaduas dalan dispostas em Cruz.

da-maneira indicada pelas linhas de valencia e R representa um
radical de ticfeno ligado, nas posiçees 2 e 5, âs cadeias de

2.N,A.0 Nadei* de eadel.rt, amo . reivinalaado em 1.

cruzei, ou onue esse composto de 2:5-di-/benzuazolil~(2),Y-.

Subst fuelalmenta soul desarito e iluatrado noa deadnnoa
AneX013e

•tiofenO fixado em um material de polláster, mais

TERMC N o l35. .587 da ia de janeiro de 1962
CIRA S r;JCIETS AtONIME
Privilegio da Invençéo: "FRUCES60 PARA AVIVAMENTO dTIC'

Requerente:

DE

especial.

mente em rIbX'as de poliester.
2. ProCesso, conforme especificado no p onto 1, caracterizado pelo fato de se mpregar os compostos de 2:5-01.--

MATERIAIS UE POLIOLEPINA

-/bedz0MazollI-(2 1 )2-tiofeno, que correspondem ã formula;
REIVINDICAÇOIS$
1. 'Processo para avivamouto 6tico de materiais de po.
liolefioas, c_ ara dtsrigác_oel0 fato de
se incorporar um compos-.
to de 2: 5- d tlÓanzoraz0111-!2U -tiotano da f8rmulai

C,

)

x).

o

1
C --- C

-

•

I
/Q"9.,.

X

o

I 's

onde Y representa um átomo de hidrogenio ou um radical hidrocar
bonetado não aromático cosi, no máximo ) 22 átomos de carbono,

com a p olioIafina, ou antes ou durante a p
olimerização da °len.
ma com o lote de p olimerizaçRo, na qual fOrmula
. R representa UM
_nuca/ de tiofeno ligado, na posição 2 e . 5, em relação
as ca.

representa um átomo de cloro ou um de hidrogénio ou um radical bidrocarbonetado não arot4tio0 cosi, normáXiMo, 22 átomos de
carbono e e 21 podem ser ldentinOs Ou diferentes e, cada um,

deiaà de anzol e X a Xi podem ser identicos ou diferentes e

representa um átomo de hidrogênio ou Um radical hidrocarboneta.

Cada um representa Um átomo de hidrogenia ou um grupo metila;

dó com 1 a 10 átomos de carbono,

OU Onde um 2:5-dl- benzo x a z o 111-(2 1 )•.-tioteno, como definido
acima, é fixado em material de p olioletina, mais
especialmente
tosses fibras.
2. Processo, conforme especificado no ponto , l, careta.;
terizado-pelo fato de se empregar um composto
de 2:5.d.1.15en.
gOxazoli1-(2')j-tiofeno, que corresponde à formula;

1

M

II

u
c-c

c-c
s

CMde

Finalmente, a depositante reivindica, de acOrdo com
a Convenção Internacional e de conformidade com o.artigo 21 do,
Ccidigo da Propriedade Industrial, a prioridade do correspo•nden.
te pedido, depositado na Repartição de Patentes da Sulça, em
19 de janeiro - de 1961, sab n g 642/61.
TERMO N c 135.989 de 26 de janeiro de 1962
RequerentelKALL2 ARTIENCESELLSCRAFT

2r1

e Xl podem ser identicos ou diferentes e cada
um aepreCenta um átomo de hidrogenio ou um grupo metila e 2 e Zi podes

REIVINDICACOES

X

ser
ou diferentes e cada um representa um átomo de
tidrogenio ou um radical hidrocarbonetado, contendo 1 a 10 ato.
idênticos

:tos de carbono. .

1., Material para flas eletrofotogrericoa,
do de um suporte e ama camada isolante fotoeletricamente cond4*
tora, caracterizado pelo tato da camada isolante fotoeletrica •
mente condutora conter ou consistir de um ou maig tiodiaz j is da
f jrmula geral;

N-----N

Finalmente, a depositante reivindica, de acerdo com
at Convenção Internacional e de ,
conformidade com o artigo 21
do

Alemanha

Privilegio de Invençáot "MATERIAL PARA FINS ELETRWCTOGRÁFICal

C6digo da Propriedade Industrial, a prioridade .do correspon

dente pedido, depositado na Repartiçáo de Patentes da Su/ça, em
jade janeiro de 1961, sob nO 639/61.
TERMO N ú 135.742 de 18 de janeiro de 1962
!Requerente' CIBA SOCIETE ANO= (em ALEMIO AKTIENGESELLSCHAPT)
&liça
AVIVAMENTO dTICO'DE MATE.
rrivile g i o de Invençéo; "PRCOESSO PARA
1RIAL DE

PoratsTEa..
1 Processo para avivamento ótico de material de

!Mater

coracterizado polo fato de

ou com a

se incOrPorar com o po,

mistura reacional, antes ou durante a policot,

g ensagh, conduzindo ao poliéster, um composWde 2;5-di- bedzo.

ffiglagli k)

420149 g; Oraaul

.^

-1\TH

R2

na qual E1 e R2 podem representar restos iguais . on diferentes,.
significando' bidrogenao ou um radical de hidrocarbonpto
tico saturado, linear ou ramificado, que cont j m em sua

cadeia

carbénica Mais longa at j 6 a:tomos de carbono.

ii

2.- Material para fins eletrofotogr jficos segundo o
,
\
ponto 1, caracterizado pelo fato da camada isolante totoeletri,
comente condutora conter corantes sensibilizadores.

REIVINDICAÇUES
pcdiècter,

Ii
Dr-

1,

Finalmente, a depositante reivindica, de acàrdo 003
a Convenço Internacional- e de conformidade com o artigo 21

de\

adis() da Propriedade laduatrial, a prioridade do Oorrespoadene
te pedido, depositado na Repartiçéo de Patentes da Alemanhaoski
4, ZR .40. jappgro 40 19 ,51, , scq) 9 alliare Ju
g .70 U4/52114
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TERMO 1,10136.921 de 2 de marco de 1962Sulea Requerente: RIBA SOCIÉT g AT1ONYIW
DE COMPOSTOS
InveniPot
"MISTURAS
cuRLVEls
Privilegio de
DIEPÓXIDOrI ANIDRIDOS DE RIDOS DIÇARBOXfLIÇO
REIVInDICAÇXO
16:Mistures curavela de compostos de diapOxido
&latamos termocura.
anidridos de :cido dicarboxflico, loto

g! .143391 de 26 de setemero de 1962
Requerente;S:V. PHhIPS'OLOtILAMPENIAtRIEKEN . Rolando
"Priviasto de-invençãor WERTEIÇOARENTOS ER OU RELATIVOS
DISPOSITIVOS DE
A CAPAOITORES VARIÁVEIS QUÁDRUPLOS. COM
COMPENSAÇXO"

Welep caract.Lcedae pelo tato de conterem (1) Ma 4114140 da
—armula g , r-

1. Apeaeiçoamentos em ou relativos a capaeltoree
caravela quidruploe com dispositivoe de compensage.o, compreendendo quatro colunas perpendloularee i placa isolante frontal
do oapacitor e sustentando ae placas fixas o a placa isolante
traseira, caracterisados pelo tato do cada conjunto de placam
fixas Oa estatores 801, sustentado por duas das quatro colunas,

.a a..cirr.
•04.0.

1

Ode R representa o radical de um ;leoa' etereo ou Élcool trt•
eldroxilado, saturado, alif;tico, contendo 3 a 9 etomos de est
Dono, o qual foi obtido por eliminacZo de dois grupos hidromi.
la e (2) pelo menos um anidrido dUarboxflico.
Misturas, conforme especificado no ponto s, ca.
gacterizadas pelo fato de conterem, como dicp:xido, o compostO

42RMO

.REIVINDICAC0..•

enquanto que duas colunas consistem, principalmente • em sucossio da frente para troa, do uma porção ioolante e uma p jrião cona,
autora, estando esta Ultima em contacto condutor com o conjunto
'Sais posterior de placas fixas doe dois conjuntos Suportado°
pelas duas colunas e tendo, de prefer4ncia, um prolongamento ou
calancia roscados, orientados para a frente, e afixados na poro isolante, ao mesmo tempo que as outras duas colunas consia•
¡SOM, cada qual e principalmente, na dita ordem, de uma porção

-f:rmulat

ri condutora, ligada ao conjunto mais dianteiro de placas fixas
dos dois conjuntos sustentados pela coluna interessada e de

Q.Máramea...—c a

uma porgio isolante e de uma segunda poroeo condutora, isolada

Ln oge-•"14--- Cluna--F L

do Segundo conjunto de Placas fixas sustentado pela coluna e

1<

bom

Wieturaa, conforme especificado no ponto 1, calo
racteriaadaa pelo tato de conterem, coso diepexido, e composta
da grmulaa

ligada por meio de um prolongamento ou salancia axila, de
preferencia roncada, atraves da poroeo isolante ata primeira
(a mala dianteira) porção condutora, ficando cada um dos capacitares de compensação disposto na lama posterior e ligado
porçiio

à

condutora adjacente placa traseira de uma das colunas.

..............
.<1
2.

1...
4..

Misturasj conforme especificado em qualquer um

earacteritadas pelo fato de conterem 0,5 a
do q pontos
equivalentes de grama de zrapof anidrido para cada equivalente
de grama de grupos epáldo.
S.. Processo para a fabricaao de resinas curadal,e4
roetericade pele fato de se fator reatar am diepáldo da grau
leo

Cite
--- CR

L 14*

•0Ade R representa o radicado um :leoa et:ree ou :iccol CUL
&exilado, saturado, chatice), contendo 3 a 9 :tomos de carba
co, o qual, fot obtido per eliminacto de dobarem bidroxilal í
00, pelo seno', ao anidrido de :eido dicarboxiitcos a uma ta
Má:tura *laradas
Finalmente, e depositante reivindica, de ectrdo
40
• C0a1 01 Internacional e de conformidade com o artigo 21 do
41 60 da FroPriedade Industrial, a priorlende dos correepon
dentes pedidos, depositados na Reportie0 de Patentes da Sufça,
07 do avaro de 1961, • 17 de jan qire de 19 62, sob es
"81 • 50/44 v#4Pectivemente.

F1G.3
2.
;OU

F1G.4

Capacitor variável quádruplo, Caract-rizado

fato de cada par de colunas adjacentes sustentar

08 00119

conjuntos de placas fixas que ficam perto da placa frontal e
es dois oonjuntès qeficam perto da placa poeterior, respecti•
vamente.
3.

Oapacitor variável quadruplo, dotado de capaci..

toree de componeaça-o, autstancialmente conetituidoe conforme a
deacriçeo aqui feita com referesncia ao desenho anexo.
A re q uerento reivindica de acerdo em a Çonvengeo

•
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• Jane:ro da 1:)69 635

20ternasionol o o Art. 31 do Decreto-Lei Na 7.903 de 27 de

Mosto de 945, OrriOridsde 'do

Correepondente pedido deposi,•.

jukdo na Repartigío de ratentoe meie/anda, em 29 de
a. 1961, sob na, 269.741,

TEMO N 4

143 464 de 28 de

oetembro de 1962

ffiequerente; N.V. PRIZIP0 1 01.0BILsmrENPa3Rund
Privi14gio de Invenção:

)1 TUBOS DE DESCARGA

setembro

3 ó. O processo de ao6rdo com o ponta
- Holanda

"APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS

DE VAPOR DE

SÓDIO"

REIVINDIOAÇUS

Um tubo de descarga do vapor de s6dio tendo
IBfl envolOpe transparente ) o qual de prefer$nala no lado de..
.- tronto ao tubo ) esta revestido de uma camada que passa luz de
P
Cod10 . 0 re glete radiaçRo infra-vermelha, caracterizado pelo fa
2* da Camada consistir em Oxido de estanho..
2 • Um tubO de descarga do vapor de sOdio, como roà
'Vindicado no ponto 19 caracterizado pelo fato da resistencia eli
trica da camada ficar entre 10 e 40, de preferencia entre 40 o'
-

70 Ohm/quadrado.
. 3 . UI tubo do descarga do vapor de sOdio,,como
reivindicado no ponto 1 ou, 2 1 caracterizado pelofato da carga
OSpceífica do tubo, indicada em Watts, dispersos na coluna poe
oltiva o divididos pela superfície do -tubo, ser entre 0,14 e
0,20 U/cma.

4 s. Um tubo do descarga de vapor de sOdio, como
reivindloado em qualquer dos pontos anteriores, caracterizado
pelo fato da densidade da corrente do tubo ficar entre 0,20 O
0 135 A/cmg do diA'metrO interno do tubo.

•

criado pela produção de um vamo parei si. no lado do tubo da mea
(danada chapa de modo a °ousar o mencionado enverganento da oba
pa,

5 • UM tubo de descarga de vapor de sOdio, suba,

çancialmente como aqui descrito com referenda a0 deeenhO
119X0.

*2 ou 2, caracterizado pelo feto de que a chapa

é perifhrioameam

te suportada para dispi-la na relaçOo espaçada conta mencionada
poreeo de tubo, e que a chapa é depois forçada a se envergar no
eentido do referido tubo por uma distância no seu centro IgUal
I
a oca, de um quarto da distancia da extensa° da mencionada cha*
Da entre pontos opostos do seu suporte periférico.
4 O processo de (nardo com o ponto i
1, 2 ou 3, caracterizado pelo fato de que o espaço no lado dei
tubo da referida chhpa em torno da mencionada porqeo de tubo 14i
'parcialmente evacuado de modo a produzir um diferencial de pres
do do 12 a 14 lialka por polegada quadrada nos lados opostos 1
ta referida chope para causar o mencionado envergenento de amou
3.ftidu ;chapa no sentido da referida porção de tubo.

5 - O processo de acara() com o ponte
114 2, 3 ou 4, coraoterizado pelo fato de que é usada uma cnapt
y4 pelfoula de terephthalate polietilena.
8
o processo de acOrdo com qualquer
'IX dos pontos precedentes, caracterizado pelo tato de que apOe
Itt aquecimento da chapa e criação da diferencial de pressão, os
tencionados tubo e chapa sea movidos um contra o outro de uma
asneira e primeiro estabelecer um pequeno contato de área pri
Melro catre a porção central da mencionada placa facial e c por

A req uerente reivindica de acOrdo com a ConventO
el'Arnacional e o art. 21 dó Decreto-Lei nu 7.903 do 27 do am
605t0 do 1945 ). a p rioridade do correspondente pedido deposita*
40 na Eoparticeo 4e Patentes da Holanda, em 440 outubro de.
1961 sob nM,269.925.

TERMO Ne 144 206 de 26 de outubro de 1962
Mquerente: RADIO CORPORATION 02 AMER/CA
Privilégio de Invengio; "FABRI0A00 DE amo DE RAIO] OATOM003*

mandiaddats

1 e c) prosarmo de Ooritir UM ponto
do tel tubo de raios eatbdioos com uma °Impo 37ittetios oarse'perle
glado por compreender as pateiee de deposigio da MenolOnsda 01395
CArei atru'o capinada com o referido tubo, aquecimento da :orate
130 (Ana para smolooa-3.e, oriaglio de um diferencial de prece?*
ase lados opostoe da menoloasda dispa do modo a Tera•ladd e
rerearito sentido do tubo, e enfio mover o romoitmado LIOD O ft 4
tobava auntoo para depositar a raleXidd ohopo o$Dso 8911040310b
r0r4ão 00

'zr'lí,=;,;15 o• o z000soolo fardo coa POInO
1, o astutiAti. peio tato de que o (Iltor000ltil do pro p alo 1, é

4/10 mate pr6ximo da Menoicr.ea chapa envergado e depois para to'
ti- para expandir o mencionado oontato °Obre a referido placa ta!
cial e abaixo h Adjacente porção do paredo lateral numa avio de/
' elemento, com o que h chapa á forçada a se ajustar em engata .i
mento sare as menhinnadac placa racial e adjacente pergeo do
parede lateral.-
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teto )
$ liqueiro segundo o ponto / t. cerecterizedo pelo
7 . O processo de mordo cora queaquer
' um dos pontoe precedentes, caraCterizado pólo feto de que notem
do contato da porçllo de tubo com e. chope envergado, a pors'éo do

66$ colunes •eren moldem em une das duas pletineet
4 . *título

de produto induetriel novo toa* 0 taweire

op/14440 di dleposisaef
e. ja possuin d o OM todo c seu conjunto a

tubo n ser coberta é revestida cor una camada de adesivo.

oemelhanteo.
A requerente reivindico de ',cerdo com à

8 . O processo de nardo com qualquer
um dos pontos precedentes, caracterizado pólo tato de que dopoia

o 7903 de 27 de Ajeito de
nacional • o Art. 21 do'Decreto-Iel n
n4 Reparti.,
1945, • prioridade do correepondento pedido, deposited0
O* 42.113e
40
Dezembro
de
1941,
sio de Potente* do Frenço, em 12 de

de a chapa ter sido engatado obre a placa tecia do tubo e a
adjacente poro:à° de parede lateral, é aplicada uma breeedeire
de compresso 4 torpedo e engatar

e

mesma firmemente.

2 • O processo de ooárdo com o ponto
C, caracterizado pelo tato de que e braçadeira de compresdao
apertada com uma tens7lo de oca. um Mil libras.
A

requerente reivindica de acôrdo com a

ConVena0 Inter*

TERMO N 2 144 398 de 6 de novembro de 1962
Requerente: A.B. DICK COMPANY E.U.A.
Privilegio de invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A
IMPRESSX0 PLANOGRÁFICA"
REIVINDIOAÇõES

•
1. Um processo para preparar umamatris bate de pao
pel, para uso em processo de impressão planográfico, em que Ca0
colocadas as imagens alábre a euperficim da base de papel C se

27 de egSeto de, 1.245, a prioridade do correspondente pedido de

aplica uma eolução aquosa de ataque e ela, caracterizado porque
se submete uma superfície com imagem, tendo uma natureza não li"

positado na RepartiOlo de Patentes doa 2stadá Unidos de Alain'''.

togralca e oleófila, e de

donvoaçCo Interencionel e o Art. 21 do Decreto-Lei ti 1.903, de

ce, an 13 de novembro de 1.901, sob n 6 151$058$
TERMO N 2 144 351 de 5 de novembro de 1962
.
Requerente: ETABLISSEMENTS GENOUD & CIE. - França
Privilegio de Invenção: "APERPEIÇOAMENTO NA CONSTITUIÇÃO
DA CABEÇA DE un ISQUEIRO DE GÁS"
REIVINDIOAOES

1 - Aperfeiçoamento no conatituiç;o da cebeçe de um isqueiro •

gás, caracterizado pelo feto de que este cabeçe e forme&

por duas platinas paralelas sobrepostos, mentidas efeetedee ume da \
outra, e acopladas entre eles pelo menos por duas colunes-cruzetas,
de modo que a referida cabeça se apresenta sob e forma de uma deixo
furedo lateralmente e cujo oceeso fica, abei% livre nos ledos.

preteréncia tendo uma alta'resictád

eia a sorção, à aço de uma solução de ataque ag.noóa de um pc.
lieletrólito coloidel macromolecular aniOnico contendo uma alta

proporção de grupos aniOnicos diseociáveis de modo a, desseneíbi.
limar as áreas sem imagem.
2. UM processo de acárdo com o ponto 1,1 csraeteri
p ude porque o polieletraito contêm um grupo earboxils para cede
50 a 1200 unidades de peso molecular do polisletraito.
3. Um processo de acera() com o ponto 1 ou 2, carectde,
rizado porque o polieletrOlito um poli:sere de um ácido eor11100
da fórmula geral
CR2 . CR.COOR
(em

que R representa um átomo de hidrogánio . ou de halogánee, 04

um grupo alquila inferior), de preferencia um polimero tendo um
peso molecular de 1000 a 100.000, ou um sal do dito pollmero.
p.ex., um eal de metal alcalino ou de emSnio

4, Um processo de acerai) com o ponto 1 ou 2, oso:motorizado porque o polieletrelito e uma goma d °cerrem:ia na-

tural ou polissacarUio, ou, um seu derivado de earboxi-metila,
5. Um processo de acardo

Com

qualquer dos pontoe. 1

e 4, caracterizado porque o polieletrelito tem um peso molecular
de 1500 a 10.000.
6, Um processo de acerdo com os pontoe 1,a

5,

ca-

racterizado porque a solução aquosa de ataque'contem de 0,2

kl

, 10% em peso, de preferencia 2 a 5%, de polieletrólito
7.

Um processo de ecerdo com qualquel doe pontoo t

a 6, caracterizado porque

l!

pH da soluçãc de 4taoue

ne pua.

menos 5, porem menor que 7,

8.

7,

Processo de acárd: com qualquer toe pontoe I e

caracterizado porque • a soluç..c ae ataque ,ontem um nmectante

de preferencia em uma quantidade e., 5 4 805 4n, Peso
9. Um processo de ,..crdo •om of- pontoe o, e, ca.
racterizado porque a solução de a.-que Jontem um uolo3s« inor-

A6 01
8
2 - Isqueiro segundo o ponto 1$ caracterizado pelo fato

Co Oue o Orgã' e ene assegura e regPlagio da altura de chama est;
atuada no centro de celía furada de cabeço, entre es sues duos

platines conatitutivee, e IS acessível • manobrível pela preasío leR
Ssritio entri O poleemos 0./odIcedore

gânico inerte, de preferencia em uma quantidade de 0.00,

a 0.5%

_em páso.
10.

Uma solução.de , ataque planografica aquosa, ca*

tacterizada por conter um umectante e um policletrelito macroV.01COUlars oololdal, snlOniço,

coutondo uma alta propergão de

•

Segunda-feira 20

DIÁRIO OFICIAL (SeÇa.0 III)

Janeiro de 1969

oase*.Ihras

'grupos aniOnlooe eolaVele, a dita eolução tendo Um
de pelo
: menos 5 1 porem menor que 7.
Irma soluçais de aardo coa o ponto 10 $ earakete
risada porque o polieletralito uM p olímere de um aeida
co da drmula geral
0112 e OR.000K
(em que R representa um átomo de hidrogênio ou de halogênee, ou
um grupa alquila inferior), ou um sal do dito polímero.
12. Uma solução deacerdo com o ponto 11, caracterieu
gada por conter lone amenio e koefato.
13. Uma eolução de acárdo com qualquer doe pontoe 4
10 a 12, earacterizada porque o polieletrOlito tem um pe g o moleeè,
oular de 1000 a 100.000, da preferencia de 1500 a 10.000.
14. Uma eolução de acera° com qUalquer doe pontoo
10 a 13, caracterizada per conter de 0,2 a 10%, de preferencia
fte5%, em peso, de polieletraito, e de 5-80%, de preferencia
50-50%, em peeo, de umectante.
15. Uma eolução de acOrdo com os pontos 10 a 14.
Caracterizado por conter um ooloide inorgánioo inerte, de ore,.
terencia em uma quantidade de 0,003 a O,3 em peso.
requerente reivindica de acento com a Convença°
rnternacional e o Art. 21 do Deoreto-Lei Re 7.903 de 27 de
AgSeto de 1945. a prioridade do oorreependents pedido depositas%
na Repartição de Patentes ma Inglaterra, em O de novembro de
1961, sob n ti, 39.646 e 28 de Junho de 1962.
tumo N9 144 470 de 8 da novembro de 196a
Requerente; B. ELLIOTT (MA0HINERY) LIMITED - Inglaterra
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS -RELACIONAMOS COM
rRENS DE ENGRENAGENS
REIVINDICAOES

ponto 1 ou 2, caracterizado polo fato do dito dispositi+
vo de transmisande relação varlínel proporcionar ume git
ma de diferentes velocidades mais elevadas e uma gama da
diferentes velocidades mala becos, os ditos primeiro

•

segundo dispositivo da transmissão cada um proporcionam,
do uma relação fixa de velocidade de arvore para a rolool
dado do eixo de avanço atreves a totalidade da respectiVO
gana de velocidades de grvore.
4 ... Um

trem de engrenagens, de acardo com

qualquer ponto precedentes caracterizado pelo fato da 1)4
melro e do segundo dispositivo de transmissão compreendo
um eixo IntermedUrío comum Ando urna engrenagem desiodo)
vel deslizavelmente achavetade sabre o mesmos a dita me
grenagem sendo des/ocível entre uma posição na qual se
engrena com uma engrenagem de arvoro fixa com a AWvorer,
de modo que o eixo intermediírío diretamente acoplado
com a Érvore, e uma outra posição na qual ser engrena em
Um outro eixo que 4 acoplado com a arvore i de modo que O
eixo intermediírio é indiretamente acoplado com a arvore.
5 - UM trem de engrenagens, de acardo com
qualquer ponto p recedente, caracterizado pelo fato do prk
moiro dispositivo de transmissão
direto entre a

encerrar

um acoplamento

4rvore . e

o eixo propulsor de avanço, o acoplamento compreendendo uma engrenagem de avanço deslocavei que é retirável do acoplamento com a arvore e coloca
da em acoplamento com uma engrenagem acionada por um eixo

eiXT propulsor de avanço, caracterizado por compreender

intermediario comum aos primeiro e segundo dispositivos
de transmissão..
6 - UM trem de engrenagens, de acordo com os
pontos 4 e 5, caracterizado pelo fato de engrenagem des-

Um dispositivo de transmissão de relação variavel para

locavel sabre o eixo intermediario e a engrenagem de alicia

acionar seletivamente a arvore à uma velocidade mais ela

mo serem inter-acopladas para deslocamento conjunto.

1 - Um trem de engrenagens para o cabeçote
fixo de um torno para acionar a arvore de um torno e

UM

Veda ou à uma velocidade mais baixa, um primeiro dispog

7 . uM trem de engrenagens, de acOrdo com os

tivnde transmissão operável para acionar o eixo propul..
cor de avanço à uma ' velocidade em relação a árvore quan,

ou ponto 6, caracterizado pelo fato da engnt
nagem deslocavel sabre o eixo intermediário ter uma possa

do a 'árvore é acionada à sua velocidade mais baixa, e

vel posição neutra na qual nenhuma transmissão á transmi-

segundos dispositivos de transmissão operEtvels para acia
na r o eixo propulsor de avanço à uma velocidade mais baía

tida à arvore, o eixo propulsor de avanço sendo operavel

Ica que a dita primeira velocidade quando a. 4more 4 cicia.
nada á sua velocidade mais elevada, os primeiros e mun..

pontos 4 . e.

5

enquanto e engrenagem deslocível ie encontra
cie neutra.

na sua posi.

C - UM trem de engrenagens para o cabeçote 4,

dos dispositivos de transmissão sendo alternativamente
Operáveis

um torno para acionar uma arvore de um torno e az
eixo propuleor-dwavanço, caracterizado por compreender;

Um trem de engrenagens para o cabeçote

um eixo motriz; um eixo intermediírloi um trem de migrenage= de relação varievel/ acoplando o eixo motriz com o

fixo de um torno de °ardo com o ponto Is caracterizai:10
pro compreender dispósitivos sensiveis 1 .uma mudança na
relação do dito dispositivo dm transmissão de relação va
riível para tornar o dito primeiro ou o dito segundo dia
positivo de transmissão encraveis e o outro inoperiveis
. conforme apropriado.,
3 - UM trem de engrenagens, de ac3rdo como

637

XV av

eixo intermediário; uma engrenagem de arvore fixa com e
árvore; uma polia propelida fixa com a arvoro; um oiro de polia; uma polia propulsora e uma engrenagem do volta

fixa com o eixo de polia;

uma tranamlasío

por corroia

entre as polias p ropulsora o propelida; UM engrenagem:

desiocAre/ deolluívolmonto achoutado ac eizo,tatermadl%.
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írlo;

com a
baixas, ou alternativamente para acoplamento
engrenagem de polia, para proporcionar uma gama

ao eixo

de VelOaL

intermedUrio; uma engrenagem intermedi‘ria

se

entrosando com a dita engrenagem fixa; uma engrenagem de
arvore de avanço fixa com a 4rvore; uma engrenagem de
avanço deslizávelmente achavetada sabre o eixo propul*
sor de avanço '

nagem de avanço é acoplada para completar uma transe&
são para o eixo propulsor de avanço.
11 • Uà trem dó engrenagens, de acSrdo COZE

dita

dados de sirvor& mais elevadas; uma engrenagem fixa fixada

, e dispositivos para colocarem a engrena

gera de avanço em acoplamento coma dita engrenagem -da
ente em a0
-ãrvore propulsora de avanço, ou alternativam
para prg,
coplamento com a dita engrenagem intermedi‘r ia
porcionar velocidades mais altas e mais baixas, respec..
relação à grV2
tivamente do eixo propulsor de avanço em

5à

qualquer Ura dos pontos

9, caracterizado

pelo fato

da engrenagem deslocg'vel sabre o eixo intermedi4r10

eG

engrenagem da grvore serem engrenagens compostas cada
uma tendo uma multiplicidade de rodas dentadas

cada

uma apropriada para cooperar .com unia roda dentada
pondente na outra engrenagem, em consequ;ncia do

corres
que a

engrenagem desloc gvel possui uma multiplicidade de

podo,

es de acoplamento com a engrenagem de arvore.
A requerente reivindica de acórdo com a uono
Venço Internacional e o art. 21 do Decreto Lei SIA

de 27

7.903

de agosto de 1945, a prioridade do correspondenta

• pedido depositado na Repartição de . Patentes na
Inglatere,
ra, em 8 de novembro de 1961, sob riM 39.968-.

re.

9ponto

1969

dispositivos para deslocarem ao engrenagens a041,

shVore,
• z4veis para acoplamento com a dita engrenagem de
para proporcionar uma gãma de velocidades de grVOre Mala

o-

Jam...o de
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b,

Um trem de engrenagens, de ac6rd0 COM O

caracteriza do por compreender uma alavanca de

dita engrenagem des100g..
ligação comum para deslocar a
engrenagem de avanVel sabre o eixo intermedi4r 10 e a
ço.

TERMO N 2 156 452 de .28 de janeiro de 1964
Requerente: INIGÁS IND83TRIA NACIONAL DE ISQUEIROS LTDA.
810 PAULO
Udo. Industriais 14 NOVAS DISPOSIÇÕES ORNAMENTAIS APLICÁVEIS
EM ISQUEIROS DE BOY.S0 ".

HOUR121220
1. NOVAS DISPOSIÇÕES ORNAMENTAIS

I'

APLICÁVEIS EM ISQUEIROS DE BOLSO", oaraoterizadae pelo

GA
G

fato de se constituírem em oorpo p aralelepipoidal com b,e,

c
A G, /.

se inferior apresentando pequeno rebaixo e com redução

DP

IV E

das diMeneãee da base, Sendo que a superior i provida de
MP

Um friso circundante a mesma e ap resentando desnível eia

FI

toma de um degrau inclinado.
2. NOVAS DISPOSIÇõES ORNAMENTAIS
APLICÁVEIS EK ISQUEIROS DE BOLSO, conforme a reivindica-.
ção anterior e caracterizadas pelo fato de a extremidade

a4

22

esquerda da base superior ser provida de uma pequena san
li gncia de forma tronco oânica - bico da chama .* sendo

Bi

que o restante da superfície apresenta plaquetas late...
CP

raie de sustentação da alavanca, corpo priemático hOri+
zontalmente disposto e dotado SUperlomente de uma depressão abaulado para melhor acomodamento do dedo durante o acionamento da dita alavanca.
3. NOVAS DISPOSIOES ORNAMENTAIS

`

4I-

Will

---------

APLICÁVEIS EM ISQUEIROS DE BOLSO, de enOrde oom se rei.

•

vandicaçães de 1 a 2, o caracterizadas pelo fato de ã aa

'

tremidade esquerda da dita alavanoa achar-o_ articulada
uma cápsula que segue as característios da alavanca, •

0041;
10 - Zo_trem de engrenagen s , de actrdo
(1)Ont0 9, 'caracterizado

pelo fato

de alavanca de

llgagto

ta qual
poslOes Intermedi gria s possIvels, uma
P~Uma das engrenagens deslockwei s se acopla com quais,
g ens, e uma outra na qual a engrena»
ilimmr outras engrena
desloctçvel sObre o eixo intermedi jrio á desacoplada
Gera
o da árvore, enquanto a engre
sara desligar a transmissã

sendo, dotada inferiormente de uma ealiencia troteo.-0tnim
ca que encosta no bico.
4. NOVAS DISPOSIOES ORNAMENTAIS

ffl02 duas
s

i

,-APLIOÁVEIS'EM ISQUEIROS DE BOLSO, conforme aa reiviidiej
çtee anteriores, tudo substancialmente como descrito no
.! .
rel,atJrio, reivindicado nos pontos oaraoterfetiooe proc
dentee.e ilustrado no desenho anexo ao presente memorial.
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N O 156 765 de 29 do adril de 1964

90 Q u erente * MIGUEL A8U:1MARA . SI° 1,1uLo
,!de, Inountriall • tffivo MODELO DE DR/SQUED04,

mulgig.,Wa é,. :k °''-- Yr 4/
9
; , 'cantar-se

-

W3ve Modele de brinqU560, caracUiri gd/4- 8? 4,--1

COM 8 eonfiguraqto geral representativa da

lig cape)

'tende o corpo inteiramente providó de p
e q ueno caliknelan Uh&
Ntanotalmente ra tangulareS, tom
etnerficieS PrOvddile do

leVen

fe otrSocias longitudinais, tmitandd
3w;

TERMO N4

157 82/ -de

aproximadamente iguais entrá hl, MS eXtbç gd
das tectremaa 04
tá rtores, Via dto Mata aiongadati,
e61*3 klé lt võ formado lM O 1.4Qadf
..1, eeáotrtneias
t rans v ersaia em V, ó abaixo IAS uais é préViste

24 de marco de 1964

%quarenta* PUCCI VA. ARTEPATOS'DE DORRACUA o sXO Paulo
Rdo Industrialt w MUGIS/1D MODELO DE SALTO PARA CALCADOS*.

IMIVIriDICAqbE§

'
!

1•

, Um4 oroSodto cootra) oosterio2, cotfiguratIma da caudal
o e te
T se,enroc do brinquedo formando, a p roXiffisAamenté
tia ragíge Madjal

OrIginal modelo de balto Pua calqadoe, caracté

Atado inicialmente por ser provido de um delgado sulco retiltnee
inolinado, disposto assidtricamente. mate prOximo

Mo p osterior,

de seu

na de
sua extenso longitudinal, ken grandã rétiotr g nahl arredOnJ
dada, deixando apenas sMa estreite* faixa
tõbgitujtaal tddrim4,f

extra

euPerftoie inferior do
Grose distintas, sendo e maior a anterior inteira"
e a motor posterior dotada de um releve anti-derraPAO
sulco este que subdivide 0

de ligaqtto entre as Parte, anterior a p osterior de corto,
im dtdd
te faixo ap licandoe ss, de
cada ladd. duas requenae ' redo vertte'r

salto em duas
•Mente lisa,
te,

e

localizado Justamente na parte

mais desgantível

do

cais. dom 0 p eriferia inteirameSte p rovida de denta
transver4
mais; -9 te parte anterior do corpo do brin
q uedo, onde G previa*

entom.

ta trea menor e posterior apresentando uma larga faixa
periférica,'

aos euperftoie inteiramente

ta uma pe q uena orelha frontal saliente, com orifloic porstplicé

p rovido de delgado** frizos ou nervuras

ao de km condo puxador, prodetando m ee pare cima um Descoco for.
. temente - recurvado, com 'tim alargamento extremo formador da cabeça

salientes, orientados longitudinalmente e bastante apro*inados cem
tre el. faixa esta oontornante
lar, rente ao sulco inclinado,

de uma pe q uena Grau* em setor *dreno*
e oom superftoie lisa o ligeiramend

te rebaixada, o finalmente sendo prevista uma drie de pequenos
roa para fixaçtto do salto, dispostos igàalmente afastados entre
O segundo . um alinhamento paralelo

e apequena diatencia da

bebas, 41tA9 Saldlocial hófig!Ill

t

rd

do ganso, ta oual stto previstas duas pe q uenas
ealitncias Lateraiti• .
rep resentativas doa olhos, 0 tais um bico extreMO aberto soft: ..

finalmente, tà reParida reentância arredendadà, tende
etwatiMA,
uma esfera toa, oõssive/ de giro livre em t ãrde de si COAM,
esi
fera esta p rovida de um o0-mais guizos Solto
OM
SOU
Ittérlor.b
4
,
,
somo tendo 4 ouperftoie dotada do Uma p luralidade do aberturas
tri
pezoldais e eiroularee1 tudd 000tatóielmeotO OómO
deoertte 4 t1061
. trado nos4eaethosjusadt•

f

eii

borde

livro do mesmo; tudo son s tanoialmente ' compdesoriteelluatredo noa
desenhos anexos.

O NI

n

•

'V
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TERMO N 2 162 105 de 25 de aghnto de 1964
-Requerentes CRISTALFLEX INDOSTRIAS COMÉRCIO DE 11118TICO
Guanabara
W4c, IndUstrialt " NOVO TIPO DE CUBA PARA LAVATÓRIO "a

NILUDI2"2a2
1 mlIOVO TIPO ME CUBA PARA LAVATÓRIO, de pleetibe,
!caracterizado por ter a configuaúo eemi-eaférica Coa
2
profunda concavidade e dotada de um furo no fundo.
Tudo como substancialmente descrito, desenhado- a

Telvindicado.

• TERMO N o 163 590 de 21 de outubro de 1964
Requerente: INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO DE CAÇA SUBMARINA . GB
lido. Industrieis " NOVO MODELOINDUsTRIAL DE PÉ DE PATO OU I
BARBATANA "

TERMO N 2 162 108 de 26 de agteto de 1964
Requerente: UMBERTO CELLI
SM PAULO
Mão. Induatria1 " NOVO MODELO DE BONECO "

REIO DIPOW

REIVINDICA2W

..

1. NOVO MODÉLO DE BONECO, caracterizado pelo fato da a cai;eca do boneco
um

capacbee anatOm1e0, ãchsi, - se

que é dotada -

de

envolvida por uma câmara

1 - "TITULO DO INVENTO*, caracterizado por PÉ DE PATO OU
BARBATANA para mergulho.
2 - "TITULO MO INVENTO", de acOrdo com o ponto lj tudo
:substancialmente descrito e representado nos desenhos anexos.'

ogival o tral,sparente, uia sun eixo de simetria horizon

talmcnte orientado.
2, BUO MODU DE BONECO, confop.
me a reivindir mção antarior a cavactenizado pelo fato de
tanto '0 mero Jior zoai, o superior, or seja, braços,

antebraços, rou,s t

re ,nts, sarem formados ror/Corpos /'"

tronco-plramifinle unídoe por esfras de articulação.
3, NGVO MOD%I.0 DE BONECO, de a.c'Or
do com as rejvindicaee de 1 a 2 e taracterizad0 pelo fa
to dt se ar,rern:.a.:- c.kçsrl ,; 0 botas espaciais de e02a

ra-

aburada.

•

de
caracterizado pao

4. NOVO MODUO DE BONECO,
aciSrdo com as rndlon'US dal a 3 e

.
fixados dois,
tato de lias costas .50 boneco acharem ,-se

P

UM TUBO CALIBRADO INTERNAMENTE"

tw.

boa de oxiíi'n/o ou mais comumente conhecidos por escafIENA
cscarandrtautZnomo, tonectdos à âmara o$1va3. mediante

!Ign tebo , ou

TARRO N o 164109 de 10 de novembro de 1964
&quarenta: ARISTOVOULOS GEORGE PETZETAKIS Gr;cia
Privi14gio de Invenção: "PROCESSO E APARELHO PARA PRODUZIR

mangueira elãstica.

RRIVINDICACW //
1 .

processo para produzir um tubo calibrado internament.

por um processo de extrusão, compreendendo a operação de ext r. usar 0
material do tubo sobre uma superfície calibradora amovivel formadd
por esteiras continuas flexíveis movendo-se ao longo de um mandril,

i

5. ,:,D MODPIC DE BONECO, confo4

,

r-Itse

e a cperaç&o de puxar tubo ao longo do mandril, movendo-se com A

as redicaqas

ants*iores, tudo substancialmente

COm0 CeScrIto .-lo raat(Sdo,.rolvludicado nos pontos coroe

terrotizoS

pr9dcgAs e

.tTeCen'a ma:sló

ilerdo no deser4o anexo ao

superfície calibradora, ao se solidificar o material do : tubo, caracte,
rizado pelo fato daforça trativa ser aplicada na porção solidifica.
da do tubo de modo que o mesmo mo . e aà esteiras

do forma

a conduzir

a porção não solidificada do tubo ao longo do mandril, ao eRtoirs4

I n.
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'dera de pinos
sendo particularmente finas (o que lhes permite mover todo o tubo) e
correndo livres de maneira a poder acomodarem-se totalmente dentro do
tubo ao mesmo tempo em que cobrem substancialmente toda e superficie
externa do mandril..

tomada, estando implantada, entre a eapaté • Opg.
longamento do corpo 6co uma liimpada.
de

2a)"QUEBRA-LUZ", conforme reivindicado ante.
*Ur, tudo substancialmente como descrito no relatOrie e ilustrada .
MOO

desenhos apensos ao presente memorial,

2 . Aparelho para produzir um -tubo calibrado internamente
por: um processo de extrus g o. 'Compreendendo um mandril fixado à matriZ
Co extrusador, uma superfície calibradora alflovivel tendo a forma de
esteiras continuas flexiveis estendendo-se ao longo do mandril e ore
gg os de acionamento das esteiras, caracterizado pelo fato dos ditos
I erg5os acionarem as esteiras via de acoplamento d porç go solidifica.
da do tubo, as esteiras.sOndo particularmente finas , e gorrendo livres
de maneira a se acomodarem totalmente dentro do tubo ao mesmo tempo
em Que cobrem substancialmente toda a superficie exterior do mandril.
3 . Aparelho segundo

n

ponto 2, no qual 'o mandril e doo,

caracterizado pelo fato das esteiras flexíveis, sendo particularmen-

te Mias • correndo livres. passarem %traves de rasgos no mandril em
tez de 4 volte de,polias.

h . Aparelho segundo os pontos 2

e

5, caracterizado pelo

fato das es t eiras. sendo de livre fiuencia, serem arranjadas dispoa.,
tas frouxament. sobre o mandril, de onde as esteiras poderem ser
precisarem suportar.tenscies
feitas particularmente finas, por
não

'excessivas.
de 2 a 4, caracterizado pa.
5 • Aparelho secundo os
ln fato das bordas externas e condutoras das esteiras se sobreporem,
a cobertura da toda a superficip
meado finas, de maneira e

FIG.2 .
TERMO N 2 165. ,1J2 de 31 de dezedoro de 1964.
Requeriente: KIBON S/A.''(Indástriaa Alimentícias) - SX0 PAULO,
Modâlo Induatrial: "MOSTRUÁRIOCSUBORTE PARA. BALAS, BOMBONS 8
OUTROS".
REIVINDICAOES

pontos

assegurar

1 - Mostru&rio-su p orte para balas, bombons o ou"
troe', caracterizado por ser constitubdo pon uma haste tubular
Ou coluna central, de cuja extremidade inferior partem quatro

externa do mandril.
6 . Aparelho secundo os pontos 3 e 5, caracterizado pelo
tato de rasgos alternados serem escalonados com respeito aos demala

q. com extremidades' livres revirabastes
, radiais equidlstante

rasgos para acomodaç g o das esteiras sobrepostas.
& requerente ' reivindica de acCrdo com a Convenço Inter.
nacional e o Art. 21 do Decreto-Lei no. 7903; de 27 de eget° de
1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Reparti.
Zip de Patentee .-da Gr;cia, em 22 de novembro de 19,63,sob o no. .25431,

t
MOO N e_ 165 151 de 9 de descobre de 1964
Requerentes OUTRO PL4sTICOS JOMO1AI214. • DM PAVIO
Inductrial t s'QUEBRA-IUZ

2W502. 42DU
.
12)"qUEBRA-LUZ' cOnstitUtide por corpo &coo
preferivelmente de plàstico ou similar, caracterizada pelo fato de
se apresentar com, a configurado de cabeça deboneco., com l$40 ta .
rega° correspondente ao pescoço, abaixe deste aínesentando prolongamento abauladó t ao qual, posteriormente corresponde sapata Porta.

4'
FIG1

1

1°
11:11:2
:
' L:19

das para baixo, formando øe ph do Conjunto, esteb poC OU& VON
Interligados por uma armaçtto em cruz, disposta paralelamente
tbaixo das referidas hastes, sendo cada um doe ramos da referis
àm ramo de-tabao armaqrSes verticale em V MI
da armaOto
vertido e angulos arredondados, pelos quais, ah fixados 004',
%Una central; o conjunto apresenta ainda cinco pares de costa..

r, A ,

f4exmeitht-fo r, 20

levemente tronco

D1ARi0 OF&CIAL (tseçao il; )

-cShiese,estas dispostas em duplos suportes em (,

cruz, fixados e q uidietantemente ao longo da referida coluna vez
tical, e formados por duplas hastes paralelas, cuja* extremidam

1901Wollrfiodgiodb amotas encesto intepaparacedds
ao pote 434, oragtottedo plo to de taco cã&
tancialmonto bortfciata(Oassestop4rIszoatedito cor °Cotamo
Olsinen ta gond na ou ponto entoa atg e ou porgí do monto
cota 4 ropoomm enodo ote 4wapro g énta rdattlamote catoarmo'4
(Iodada, COO 8 natural, amen assento O OnOOSte ti:topo/dom Mi
ditas paredes Zatersis Opostaadellstogradio do eonNato ao 2o4W

!liílt ~iotgelo

des dto reviradas para cima e ligadas por trecho arredondadoitg
subataoeta/mente como desorito e ilustrado nos desenhos ane•

do

169 700 de 18 de maio de 1565
Requerente: PUCCI a/à ARTEFATOS DE BORRACHA . oao rauto
Modlo Industrial: "OVO HODÉLO DE SOLADO PARA CALÇADOS"
RSIVINDICACISES
1. Novo moda° de solado para calçados, que
T2Rm0 N o

feito em borracha moldada, caraoteriaad0 por compreender o
solado

antro cio 1969

prbpriamente dito, acompanhando 0 contórno anterior
seu contOrno lateral

da sola do calçado, dito solado tendo o

suavemente revirado para cima, formando uma aba contornante;
e finalmente, o referido solado a presentando a sua superlí

de cantos Interiores Suavemente- Arredonde:408o
4 • Nevo modeloide assentoononst* Integra/ para also'à
doiras segando os-pontoe de / a 5, caraoterlzado pelo fato de no
tece Inferior da dita poroto de assento Serem provida(' diaposid n:()

externas, proterive/mouteskil4adas e chumbadas ao conjunto pgettos'
reforçado, para efeito de rixa* de Ia dado arranjo de pernas
Completando o arranjo final funelonal da cadeira.

cie intniramente rugosa, is semelhança de coro oorrugado;tu.

5e

&I

n

to4/0 de assentc ., eneoato integral para

ca,

do substancialmente como deaorito e ilustrado nos desenhos

doires segundo o s Pontos. d e 1 a 4, caracterizado pelo fato do

EU/8X os,

arranjo de pernas poder compreender um arranjo tubular methloo,DOP

dito

exemplo, suficiente robusto 0 ornamentalmente epresentadO pára come
binar com o desenho particular do arranjo emento encosto em questb,
6 • sovo modelo de assento-encosto integral para as.
doiras aesundó os pontos precedentes, caracterizado subetancialmen.
te conforme vem de p er descrito acima e partiedlarmente ilustrado
no desenho anexoe

FIC. 1

FIG. 2

raio N g I70 308 de 10 de junho
de 1965
Requerente: RESARTE INDUSTRIA E COMÉRCIO PÇ PLLSVICOS
L/M1TADA
GUANABARA
Modelo I ndustrial: "NSVO MODÉLO DE A
SSENT0-ENCO5f0 INTEGRAL
PARA CADEIRAé"
nEIVI RD IOAOES. .
1 L - Novo moda() de a s son to-ençosto integre/ Ára,ea.
doiras, caracterizada. por compreender em uma Unica peça na/notaria,

TERMO N g 171.196 de 29 de abril de 1965.
Requei'ents: KIYOTERU YONAMINE - SÃO PAULO.
Modelo Industrial: "NOVO E OMINAI, MODELO DE vITRINE pAni
ARMAZENAMENTO DE DOCES' E. SIMILARES".
REIVINDIOACUS
•
2e) - "NOVO E ORIGINAL M0IA10 DE VITRINE PARA A.R.m
YAZENAMENTO, DL DOCES E SIMILARES", que se caracteriza egeàaci
elmente ror ser constituido de uma armeao com quatro canto .

tios moldada em um material plÉstico reforçado, por exemplo, duas
porç5es de paredes a ngularmente dispostas comunisando-se atraváS'
do porvio angular convenientemente arredondada e unidas nas suas
tromidades opl y stss por parrdes Integradas às
a nteriormente cita.
das ao longo de porç&e angulares suavemente arredondAdas.

9e

• 2 . Nevo mod:iio de as sento... encosto Integral pare
deliras segundo o ponto 1, caracterizado pelp fato do dito conjunto
integrado resultar com uma configuraç g

o vagamente prram‘tica trlangUInr com a base aberta, as bordas finais da qual apresentam-se

suavemente dobradas Abre st mesmas em uma dada proporç'ío propiclande condiç ges de reforço p roteç;c,
e acabamento, o conjunto fina,
resultando assim som cantos ou arestas vivas externas no sentido de
a umentar o conforto
oferecido aos 80123 UelattriO3 P 01 merco,
0

neiras (2)

um quadra (.3)

sendo g. base met:Ilice ou

de madeira., j2rov.tda. OU , ao de pea de borracha 5

03

quatro eq,
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too ao Cobertos com pairai° (4) de vidro traneparenta , 00 Ceóf,J

2 . Novo modelo de

lendo e na base superior ao colocado doia pain g its que Be

recipiente pl:stico para efeW

to de Consumo em cnrater individual e instant;kneo de refresc03 8 (
eumos e seme/hantos segundo o ponto 1, earseterizado pelo fatO 491

fecham e abrem correndo em trilhos exietentee da armaaeo, pOw
Zendo noa pain4s de vidrO'haver dizeres propagandleticON

dito corpo ser fabricado de ou compreender um InvOlucro pl:stiCO
tendo espessura roduuda, cujo corpo Oco interiormente pode ser ftd.

.quaisquer diepoetoe de maneira conveniente.
29) "NOVO E ORIGINAI. MODELO DE VITRINE PARA AR.

011mente amolgÉvsl quando premido manualmente, readquirindo.pront4 V

NAZENAMENTO DE DOCES E SIMILARES", de siara° com o ponto preta

cedente o tudo conforme aubettacialmente descrito,

643

Janciito . de

• espon .aneamente a sua forma original ao ser liberado

49

ate

proUR
_...

reivindica

3 . Novo modelo de recipiente plerstico para gim .
to de consumo em ca g ter Individual e instanttneo de refreS003, Nati c

do acima e pelos desenhou anexos,
TERMO N9 171.318 de 16 de julho de 1965.
Requerentes LICEU DE ARTES E OFICIOS DE Elo PAULO . Dm mu
Itodblo Industrial: "NOVO TIPO DE ASSENTO PARA MOVEIS".

mos e semelhantes segundo os pentes 1 e 2, caracterizado pelo fatth
do dito curto tubo plikstico de pequeno digmetro interne

REIVINDICAO8ES

cor • Uscdta ,,

i

ou-feito integral com o dito corpo Oco do reciPiente.
1 e 4 "NOVO TIPO DE ASSENTO PARA

'SANEIS",

. 4. . Novo modelo de recipiente p gatico para dele

caracterizado por ume mania de couro utilizada como ate.)

Co de consumo em carater individual e instanttneo de refrescos, SQ4
mos e semelhantes segundo os pontos precedentes, caracterizado pele

sento sem estrutura, a. qual se mantem suspensa atreves de prolongamento wisfero . superior preso no espaldar, e atreves fambein

seu formato partioular descrito para atelder ti tinalidadepreviebIt
podendo, quando premido ou liberado da p ressto.aplicada ao mesm00
' expelir ou admitir, respeotivamente, um ltqUido como os descritos) ./

de duas abas que se prendem nos braços da plirona; dito prolon.
gemento e abas sio afixadas, respectivamente, no espaldar e nos
braços,

p or.pregos,ou

outros processos; duas tiras, afixadas nos

acoima, de acordo com as cara6teristioas comunicadas') ao mesmo pela

1
material pliistico apropriado do qual e, feito o recipiente em imas

btrdos da parede posterior inclinada da menta, envolvem reglio
recurvada dos braços, ditas firas, finalmente presas, por rebte

Novo modtlo de rec1piente,plÉstic0 para ad*
Co de consumo em carater individual e instananeo de refresco% (
5 o.

tosem nOsoutras processos.

2 9 1 "NOVO TIPO DE ASSENTO PARA

sumos e semelhantes segundo os pontos precedentes, oaracterizadet \

MÓVEIS", actrde com o Item,entertor c tudo como substancIalmene

seaundoia deecrigto particular apreeentada acima . , desenho lluetrae
tiro anexe.

' te descrito, reIvIndlcado-ecIma e'ilustrado no desenho. anexo.

P i0, 1

-n

Otaihe A..,

FIG. a

0222,.,a

TÉRMO NO 171 522 de 22 de julho de 1965
Requerente: FIHRICA CAUMAR LIMITADA . Provinda UltraMarina
do Moçambique. .
&alo Industrial* "NOVO RECIPIENTE DE
MATERIAL PUSTIO0 PAHA
,emismo ~um te REFRESCOS ESIMILARES"
INETIUNWILI
1 up Movo Modelo de recip lentapUtatioo para eteite
de consumo em Garotar individual é
instanttneo de refrescos, numa
O Semelhante°, caracterizado por apresentar no seu aspeto geral C040
elpraçro semelhante de um abacaxi mostrado em escala reduzida,

°empreendendo um corpo totalmente too interiormente posto em comt.
bicago com o exterior atrareo de um curto tubo pi;atico tendo peque.*
CO diametro Interne*

•

TERMO No 171 764 de 2 de agOoto de 1965
Requerentes FRITE AUOUST ALTENKIRCH e MILAN KLIESTINEG
do PAULO
Modelle Industrial! "ENFEITE PARA NATA1r
ORIVINDNACUS
19 ) "ENFEITE PARA NATAL", caracterizado pelo fato de
ser formado por base circular provida junto às bordas de cápsulas;
com recepthulos internos para aplicaço de velas, enquanto que . Cede
tralmeate em posiçto vertical encontra-te haste que se presta para
O encaixe e raten4o de placas que Imitum figura de pinheiro provi.
da de pluralidade de pequenas bolas suspensas, rendo qui), acima dg
pinheiro se encontra figura de estrela da qual pártem ramos
raia suportes de campanulas sonos'es, p rolongando-se aluda j haatO

lata,

de forma a receber a figura de sino e acima deste, apoiado efflaWae
extremo cubo de disco dotado de palhetas radiais, Sendo que, pela es
face inferior de tal disco co apre gente Cot tenr
a s o nnuos /9r 11
cordeie.

z

,4544

Stgunda-ra 2u

MÁRIO OFiCIAL

2) "ENFEITE PAPA MAM", conforma relvindiesOs aarel
tenor, tudo substancialmente comó descrito no relatOrto e flattral
'ao no desenho apenso ao presente memorial%
42
.15
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1=0 I I 172 253 de 19 de cateto de 1965
Requerente: A-1 PUBLICIDADE PROMOCIONAL S.A. m ah PAULO
Desenho Iaduatriall *UM DESENHO INDUSTBIAMS pAmA
BLOCOS, CADERNOS E SEMELHANTES 8
VIVIUDICÁRUS
1.- UR DESENHO INDUSTRIAL DE PAUTA.PARA BLOCUSW
CADERNOS E SEMELHANTES, caracterizado por uma disposição do
letras em sentida horizontal, paralelas, pceporstan, intercala
dss ou ordenadas em sílabas, palavras, acompanhando Vida a OA
tensão da Valha, ditas letras aobrepoetas em intervaloa regu-

lares,
, 2.- UM DESENHO INDUSTRIAL DE PAUTA PARA BLOCOS('
CADERNOS E SEMELHANTES, acorde o ponto anterior tudo como ,*
substancialmente descrito e representado no desenho accapanasa
tt.
acertin p rt v a , r
h dfhjmnqsuazhd
3caci1nprtvya c
h d(kinrogsnxbd
aceeilnprtayac
Irdfhjrnoq auxaba
a aegílnprtvyer
hdfajlthoq suxzbd

, TEEMO N 9 17a 027 da 11 de sesta de 1965
'Requerente: SUEI - SOCIEDADE DE INSTALAÇUS DEL
ti MINAS URAIS
t
VORIZONTE LUA'
COLETORA DE L:RO le
MO. Induetrialt * DNA POETA-CAÇAM
NIMIÇA2DO
lixo, Carlota%
1 -Vma porta-caçamb a coletora de
por
Uvia
moldUra retal
elo rata d e c or into gra d a

Árinnaa P

guiar em cujse bordas internas si solidariza uma Caber*
:tura em arco, com duas paredes opostas /1;MiCireti1ereaa
que tioie
Bondo O uuperficie arqueada divididat de moda
prOpriamento dites
da mesma. corres pondem a porta
tan os

R. - Uma porta-caçamba coletora de lixo, de

ea8rm

do com o ronto 1.. caracterizado pelo fato que a caçamba
integrada pala porta anterii+r t duna paredes /atoraia
i

dispostas ortogonal:nate C aparado posterior que fome
leoa a porta um ânenlo obtuso, As parcdee lateraia OU
as passo qui o batente
detída a do rafa r a': nas bordao,
guise de
Ca tampa 4 guarnecida de material flex0e1 á
CMortecodorear
3 • Vma polAa-OaçaMba Coletora do . 3.ix0. oubstanme
fielmente como descrito nd relatOrio • JÁ:estrado noa da
Catam que e acomparUam

.
/

aLt

casa stsidia casa jariti ,,, celsa jardxe *asa aartie,eaSa
Ja rdi ns casa jar , 4.n case :rever . reta Iara :a re ge 40-din
TERMO O R 172 631 de 30 de agasto -da 1965
Requerente: ALCIDES ZECCHETTO .., São Pauta

Modelo Industrial "ORIGIWAL W0D2L0 DE CAIXA P4RA4ONX00
TRAESISTORIZADA"
REIVIHDICAÇOES
1) "ORIGINAL MODELO DE CAIXA PARA IGRIOO TRAMISTORItAk
DA*. confeccionada em ligrvaletttlica adevada, de tamanho convent*
ente, para conter= uca interior o conjunto de pega i. que comptae
um circuito elatrdniceo caracterizada por ser formada bleicamenta
por uma calota cllindrica, ou erija por um tubo ollindrioo baixa •
-1- fechado auperiormette por um disco plana -2- enquanto que o
encontro das bordas -3- do disco com 48 do cilindro eharredandam;
das; lateralmente o cilindra possue. diaMetralmente Opoetae.
ganem/ao -4- ligeiramente projetadas para fora e que vistas troa
talmente se apresentam com o feitio de um prisma configurado per
um retangula r aaJa taae superior tese encurvada para oima de mode
4 descrever autarco parabblico -5- cujo ponto extremo quase
que.
se funde com o lateral, cilíndrico da caixa -1- enquanto que a baga
reta -5- desse poligono se afasta da base do cilindro de forma que
o lateral do rettngulo -4- se apresenta obliquo dc cima para baile,
e de dentro para fora em relação ao cilindro base: no eapaço oca 0
preendido entre as aalitncias -4- tambem eimItricamente disposta"»
tas duas metades dos laterale do cilindro, es diepãe, equidistam*.
temente uma das outras a ligeira e einitricamente nfaetadas das rIS
tremidades das sall#noias poligonais 4-, urna sarda da netas
dispostas no sentido da altura do cilindro e de feitio blateameate
retazgalar, arena, com a linha externa ligeiramente obliqua ela rege
1açla interna com a base reta anompanhando o plano Emante dat
base do cilindro -1 e ema a extremidade superior tendo o cante '15
terna arredondado e terminando na linha circundante que delimita CR
encontra do lateral do cilindro dom o 'brach:: curvo arredondado *30.^
de encontro com a te plana de fechamento da caixa; auperiermente
stbre o disco plano que configura .* face de fechamento da caixa a
ao longo da linha diametral ideal. que interligaria as duas prolew
p'ães laterais -4- situam-na trta suportes 1°2w:suares, eimdtricoa
tiaralelos com a eixo menor °Obre o ditmetra da catZa a tendo 4
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(Centralmente, Cada ouporte tma projoção cilindrica baixa -8-7, (1,0
lohgo da linha ideai ortogonal 40 eixo de ligação das salienclas.,
àstO Mas extremidades maio longas do eUporte loaangular central
MO espaço entre as citadas extremidades e a borda da caixa, situam
o, (00 tres pequenas aletas -10- e a central ligeiramente maio avançada
a
do ave Ra duas laterais que ladeiam.
2) "ORIGINAL.MODELO DE CAIXI . PARA IONIM TRANSISTORIZADA", acorde com o ponto anterior * tudo como reivindicado acima, ilustrado noa, desenhos que acompanhem o relatoric anexo.
NUANIA.

Scço11`,)

a ca

it -7- dispostas no sentido da altura ao- cilindro e de feitio .
J.ttS f
blsicamente retangular, apenas com a linha externa ligeiramente 42.›
bliqua em reina. ° interna, com a blue reta acompanhando o plano
secamte da base do cilindro - 1 - e com a extremidade superior tenda
o canto externo arredondado e terminando na linha circundante que
delimita o encontro do . lateral do cilindro com o trecho curvo arm
Condado - 3 - de encontro com a face plana de fechamento da caixa:
euperiormente sebre o disco plano que configura a face de fechamen:
to da dita. caixa, ao longo da linha diametral, ortogonal a0 ditme-tro ideal 4ue interliga as saliencias - 4 -, hitt outras tres alatoo
-8- sendo a central Obre a lInha diametral e as outras duas paro -,
le1ae, uma de cada, lado, prOximas uma das outras, distanciadas da
distancia, menor do que aquela que separa as aletas situadas
not,
laterais do cilindro -1-; nos espaços ao lado das aletae centrais
-8- Wi t um de cada lado, dois suportes losangularee
tendo centralmente uma projeção cilindrica baixa -10-.
2) "ORIGINAL MODELO DE CAIXA PARA IGNI0t0 TRANSISTOR/W
DA", acorde com o ponto anterior, tudo como reivindicado acima, 1.4
lustrado nos desenho& que acompanham o relatorio etrnL"

TERMO N e 172.632 de 30 de egéeto de 1965.
Requerente: ALCIDES ZECCHETTO Sio *PAULO.
Modelo Industrial: "ORIGINAL MODELO DE CAIXA PARA IGNIÇÃO
TRANSISTORIZADA".
REIVINDIOACUS
1) "ORIGINAL MODELO DE CAIXA PARA WRIÇZO TRANSISTOR).ZADA", confeccionada em liga metálica ade quada, de tamanho conve

niente,
para 'conter no seu interior o conjunto da peças que com.
plem um circuito •letrenito, caracterizada por ser formada Wasicamente por uma, calota cilindrica. ou se j a por um tubo cilindrico baixo, -1- fechado supvicrmente por um disco plano -2- enquan.
to que o encontro das bordas -3- do disco com as do cilindro sã(
arredondadas:lateralmente o cilindro possae. diametralmente opoe •
tas, duas- salienciaa -4- ligeiramente projetadas para fora e que
vistas frontalmente se apresentam com o feitio de um prisma configurado por um retOngulo, cuja base superior nese encurvada pare
Cima de modo a. descrever um arco parabOlico -5- cujo ponto extreme
quase qua se funde com o lateral cillndrico.da caixa -1- enquanto.
quo a base reta -6- nsse poligono se afasta da base do cilindro •
de forma que o lateral do retângulo -4- se apresenta obliquo de
cima para baixo e de dentro para fára em relação ao cilindro bases
no espaço compreendido entre as ealiencias -4- também simetricamey
te dispostas, nas duas metades dou laterais do cilindro, ao dlsp5
equidlstantemente uma das outras e ligeira e simetricamente afastl
das das extremidades das saliencfas poligonais -4-, uma serie de a

C

TERMO R o 174.181 de 20 de outubro de 1965.
Requerente: URSULA ROSA WIRTH . PERNAMBUCO.
Modelo Industrial: "NOVA E , ORIGINAL OONFIGURAÇXO

INTRODUZIDA

EM CONJUNTO ORNAMENTAL PARA MÚLTIPLAS APLICAOES".
a
REIVINDICAOES
1 2 )-"NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO INTRODUZIDA EM CONJUNTO ORNAMENTAL PARA MÚLTIPLAS APLICAWES", oaraoterizada eseencial.
mente pelo fato de ee constituir de una pluralidade de dontas
de dois formatos contrastantes, repetidas por alternancia, C
sendo uma delas circular (1) e achatada, com as face 'super
or e inferior (2) sensivelmente abaulada o e furadas (3) no .*
sentido diametral, e a outra conta (4) de. formato tambem ci£
p ular mas de ungto meno.didmetro que a Primeira, oeneivelw,
mente achatada e furada no sentido tranovdrsal, apresentando
:faces perIferloaa arkedondadaop er ainda pelo fato de ditas*

Janeiro de
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— ,• formando um friSo contrastante não aómente em formaConta s
tos, mas em odres, serem presas por fio (5) nelas introduzi:*

1969

vertical em toda a extenso • tem os referidos cilindros na
te superior, um filtro cilíndrico (6) havendo ainda

peal

interliga

do.

4111

çoes tubulares (7) entre as partes do cabeçote, suma parte pme

22)-"NOVA E ORIGINAL CONFIGURAM INTRODUZIDA EM CONJUNTO OR-

I tenor h um volante metólico (8) provido de quatro raies

NAMENTAL PARA MLTIPLAS APLICAÇÕES", caracterizada de aardo

'

re gularmente dietribuidos.

(9)

•41.

j!

Com o ponte -1-, e ainda pelo fato de compreender contas cir

29) .

Cularea de dois diâmetros diferentes e contrastantes, repetl
edr, ou de Cedas em alternância, formando frizos de uma eó
res contraatantes.

"NOVO E ORIGINAL MODELO DE CABEÇOTE PARA QO

1,REUOR", de ac'Ordo com o ponto precedente e tudo conforme amko,
batancialmente descrito, reivindicado acima e pelos desenhoe

CONJUNTO OR-

34)-"NOVA E ORIGINAL OONFIOURAÇXO INTRODUZIDA EM
,P,.6nl..1", caracterizada de acOrdo
AJ,7ENTA1_
Com o ponto -2-, e ainda como o substancialmente descrito no

presente memorial e ilustrado pelos desenhos que o acompanham

ag2X0p.
1

TERMO N g 174.672 de 9 de novembro de 1965.
Requerente: S/A. INDÚSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO ao PAUDON
Desenho Industrial: "NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PARA 'TECIDOS".
REIVINDICAÇOES

1) -

"NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PANA

TECIDOS", em ema\

variadas, caracterizado por compreender motivos representam
do 'quadrados regulares e dispostos s imetricamente, com

lia.

tras claras e escuras, chapadas, sendo que uns.apresentaM
listras verticais e outros listras horizontais, formando 41
reuniU de cada quatro figuras um ponto onde se destacam
novers q uaaros i m abagora
feitos pele continuidade das lia*
tras. Todo o conjunto em uma cr escura sabre fundo branTERMO N g 174.559 de 4 de novembro de 1902.
Requerente: AHMAD AFIP IRABI SÃO PAULO.
Modelo Industrial: "NOVO E ORIGINAL MODELO DE CABEÇOTE PARA
COMPRESSOR"
REIVINDICAÇÕES

co.-

2) -

"NOVO E ORIGINAL DESENHO O
RNMUNTAL PARA TECIDOS", tudo oOnm
forme subs tancialmente descrito,
re ivindicado no presente
relatório e ilustrado pela amostra anexa.-

/9) "NOVO E ORIGINAL MoDELO DE CABEÇOTE PARA COM
rRzs$0120 , que se caracteriza essencialmente por ser constituid0
por ume beee prIsmatica

Cl)

de bordes (2) arredondadas possuin.

do (3) na base com furos passantes possuindo na parte superier n
dois ou um cilindro (4), sendo no caso de dois cilindres,

• /

\
45.7. .
tribuidea em-V, com um eixo de simetria vertical cilindros -(4).
ao 2roV03

de aletao (5)

regularmente dietribuidal no Sentido

TERMO N I2 174.673 de 9 de novembro de 1965.
.
Requerente: S/A. INDÚSTRIAS REUNIDAS
P. MATARAZZO - SE0 PAULO.
Desenho I ndustrial; "NOVO E
OR IGINAL DESENHO
ORNAMENTAL PARA
4.2
TECIDOS".
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tro-magnética, um didpositivo emissor de raios luminosos, um gera.

-REIVINDICACtES

2) -"NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PARA TECIDOS", em Ares va-

dor super-sãnico e um aparelho transmissor sem fio; e dispositivo

riadas, caracterizado por compreender motivos representando por

no mencionado trem incluindo um receptor para receber os menciona-

figuras de discos formadas com círculos concantricos, cujo efei-

dos sinais indicadores, dispositivo pare compareça° dos sinais re-

to de movimento resulta do fato de será os clrculos levemente

cebidos com um padrao ' receptor de sinal correspondente a um pre.

mais finos de um lado e divididos em tras etapas ligeiramente

determinado pedra° de corrida do mencionado trem para controlar a

descentralizadas, sendo os motivos apresentados em uma car es

velocidade do mesmo,

cura sabre fundo branco.

3 - O sistema de cont gle de wg rdo com o ponto.

2) • "NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PARA TECIDOS", tudo confor
conSorme sústancialmente descrito, reivinaicado no presente
•
anexa.
relatOrlo e ilustrado pela amostra
•

1, caracterizado pelo fato de que o mencionado dispositivo num t'ren
compreende um receptor para receber os mencionados sinais indicado
res para converter os sinais recebidos numa onda retangular de lar
gura constante, dtkpositivo pare modificar

\X

a

mencionada onda reter/

Tilar de acardo com a velocidade do mencionado trem para produzir
uma voltagem de contrale proporcional ; mencionadà velocidade, e
dispositivo para controlar um sistema de frenagem ou um sistema de
aceleraçao do mencionado Irem de °cardo com a mencionada voltagem
de contraio,
4 - O sistema de contrale automatico de acOrdo
com o ponto

1,

caracterizado pelo fato de que o mencionado dispo-

sitivo num trem compreende um receptor para receber osmencionados
sinais indicadores emitidos dos referidos pontos indicadores loca.
4
Usados na terra,., um circuito para formar os sinais recebidos em
onda retangular, um circuito para converter a descarça da forma
de onde retangular derivada do referido circuito formador em pulsos de uma polaridade, dispositivo de circuito para prover uma des'
carga de forma de onda retangular de uma largura definida cada veZ
ue o mencionado dispositivo de circuito retebe um pulso de descor.

i))

go, dispositivo para comparar a nencionada definida largura

da

on.

retangular com o corte na mencionada onda retangular que varia

da '

de °cardo com a velocidade do mencionado trem para produzir uma
voltageM de contrae proporcional

it

diferença entre a referida

largura e espaçamento e dispositivo para controlar o sistema

de

aceleraçSo ou frenagem de mencionado trem de acardo com a referida voltagem de contraio.
5 - Processo para controlar a velocidade de um
trem correndo numa via ferrea caracterizado por compreender endsTERMO N o 143 460 de 28 de setembro de 1962
Requerente: TOKYO SHIRADRA DENKI KARUSHIKI KAISii - Jap;0
Privilégio de Invençàd: "SISTEMA DE CONCROLE AUTOMÁTICO
TRENS"

sao de sinais no sentido do mencionado trem de um grupo de pontos
indicadores localizado na terra num espaçamento predeterminado ao
longo de uma seçao ou seçaes da mencionada_via ferres na qual a

REIVINDICAÇOEs

velocidade dos mencionados trens deve ser aumentada ou diminuida,

- Dm sistema de controle de trens autumut,c.

recebendo os mencionados sinais no referido trem, comparando o nu

caracterizado por compreender em combitaçao um gripo de pontos indicadores localizados na terra ao longo de

UM8

via ferrea para cmi

ceptor de sinais correspondente

tir sinais indicadores e dispositivo num Crer% ou veiculo correndo'
na mencionada via, .O mencionado dispositivo . incluindo 'um receptor
para receber sinais indicadores para controlar a velocidade do men
cionado trem ou veiculo em reaçao ao numero de pulsos recebidos

caracterizado por compreendei em combinaç g o: um grupo de pontos it
dicadoreslocalizados neç-terreno ao longo de uma sesSo de via fer.
mn.

trem que corre na mesma deve ser

um predeterminado padrão de cor.

rido do mencionado trem para produzir um sinal de contrale'propor.
cional ; velocidade do referido trem quando passa pelo mencionado
grupo de sinais indicadores,

o

controlando a frenagem ou a acele-

6 - Processo para contrôle automatico da veloci
dade de um trem correndo numa via ferroa caracterizado por compre.
ender emissáO de sinais indicadores no sentido do mencionado trem
de um grupo de pontos indicadores localizados na terra a um espa.
emento predeterminado ao longode uma seçSo ou seçaes da referida

a_

celerada ou diminuida, cada um dos: mencionados pontos indicadores
. emitindo sinais e incluinaí um dispositi v o emissor de sipais , selecionado de um grupo consistindo de um diapositivo de inclusa° ele-

»

a

raça° do trem de acOrdo com o mencionado sinal de controle.

por unidade de tempo dos mencionados sinais indicadores em releçao
O um valor pre-selecionado.
2 - Dm sistema de contrale de trens automatico,

rea na qual ayelocidade de

mero dos sinais recebidos por unidade de tempo com um pedra° re-

via ferrea na

qual

i velocidade do vem deve aer aumntada ou di.

minuida, recebendo os mencionados

sinais no referido trem, compa-

rando o numero dos recebidos sinais indicadores por unidade de tem
po com um valor pra selecionado para produzir um sinal sle controles
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III)

de 1 9,j9

Ttame . 152.334 . 28 de agtato de 1.96.5

le

co?trolando e velocidade do mencionado trem pelo controle de um

dispositivo de frenagem ou tz um dispositivo de contraia de velo.
cidade do referido trem de aciirdo com o mencionado sinal de contrs
te.
I
A Requerente reivindica de aardo com a Conven.

(00

Internacional e

o Art,

ti do Decreto Loi n t 7.903 de 27 de

e.

Virar

tEQUIRENTÇ faCR• HIRLDIA SABTARZWA i . sro Paulo
AtinigOIO DE INVICkleo - Novo alarme para autonulveis em geral.
V.IN-VIOACDE'S
I . NOVO ALARYE 'PARÁ ' AUTOMOVEIS EM GERAL, ceracteriu
do por se formar de dois reles conjugidoe aum vibt,/dor e ao ei4
culto eletrico doe feroie e buziná, de formava quandc fechando o circuito do aparelho qm volver u..4 doe donintAwidoree se.
cretenunte diapcutos man . o fras, 1.,orte,,,!,,c_aa e ow!-.ron 114eres do veiculo, a buzina imtem-an coAt,it,ua fuionnto e ou
Unis em funeioie em funcionemonto catrtoitente,

osto do 1945, a prioridade do correspondente pedido depositade na
RepartisSo de Petenies no Jap .io, em 30 de Setembro de 1961, not.

2udo como descrito na m9irori1 e iluctrae4 noe
nhos.

nt35219.

n ,P . é:-/1 1
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DIVULGAÇÃO N' 1.089

PE C:

Preço Ner$ %,48
A Vende
Na Guanabara
_AOneis I: Ministério da Fazenda

ec o de Vendam Av. Itodrigues Alves, 1
Atendes, a pedidos pelo Soniço 4 Reembélso Postal
Em Brwilie
. Na sede di DIE•
tweee~ Swewany

FUNDO DE GARANTIA
DO ÉEM PO DE SERVIÇO
r

vIVULGAQIn0
Preçoi, Ner$

/41* 981

• VENDA
Na-Guanabara
Agéncia 1: Ministério da fraseada
Seção de Vendas: Av. Rodriguez Alves 1
Atende-se a pedidoa pelo Serviço da Reembeise Paskel
• Braidie
Na sede do DM
ár-1,
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MARCAS. DEFOSIT

A DAS

PoitalicaçAo feita de acOrdo com o art. 109 e teus parágrafos do bódigo da Pl'oprtedade 1 ndustr
N• 867.715 a

N• 867.720

N9 867.725

$67.729

FRESKINHO
industria Brasileira

BELOAR
Ind. Brasileira

Requerente: Bopp, Meister i Cia. Ltda.

Local: Rio Grande do Sul
Requerente: Belgraf
Industrial •
,
Classe: 41
IND I1 STRIA BJASltFUA
Impressora Ltda,
Artigos: Peixes frescos, salgados, cob- R
Local: Rio Grande do Sul
leren!e: Nutrimental
indústi :a de
gelados, em conservas, em salmoura, cai
eq'
Classe 38
Produtos Alimentícios Ltda .
pasta e em geléia
Artigos: Para assinalar e distinguir ge- ,. •
Local: Paraná
néricamente os artigos/da classe, a saClasse: 41 .
N° 867.721
ber: Papel- e seus artefatos, livros não'
Artigos: Purê de batatas
impressos, etc., não incluídos nas
classes 16, 44 e 49
N5-867.726
1
N° 867,016

[Migrai- muustriai
Impressora Ltda.
Requerente: Belgraf — Industrial
Impressora Ltda,
Classe: Nome de Emprêsa
N9 867.717

Requerente: Weller Marcos da Silva
Local: Goiás
Classe: 32
Artigos: Almanaques, álbuns impressos,
folhetos impressos, publicações impressas e revistas impressas
•
N5 867.722
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Aldeias Cristã
SS
Requerente: Aldeias Cristãs SOS
Local: Rio Grande do Sul
Classe: Nome Civil
N• 867.718,

• Orniex :.•>. A. O . .., La cão
R.equere
Nacional de Importação e Exporta cdo
Local: Sã ,- Paulo
Classe 46
Artigos: Abrasivos para polir, água sa.
nitária. alvaiade para limpeza, alve antes, amido para lavandaria, anil, aura
rilha para lavandaria, cera de ..s
deria, céra para conservar o bi•i•':
cêra para lustrar, cera para polir, cie*
tergentes, esponjas de aço • para poJir,
flanela quimicamente preparada
limpeza goma para lavandaria, •igiii.
dos detergentes, lixa, massas para po,;:,
material abrasivo para polir, óleos
móveis e:
lustrar, óleos para limpar
utensílios, palha de aco para polir pastas para polir couro, madeira e sapatos, preparados para lavar, preNrados
para tirar manchas, sabão comum, sa*
ponáceos, tijolos para brilho e poli*
inem-O e 'vela' ci» sebo, cêra, esperma*
écte e estearina

N• l67 7'.(‘
Requerente: Nutrimental -- Indústria de
Produtos Alimentícios Ltda:
n
Local: Paraná
EDIFICIOS BEETHOVEN
Classe: 41
. •
BRAMAS E BACH
Artigos: Para assinalar e distingue geRequerente: Orozimbo José Pereira
nèricamente os artigos da classe, a sa.•
Local: Goiás
ber,: Substâncias alimentícias e seus
Classes: 2 — 19 — 29 — 41 — 42 preparados. Ingredientes . de alimentos. Requerente. Condomínios dos Edificka
43 —44--46- 48
Essências alimentícias
Beethoven
Local: São Paulo
N9 867.723
N• 867.727
Classe: 33
Artigos: Titulo

ECONOMIA DO
POVO,

867 731

trimental

11,STÁLURGICA FELIPE LE011
,S;o Faulo—Capi.tal

INDUSTRIA BRASdIRA

Requerente: Aldeias Cristãs SOS
Local: Rio Grande do Sul
Classe 50
Artigos: Assistência Soda. (Serviços
de)

N° 867.719

Requerente: Nutrimental — Indústria
de Produtos Alim'enticios Ltda.
Local: Paraná
Classe: 41
Artigos: Para assinalar e distinguir ge,

Requerente: Felip, f- con Porci:.r
Local: São- Paulo
Classes: 6 — 8 -4 11
4DLISTRIA BRASUIRA

néricamente os artigos da classe, a saber: Substâncias alimentícias e seus pre- Requerente: Nutrimental — Indústria de
parados. Ingredientes de ,alimentos.
Produtos Alimentícios Ltda.
sências alimentícias
Local: Paraná
'Classe: 41
N° 867 . 724
Artigos: Para assinalar e distinguir ge.
néricamente os artigos da classe, a. saber: Substâncias alimentícias e seus pieparado-s. Ingredientes de alimentos. Essências alimentícias

Indústria Brasileira
Requerente: Bopp, Meister Cia. Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 1.1
Artigos: Peixes frescos, salgados, con e
gelados, em conservas, em salmotin.-., em.
pasta e em geléia

DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA.
equerente: Nutrimental — Indústria de
Produtos Alimenticips Lfda.
Local: Paraná

-Classe; Nome de Empièsr

N° 867.728

•

Imóveis larumã
Requerente: Leni Fogaça de Souza
Local: Paraná
Classe: 33 — Titulo

N's 867.732-734
-4(

F£L1PE LEON
In chis tria Bradá,/ eirq

Requerente: Felipe Lu:ui Porcar
Local: São Paulo
Classe: 6
Artigos: Para distinguir máquinas aí"
moer, carne, máquinas para cortar cardi
ne, máquinas para cortar frios, máqufol
nas para fazer massas alimentícias, m6d1
quinas batedeiras, máquinas para afiargi
máquina rotativas, polias para máqufd'
nas, máquinas ventiladoras, motoreger
moinhos, prensas, transportadores autod
máticos para alta e baixa pressão, clinaã:
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mos, geradores, cilindros para máquinas,
máquinas frigorificas, condensadores de
máquinas, máquinas de rotular, rolaMentos, máquinas pulverizadoras, máguinas elevadoras, máquinas vaporizadoras, tupias, engrenagens para máquinas, máquinas para 'secar, máquinas
'inisturadoras, máquinas para borrifar
líquidos, máquinas amassadeiras, máquinas sopradoras, motores elétricos, rolos,
, plainas e tornos
Classe 8
Artigos: Para distinguir aparelhos elétricos, aparelhos elétricos domésticos,
instrumentos e aparelhos para fins úteis:
fogões, fogareiros, fornos, churrasqueiras, estufas, cafeteiras elétricas, pane.

jetos fabricados de tecidos, chumaços
para alfaiates, debruns, etiquetas, entretelas, elásticos, fita, franjas, galões,
montas, ombreiras, pingentes, ponpons,
mochilas, palmilhas, passamanaries, laços, rendas, redes, nesgas, sacos, sutaches e telas para bordar

Ias de pressão, assadeiras elétricas, exa.
w.stores, ventiladores, aquecedores, ban., os, batedeiras, elétricas, liquidifica-

N9 867.743

Jen-.

Requerente: Guido Percário
Local: São Paulo
Classes:, 32 e 33
Título de Estabelecimento

Classes: 41:

Artigo: Para ditninguir carnes !ret.
cas e em conservas; línguas; carnes
salgadas e enlatadas e carne alisada.
— Ns. 867.748/749

LA vaga)

N9 867.'738

ESCOLAS POR
CORRESPONDENOMA
DOM BOSOO
Bso

.-Je 1969

Requerentel, Drogueira Dei Atlantico
1
,S.A.
Local: Buenos Aires -- Argentina
Classes; 3
Artigos: Para diStinguir como marca,
genérica; Produtos farmacêuticos e
medicinais.
Classe 48
Para distnigUir artigos de
Requerente: Companhia Nacional de Artgios:
toucador; cremes para tratamentos
Seguros Iniranga,
epidérmicos; depiladores; cosméticos,
Local: São Paulo
perfumes; loções; Pás faciais; essênClasse 50
extratos; sabonetes; perfumaArtigo: Para distinguir como mar- cias;
shampoos; pastas e d-entifri.
ca de serviços de seguros em geral- dos;cios;
escévas e fios dentais.
N9 867.744
Isrcz, as7.750

dores, geladeiras, reguladores de voltagem, registros, válvulas, aparelhos d
cortar carne, aparelhos de expremei
N 9 867.'739
fadas e legumes, recipientes térmicos*
n••n•n•••••*
acendedores, balcões frigoríficos, condensadores, condicionadores, sorveteiras
VILY-ILAR
elétricas, resistências, chaves elétricas,
Indietria
Brasileira
aparelhos de altá tensão, tomadas de
corrente, aparelhos de aquecimento .central, filtros, fôrmas elétricas, torradei- Requerente: Vily-Mar Comercial de
ras elétricas, filtros e aparelhos beprodutos Inclastrializados Ltda.
- bedouros
Local: Sr a 3 Paula
Classe: 11
iClas•;s 41 Artigos: Para distinguir artefatos de . Artigos: Para cist , gui••: produtos
metal: Grelhas, tenazes, colheres, fo- i alimentícios e enlatados: :Abacaxi;
gareiros comuns, assadeiras, ganchos ameixa; arroz; aspa,rgo; aveia;
para churrasqueiras, garfos, guarnições atum; azeites; aez',tonas; bacarhau;
de metal para churrasqueiras, chapas de baunilha; biscoitos; .bolachas; bomnetal puchadores, vasilhames, fôrmas bons; cacau; café; cajú; camarão;
para churrasqueiras, para fornos e para canela; cangica; e irameles ; Carnes
fcg3, cafeteiras, arrebites, canivetes, frescas secas e em conserva; castacerejas; cercais; chá; cogumefacas, lâminas para ferramentas, latões, nha;
los; corantes para alimentos; commartelos, peneiras, pás, navalhas, co- potas; confeitos; cravo; frutas crisCompanhia Nacional de
lheres, grades para fogões e para chur- talizadas; doces cristalizados; extra- Requerente:
Seguros Ipirariga
rasqueiras, reservatórios metálicos, tam- tos de tomate, erva-doce; ervilhas;
Local: São Paulo
ancas de metal, torneiras, fechos, supor- feijão;; figos; geléias; alimentícias;
Sinal de Propaganda
tes, frisos, pratos, rôscas, parafusos, ser- glicose; goiabadas; lagostas; laranras, uniões, arruelas, conexOes de me- ja; laticínios; legumes; lingüiças;
N9 867.745
tal, picadores de carne, alavancas, rol- manteiga; Margarina; melados; mel;
Mostardaóleos
alimentícios;
pessedanas, molas comuns, caixas para acondicionamento de alim.ientos, tachos, tra- gadas; - pêssego; pêras; pescadas: pivessas, frigideiras, raladores, espuma- mentas; pudins; queijo; sardinhas;
tomate e trigo. .
deiras, abridores de latas, marmitas e
caçarolas
N9 867 740

BREU USI • O0
Requerente: Cyanamid Química do
Brasil Ltda.
,
Local: Guanabara
Classe 48
Artigos: Para distinguir: Cosmético-a; sabonetes perfumados;' artigos para toiletes; shampoos; cremes,
perfumes, essências e lavnadas simples para toucador.
N 9 867.751

VARIBIOTIC
Requerente: American Cyanainid
Company
Local: — Máyne — New Jersey —
Ti. 5: A.
Classe 3
Artigos: Para distinguir: Preparações antibióticas.
10

861.752

N's 867.735-737,

liAT'ENT3
indatria Brasileira

iltRAAISTAN
Requerente: Oswaldo Gimenez,
Local: São Paulo
Classe 50'
Artigos: --Para distinguir; como marca de serviços: Transportes de cargas secas a liquidas.

OEVRAMET
Company
Local: Wayne, New Jersey
S. A.
Classe 3
Artigos: Para distinguir preparação
Requerente: Gindo Percário
farmacêutica para o uso na geriaLocal: São Paulo
om-nstosso„.SegurosS d. d d dPPP tria contendo vitaminas e minerais.
Classe 50
N° 867.758
Artigos: Para dsitinguir como marta de serviços: Escolas de ensino
por correspondência, e cursos de :ukAtLIWolat
sino em geral.

Requerente: Cia. Fiação e Tecidos
Santa Adélia
r , Local: São Paulo
Classe 22
Artigos: Para distinguir fios e linhas
N9 867.741
dc tôda espécie: Pios de Algodão, fios
sintéticos, cânhamo, juta, lã, nylon, fios
A CASA MO CABO ME AÇO'
plásticos, fios de celulose, linhas sintéticas, fios de seda natural e rayon, para
ato Paxilo-Oapital
tecelagem, para bordar, para costura,
para tricotageni e para crOche
Ni' 867.746
Requerente: Rubens. de Oliveira
Classe: 23 Artigos: Para diutingUir teLidos em ge- Castro e Rony Roberto de Oliveira
Castro
ral, tecidos para co,3feeções- em geral,
tI . VERA IrÁ
Local: São Paulo
para tapeçarias e para artigos de cama
Classes: 5 — 11
c mesa: Algodt,o, alpaca, cânhamo, ceTitulo de atabelecimento
Requerente: .Prod.u r:tiva Soe7edad
tim, cgoá, casimiras, fazendas, e teciAnônifila
das de lã eia peças, juta, jersey,
N9 867.742
Local: Montevideo — tlruguay
pa,to-paco,
percaiina,
poliester,
nylon,
Classe: 41
rami, rayon, seda natural, tecidos plásArtigos: Para distinguir: carnes
ticos, tk:eidos ingyerraeáveis, tecidos de
I N .D I' a 1.
frescas e e rncon,servas; línguas; carnes salgadas e enlatadas e carne
pano . cOrd, tecidos sintéricOs da fios
Indtietrid-Brasileirã
assada.
aCrilicos e veludos

Classe: 24
Artigos: Para distinguir attelfatos de
-;fgodãO, iTykrn, plásTicoS, effnhanió, ca.
ro ã, lata, lã, linho, paecopaca, Iara,
raliester, , rayon, sede natural, slníéticos
c outras P.bras Alarnares, bolsas de te.
ciclos plia Senho-1'2.S, bordados, burlas,

Requerente: American Cyanamid

Requerente: "Indyria" — Indústrai
ito 887.747
e comércio de Calçados Ltda.
Local: São Paulo
Classe 36
PARO
Artigos: Para distinguir calçadás
geral: Alpercatas botas: botinhas,.
bckítias; chinelos; galochas; pala:- Reqr . s
: Pterkiertva ,Sooredad
beYrachas irapertr.cávels, babados; as;. perneiras; sandáLas; sapatos;
A.r.ôn'ma
cordZeS. cadarços, C•Aelturas para obsapatos desportivos e tamancos.
Locai: Montevideo — Uruguay

Requerente: Monte Paz S. A.
Local: MOD evidéo — Uruguay

asse 44
Artigos: Pa.a distinguir: Cigarros;
charutos; cachimbos; cigarrilhos;
filtros; cigarreiras; isqueiron; piteiras; tabaco manufaturado ou não.
N9 867.754

TISOLAN !udó Brasileira'
Requerente; "Tisolan" — MaterialS
Isolantes e Refratários Ltda.
Local: São Paulo
Classe 16
Artigos: Para distinguir e proteger
tijolos refratários; telhas, ladrilhos;
azulejos; lajes; forros: edil' cações
pré-moldadas; tanque , : tubcs de
concreto; man:lha; mosaicos; pisos;
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caixas de cimento; imitações de
mármore para construções estuques
e forros para construções; imparmeabilizantes para paredes e isoladores para revestimentos de paredes.
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N° 867.759

'Classe: 6
Artigos: eletrodos e máquinas soldadoras
Classe: 5
Artigos: Aço, alumínio, antimônio
bronze, chumbo, cobre, colas metálicas (solda), estanho, ferro, hidrogêN9 867.755
nio, latão, ligas metálicas, molibdenc
(metal), níquel, pastas metálicas para
solda, pós metálicos para solda, prata
soldas metálicas, soldar — metais §
tungstênio (metal e volfrânio (metal).
Classe: 1
Artigos: Acetileno, árgoin, carburetos
fluxos para solda, hidrogênio e oxigêRequerente : Citricola Iannini Ltda.
nio.
Requerente : Sociedade Editorial ViLocal: São Paulo
são Ltda.
Classe 41
N9
867.767
Artigos: Para distinguir e proteger
Local: São Paulo
frutas: Frescas e sêcas
Classe: 32
Artigos: Jornais, revistas, suplemenN° 867.156
Vid‘
tos, publicações impressas em geral
programas radiofónicos e de televisão
cp?'
noticiários e jornais Cinematográficos

.Ind. Bras ileira

Siv

N9 867.760

vidraças; detergentes; líquidos deter.
gentes; sabão.
N9 857.772

ARAUJO
INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Gaspar macio de Araújo
Local: Minas Gerais
:1
Classe: 41
Artigos: Açucar, aletria, alho,
ruta, arroz, aveia, bacalhau, bálas.
banha, biscoitos, canjica, caramelos.;
carnes frescas, sêca, e em conserva;
cebola, Cereais, chá, dôces, extrato de
tomate, ervilhas, farelo, farinhas-ali. As
mentícias, jifeão, fubá,
lentilhas,
lombo, linguiça, macarrão, manteiga
presuntos, pão, pimenta, queijo, isal,
salsicha, talharim, toucinho, tomate
e vinagre
Requerente : F. C. Publicações Ltda.
N , 867.773

`TECHNOS
"TECHNOTRON

REGRA TRE1S
Requerente: Livraria Freitas Bastos.
INDUSTRIA BRASILEIRA
S. A .
Local : C unnabara
Clas - e: 32
•
Local: Minas Gerais
Artigos: Livros e tiôlicações impres' Classe: 32
•
sas
Artigos: R.,vistas e jornais impressos.
N 867.768
N9 867.774

Requerente : Gunzinger Fréres S.A.
Fabrique D'Horlogérie Technos,
Welschenrohr
Local: Welschenrohr, Suiça
Classe 8
Artigos: Relógios; despertadores; cronômetros; mostradores e mecanismos para relógios.

Requerente: Sociedade Editorial Visão Ltda .
Local: São Paulo
Classe : 32
Artigos : Jornais, revistas, suplementos, publicações impressas em geral
programas radiofônicos e de televisão
noticiários e jornais Cinematográficos
cos

N° 861.757

N° 867.761

Auto Escola Floresta

Indústria Brasileira

Requerente : Mauro Lúcio Sasrelli
Local: Minas Gerais
Classe: 50
Artigos: Auto-escola.
N. 867.769

Requerente: Brasbol — Importação
Exportação e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: óleos comestíveis
N° 867.762/766

Requerente : Compor Arquitetura e
Engenharia
indústria Brasileira
Local : Guanabara
Classe 50
Gênero de Negócio: Prestação de
serviços de engenharia, -arquitetura Requerente: Companhia Aga, Paulista
e decoração; cálculos estruturias e
de Gás Acumulado
demais serviços correlatos.
Local: São Paulo
Classe: 10
•
N9 867.758
Artigns: Aparelhos para anestesia,
aparelhos obstétricos, aparelhos oxigenadores, aparelhos para respiração
aparelhos respiratórios, aparelhos de
ou para anestesia, cateters, incubadores para crianças, instalações hospitalares, luvas para soldadores, ffiftsca-.
ras de escafandristas, pintores, solda-.
dores etc . ; máscaras de oxigenotera pia, máscaras protetoras (exceto desFarbenfabriken Bayer
portivas), máscaras para anestesia
Aktiengesellschaft
máscaras para trabalhadores, máscaras .respiratórias, tubos para fins medicinais e tubos para oxigênio.
Leverkusen — Alemanha
Classe: 8
Artigos: Acendedores, aparelhos aerofotogramétricos, aparelhos de geodeRequerente : Farbenfabriken Bayer sia, aparelhoS gaseificadores. apareAktiengesellschaft
soldadores, conversores de solda
Local: Leverkusen — Alemanha lhos
ferros elétricos para solda irvii,-adoClasse: 3
Artigos: Um preparado farmacêuticc res de pressão de ai, ma-aris mar:
'
indicado contra resfriados e doença:
soldadores ele :r
infecciosas..

Lypretin

de 1959 651

RADIO.TECNICA

i A PON ÊSA

j

Requerente: Eleir Marco Schreiber
Local: Minas Gerais
ClaSse: 8 e 33
Artigo 1: Título do estabelecimento
N9 867.775
Requerente: Christian Holzapfel K,
Local: com sede em Ebhausen/Wurtt,
Alemanha
f
Classe: 40
Artigos: Móveis.
N° 867.776

TROTA
MUNDO

Requerente: Editorial Bruguera Ltda
Local: Guanaab ra
Classe: 32
Artigos9 Revistas, livros e publicações
Impressas
N9 867.770

Requerente: Christian Holzapfel K.G.
Local: com sede em Ebhausen/Wurtt.,
Alemanha
Classe: 40
Artigos: Móveis.
N9 867.777/778

OFF

1
Requerente: Roseira Sociedade de Desenvolvimento de Turismo & ConlérRequerente: Malharia Neverlon Lida.
cio Ltda.
Local: São Paulo
Local: Rio de Janeiro
Classe- Nome de Emprêsa"
Classe: 42
N9 867.771
Artigos : Aguardente composta ou não,
anises, aperitivos, abgaceira, batidas.
bebidas el:coólicas não medicinais be+
bidas fermentadas não medicinais,
TRIS,TRIX
biteer, brandy, cachaça composta ou
Inallotria , Brasileira
não, cervejas, chopp, cidras, conhaRequerente. Spanangel Produtos Quí- ques, f è/éiiet; genebra, gçnebrita, gen.
micos de José Angel 'Garcia' Cueto gibirra, geribita, gin, gringeral .1co(5-.
lico, krsch, kurnmel, licôres, meras.
Local: Minas Gerais
vinhos, nectar alcoólico, parati, piClasse: 46.
• !--• , e: !Ana sanitária; composições permint, ponches, quinados, rum, Slim •
e limpeza de vidros e coN-alecióilos, vinhos, vodka e wiusky)
)(AMARI A

XXIMILON ITU
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N" 037.775;

ROSEIRA
INTASTRIA BRASILEIRA
Cia.

43

‘ irtigos:

Aguas gasosas artiliciaiS e
naturais, águas magnesianas naturais,
águas naturais não medicinais, bebidas espumantes sem álcool, bebidas
não alcoólicas, concentrados para refrescos ou refrigerantes, garapa, gin' ger-ale, groselhas, guaranás, hidromel
como refrigerante, pós para refresccs,
refrescos em geral, refrescos em pó,
xaropes para refrescos, i• efrescos líquidos, refrescos preparados, refrigerantes, sodas e sucos de frutas para
batidas
N° 8(57.779
0

le~~~1. "" "..11e~~~a

WI•1~11~
INNIMINP
~CM

eme.
aellek
ame"
Jeaullereell.

nos para construções; edificações prémolds,Ilas; esquadrias; estacas preparadas para construções; estruturas
para construções; estuque; fôrros;
frisos; guichets; grades; imitações de
mármore para construções; imparmeabilizadores de argamassas; janelas; lacirinnos; iajeotas; lajes; lambris; lamelas; lixeiras para construções; luvas de junções para construções; macadame; madeiras preparadas para construção; manilhas; mármores preparados para construções;
massas para parede; mosaicos; papel
para forrar casa; paredes divisórias
inclusive para escritórios; parquetes;
peças ornamentais de cimento ou gesso, para tetos e paredes exceto da
classe 25; pedregulhos preparados
para construções; pilastras de concreto; pisos; placas_para pavimentação;
pedras preparadas para construções:
produtos betuminosos para constru:çiiiis; produtos de base asfáltica; soleiras para portas; tacos; tanques de
cimento; telhas; tijolos; tintas para
paredes, muros, portas e janelas; tubos de concreto: tubos de uso exclusivo em construções; tubos de ventilação de edifícios; venezianas; vigamq-sitos preparados para construções;
vigas preparadas para construções;
vitrinas quando construções; vitrôs ou
vi treaux
N° 867.783

,.n11111~~0.

NINGUÉM LEVI

gJDUSTPIA

UM PARQUE

Requerente: Casa Antonio Braga
Importadora Ltda.

.r3iX.WeBeWt"'
,..7=111
Classe: 41

Artigos: Alpiste e misturas para
pássaros e aves
8£7.730

'RUBROPEN
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Flopen Indústria.s
Farmacêuticas Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigos: Um preparado farmacêutico
indicado como antitóxico
N9 867.781

Requerente: Temporis — Promoções,
Vendas e Publicidade Ltda. S/C.
Local: São Paulo
Classe: 33 — Expressão
N° 867.784
FUNCIONAL a CURSO PRÁTICO DE
CONTABILIDADE
Requerente: Oswaldo Stoppa e Juvenal Corrêa Rolim
Local: São Paulo
Classe: 33 — Título
867.785

OIPERMAZZÁ.

‘55

Requerente: Paranaense Administração e Pa rticip ações Ltda, S/C.
Local: Paraná
Classe: Nome de Emprêsa
Requerente: 141aeiia:s para Construções "Cifermazza" .Ltda.
N° 867.786
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos:
Material exclusivamente
para construção e adóano de prédio e
P R R 1. x, a
estradas a saber; alcatroados para
Indústria,
'Brasileira
construções; argila preparada para
tonstruções; areia preparada para Requerente: Perly's Confecçôes Ltda.
Local: São Paulo
construções; argamassas para consClasse: 36
truções; asfalto para aonstruçõea;
azulejos para construções; balaústres Artigos de vestuário, de tôda sorte,
inclusive de esporte, para homens, se'de construções; balcões quando cons- nhoras
e para crianças, a saber: abri1 :lições batentes para construções;
locas para 'construções; blocos para gos quando vestuário; agasalhos; alsirsantaçao; Calhas de telhados . ai- percatas; alvas; anáguas; aventais;
barretes; batas; batinas.
- sovam; caibros preparadas, baby-doll;
-arot construções; caixas de cimenta; bermudas; blusas; blusõe.s . bóinas*
bolaras; bonés; borzeguins; botas; ooL:x ` lhos; .cai para construções; cita- ' tinas; cache-cols; cache-nez; calças;
cle concreto; chapas para cons- calcinhas; calções, inclusive para es,<. aaes; colunas para construções; porte; camisas; camisas de fôrça; ca. -alias de concreto; ore para com- misas pagão; camisetas; camisolas;
ciaisaaea pyklfigleacloq
calnisoiões; canos de botas (perneiaraaileira

N9 867.788

DEMAREST E ALMEIDA
Requerente: Almeida, Rotenber
Mattos — Advocacia
Local: São Paulo
Classe 50
Serviços: Advocacia em geral
N° 867.789

MARCLEN
Requerente: Marclen Ltda. —
Serviços de Seguros
Local: São Paulo
Classe 50
Serviços; Seguros gerais
867.790
ITARGILA MINERAÇÃO, LTD4
Req uerente: Itargila Mineraçk.
Limitada
Local: São Paulo
Nome comercial
N° 867.791

N° 867.787

VORISKA .1°1Z0-4.-POICelf
detria

33.realleira

RÃ

Requerente: Transportadora R A
Requerente: Creações "Boriska
Limitada
.
Pret-A-Porter" Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe 50
Classe 36
Serviços: Transportes rodoviários
Artigos: Artigos de vestuário, de
carg as em geral
tôda sorte, inclusive de esporte, para
homens, senhoras e para crianças, a
N° 867.792
saber: abrigos quando vestuário;
agasalhos; alpercatas; alvas; anáguas; aventais; baby-doll; barretes;
batas; batinas; bermudas; blusas;
blusões; boinas; bolares; bones; borzeguins; botas; botinas; cache-cols;
cache-nez; calçados; calças; caleinli.a.s; calções, inclusiva para esporte'
Requerente: Expresso Alvorada
camisas; camisas de força; camisasLimitada
pagão; camisetas; camisolas; camisoLocal: São Paulo
iões; canos de botas (perneiras)
Classe 50
capacetes; capas; capotes; carapuças Serviços: Transportes rodoviários do
cartolas; casacos; casacas; casquetes
cargas em geral
casulas; ceroulas; chales; chapéus
chinelos; chuteiras; cintas; cintos
N° 867.793
cinturões; clergy-man; colarinhos
coletes; c ombinações; corpinhos
cuecas; cueiros; culotes; dolmans
dominós; echarpes; es p artilhas; estolas; fantasias; fardamentos; fardas;
fraldes; fraques; galochas; gandolas; gearas; guarda-pó; gravatas;
hábitos; japonas; jaquetas; jaquetões; librés; ligas; lingeries; luvas; Requerente: Associação Nacional da*
maillots; mandriões; manípulos; Emprêsas de Transportes Rodoviarios de Carga
mantas de uso pesosal; manteaux;
Local: São Paulo
mantilhas; mantos; martas; martinhas; meias; meias confecções; moClasse 50
deladores; palas (ponchos leves); Serviços: Assistência jurídico-acima-,
paletós; pantufas; p aramentos; peig- nistrativa, coordenação e desenvolvifeira; pelar:Ines; peles quando ves- mento dos sistemas de transportes
tuário;- perneiras; peugas; pijamas; rodoviários de carga no âmbito napeitilhos; peitos; polainas; ponchos; cional, e estudo dos métodos próprios
p uloveres; punhos; quépis; quimo- exigíveis para a melhoria geral doa
transportes
nos; regalos; renards; robes de
chambre; roupas brancas de uso
N9 867.791
pessoal; roupas de baixo; roupas
feitas para %sorte; roupas para
Operários; roupões; saias; sandálias;
sasp a tos; sôbre-pelizes; solidéus;
aborta; shooteiras; sla.ks; sobretudos;
stainas; soutiens; sustara; sungas;
suspensórios; tailleurs; talabartes;
tiaras; togas; toucas: túnicas; tur- Requerente: Associação Nacional das
bantes; uni formes; Vestidos; vesti- Emprésas de Transportes Rodoviámentas para trabalhadores; vestuarios de Carga
r:os; véus; vi.sons
Local; São Paulo

ALVORADA

N° 867.782

Inchlètria

ras); capacetes; capas; capotes; carapuças; cartola; casacos; casacas;
casquetes; casulas; ceroulas; chales;
chapéus; chinelos; chuteiras; cintas;
cintos; cinturões; clergy-man; colarinhos; coletes; combinações; corpinhos: cuecas; cueiros; culotes; dolmans; dominóes; écharpes; espartilhos; estolas; fantasias; fardamentos;
fardas; fraldas; fraques; galochas;
gandolas; gôrros; guarda-pó; gravatas; hábitos; japonas; jaquetas; ja
quetões; lenços: librés; ligas; lingeries; luvas; maillots; mandriões; manípulos; mantas de uso pessoal; manteaux; mantilhas; mantos; martas;
maninhos; meias; meias confecções;
modeladores; palas (ponchos leves);
paletós; pantufos; paramentos; peignoirs; pelerine.s; peles quando vestuário; perneiras; peugas; pijamas; peitilhos; peitos; polainas; ponchos; puloveres; punhos; quépis; quimonos,;
regalos; renards; robes de chambre,
roupas brancas de uso pessoal; roupas
de baixo; roupas feitas; roupas para
esporte; roupas para operários; roupões; saias; sandálias; sapatos; sôbre-pelizes; solidéus; shorts; shooteiras; slacks; sobretudos; stainas; soutiens; suéter; sungas; suspensórios;
tailleurs; talabartes;
tiaras; togas;
toucas; tônicas; turbantes; uniformes; vestidos; vestimentas para trabalhadores; vestuários; véus; visons.

laLORES À

4cAlipeRA,1
42
/.--zst
.p%2ONSTRIJÇORS
Requerente: MaLeilais para Construções "Cifermazza" Ltda.
Classe: Nome de larnprêsa

Janeiro de 1969
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Classe 50
N9 867.800
N9 87.80t=":
Serviços: Assistência juridico-administrativa, coordenação e desenvolvitalento dos sistemas de transportes
Annim-r dá a nota
rodoviários de carga, no âmbito nacional, e estudo dos métodos próprios
exigíveis para a melhoria geral dos
Requerente: — Adonis S.A. ComérC i0
transportes
Indústria
Requerente: Sociedade Civil de AuxíLocal: Guanaabra
N9 867.795
lios Mútuos "Sociviam"
Classes: 35; 36 e 48. Exprtssão
Local: Niterói
Classe 50
867.807
Atividade: Promover entre seus sócios o bem estar social, auxilies mútuos, beneficentes, auxílio funeral,
Perfumaria ORION
serviço médico, dentário e jurídico,
seguro de vida coletivo, promoção de
estada e turismo abaixo custo e
Requerente: A. (Jorta-s
outras necessidades da comunidade
Local: Para
social
Titulo de Estabelecimento
Classe: 48
N9) 867.801

Janeiro de 1 969
N" 867.813

publicita

v

Requerente: Publicitas • - Promoções •
Propaganda Ltda.
Local: Recife — Pernambuco
Classe: 50
Artigos: Publicidade em ;lera!, propa.
(Janda, promoções e relações públicas

(Serviços de).
N° 867.812

Nv 867.808

Fase Nova no Lavar
Requerente: Companhia Interesta-

duas de Seguros
Local: São Pauto
Classe 50
Artigos: Para distinguir "Seguros"
N9 867.796

Requerente: Companhia Swift d
Brasil 8. A.
Local: São Paulo
Classes 46 e 48
Artigos: Incluídos nas classes
Ne 867,802

11 CREE%*i
;•
Requerente: Pastifielo Paulista
Limitada
Local: São Paulo
Classe 50
Artigos na classe
...1•41.1.•nn••n

LrIDER
Indústria Brasileira
Requerente: Metalider Industria Meta

gica S.A.
Locel: Guanabara
Classe: 5

Aplicação: Para assinalar Metalúrgica

Tem Dois Super
Branqueadores

N° 867.810

METALÍDER

Requerente: Companhia Swift do
Brasil S. A.
Local: São Paulo
Classes 46 e 48
Expressão

Requerente: Mctalider ludn.dria Metalár
gica S.A.

N9 867.803

Local: Guanabara
Nome de Empresa

Indústria Metalúrgica S. A.

Requerente: Cbar-Lynn Company
Local: Estados Unidos da América
Classe: 6
Artigos: Máquinas e suas partes inte4
grantes não incluidas nas classes 7, 13
e 17
Classe 11 , — Ferramentas de tôda espe4
cie (exceto quando partes de xnáquii
nas), ferragens e cutelaria em geral.3
Pequenos artigos de qualquer meta/
quando não de outras cla.;.;es.

N" 857.81',

1134

N9 867.797

Super Viva Fase 2
Requerente: Companhia Swift do
,..-Brasil S. A.
Local: São Paulo
Classes 46 e 48
Expressão
N9 867.804

Requerente: Fama Ferragens
Sociedade Anônima,
Local: São Paulo
Classe 50
Artigos na classe

N° 867.809

METAL1DER

INDISSTRIA E COM CIO DE
PLÁSTICOS "SATLITE" LTDA-

867.816

Prfigresso _Cianufaltirffig
Llefalicas
N° 867.817

ODISS211£

Requerente: Char-Lynn Company
Local: Estados Unidos da América
Classe: 6
Artigos: Máquinas e suas partes Integrantes, não incluidas nas classes 7, 10

RAL

N9 867.799

.••••.••••••n••nn•nn•••n•

1\19

Indústria Brasileira
Requerente: Metal der Indústria Meutlúr,
gica S..
fr • -~",-.Ç"
Local: Guanabara
Classe: 5
Aplicação: Para assinalar Metalúrgica Requerente: Progresso Manufaturas
Mer
tálicas Ltda.
N° 867.811
Local: Pernambuco
Classe: Nome de Empresa

N9 867.798

Requerente: Fama Ferragens
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Classe 50
,Arigos na classe

Requerente: Anocha Ltda.
Classe: Nome de Empresa

Requerente: Arlindo Dionisio da
Cunha
Local: Guanabara
Classe 32
Artigos: Jornal, revista e trabalhos
especializados sôbre literatura e
jornalismo
N° 867.805
Adonis, o melhor pelo seu real 'valõr

' S.A. Comerc'o
Requerente: "Indústria e Comércio Requerente: — Adonis
Indústria
de Plásticos Satélite" Ltda.
Local: Guanabara
Local: São Paulo
Classes: 35, 36 e 48. Expressão
'nome comercial

e 17
Classe 11 — Ferramentas de tôda espécie (exceto quando partes de máquinas),
ferragens e cutelaria em geral. Pequenos artigos de qualquer metal, quando
não de outras classes.

Requerente: Editôra Hanradur Ltda4;
Local: Paraná
Classe: 32
Artigos: Revista impressa
••••n•••

Ns. 867.819/826

N° 867.814

Nálices•Proggsl
e Num* Kle;

tintimul BRASILEIRA d
Requerente: Publicitas — Promocties e
Propaganda Ltda.
Requerente: Walita S.A. Eletro
Local: Pernambuco
Indústria
Classe: Nome de Empresa
Local: São Paulo

ser
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cas, aparelhos de alta tensão, contadoClasse: 5
de rotaçãs; esquadros de aço, mediArágos: Pura d'sting iir• metal branco,
meta s anti-lrieções ..vtal patente, rico, dores de rõscas e de interva os, rivel
alumínio, alpaca, bronze, chumbo, cobre, d'água para caldeira, níveis ce ferro, recartas e
.1-agite' latão, zin- ;sistro para água, registro para
estanh , ferro, guita.as;
tudo;
os
metais
de
comportas,
registro
para
vapor,
ráco, metais para ii n.i
guas de aço indicadores de niveis, apacai
bruto
00
parcialme
aasina
são usados ims indústrias, po- relhos de medição, extutores de lncên.
trabalhados,
delido ser em barras, em chapas, em dio, maçarico, citas métr ca.; promus, ess, em fio e quadros de agrimensor ta ras de qualtôlhas, em massa. ela ,ingot , forjados, quer graduação, micrarnetros reanome.
estampado
vtrgas, era tiras
, perfilados e ele- tros e pantogratos, acendedores elétricos
aparelhos para moei carne, antenas, bo• taocle:ados, torneado
•trodos •
binas, cabos e condutores elétricos, fios
°asse: ó
máquinas e slIGS 12 ..ra, fios elo r cos, lanternas mistúra:- go : Para d stingui
A
relays, reatores para luz fluorespaftes, para uso domestico e para lin:. dores,
má- cante, secadores elétricos, ,soquetes,
nsilustriais: Bombas, cilindros para

r-,

o

.

nte.

i

e

s

s

lii)
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adesivos, armações para 'óculos, amassa-

N

deiras, bolsas.- baldes, bombonieres, bases e botões de controle para liquidaicadores, batedeiras, bandejas cabos para
utensílios, colheres, caixas para acondicionamento de alimentos, carteiras, cestinhas, colas, cadelas, copeis, chapas,
caixas para baterias, can/rd:ilhas, cabos
para ferramentas, caixas, coadores de
chá, discos de mesa, discos virgens, descanso para pratos enfeites para automóveis, estojos para objetos, c.xprernedores,
Fitas isolantes, filmes virgens . _ guarnições

'

para objetos, estojos para' óculos, facas,
fôrmas para Oce; funis, garfos. guarnições de material plástico para apare., s
lhos elétricos, para aparelhos domésticos
N
condensadores de maquinas, di- macias, transformadores, torradeiras elé- e para utensílios, laminados de plástico,
lancheiras, jarros, material plástico para
tricas e vá l vulas, starts, platounier.
nainos, geradores, motores motores elérevestimentos de assentos e para estofaClasse: 11
mecânicos
slternadores,
tribos, tornos
' plainas,
placas e ferraras utas para tor- Artigos. Para distinguir ferragens, ferra- mentos de carros, massas plásticas, mamantas, cutelaria e artefatos de metais: las, mantegueiras, orinois, pires, paliteinos, frezas, esmeris, os:da:risas tranchas .
mecânicas, upias, marteletes, Talheres, garfos, colheres, facas facões, ros, pulseiras para rmógios porta ipão,
teàntras
e s para forjas, copos e recipientes de metal para liqui- porta-documentos, porta iniqueis, poriaventiladores,
moinhos para exaustor
cereais, máquinas para tu- dificadores, para batecle:ras, para expre- notas, pás, pinos, pratas, potes, resinas
, medores e para amassadores, bases de sintéticas, solados, sacolas, saleiros trarar e centrar, elevadose:„ ensacadora s metais e minerais para liquidificadorcs, vessas, tintas plásticas, tubos plásticos,
brunidoras, ventiladores, bombas hidnaulices, máquinas amassadciras misturado- para batedeiras, para expreniedores e tampas, tubos, tijelas, va,silhames de material plástico: xícaras e visos.
e. barro, para amassadores de frutas, legumes e
e distribuidoras de concreto
Classe: 39
máquinas compressoras, inaluinas adap- cereais, caixas para acondicionamento
ta4as na construção e conFervação de de alimentos, caixas de metal para ciar- Artigos: Para distinguir artefatos de borcstradas, mineração, corte de madeiras. tões, floreiras, cachepots, pratos, argo- racha, artefatos de borracha para vei-

r

.

ti

.

e outros las, porta -gielo, campain,bas de mesa, colos, artefatos de borracha não inclui- I

movimento de terra, carretos
- poseiras, porta bebidas, salvas, baixelas tios em outras classes: .Arruelas, argo-1
industriais, máquinas desempalha do
fine
tas debulhadoras, descascadoras, bruni- porta-pão, jarras, porta-jóias, bandejas laS, amortecedores, assentos para cadeidoras, catadoras, classificadoras, eleva- centro de mesas bacias, fruteiras, bom- ras, borrachas para ares, batentes dc co-;doras, secadoras, trituradoras. moinhos bonieres, travessas, coqueteleiras, apaies fre, buchas de estabilizador, buchas, bus, máquinas da abrir chave- lhos de chá e café, canecas, copos, vasi- chas de jumelo, batente de porta, batenpara cerea i
lhamas para transporte de leite, panelas, te de chassis, bicos para mamadeiras,
tas, bombas centrífugas, rotativos, ,
almotolias, caçarolas, chaleiras, bules, braçadeiras, bocais, bases para t lefones,
pistão,
máquinas
aia
'deslocamento e a
cafeteiras, funis ., le i.iras, coadores, mar- borrachas para carrinhos industriais, bordoras para ferramentas de corte, enge- talos para cozinha cOnchus, espurnadet- racha para amortecedores, bainhas de
nho de cana, fole de forjas, malacaies,
ras, machadinhas, lâminas, navalhas, ca- borracha para rédeas, cochun de motor,
dragas, desnatadeiras, expreniedor a s e nivetes, alicates cortantes, talhadeiras, câmaras de ar, chupetas, cordões ma51,,gadeiras para manteiga, injetores paia tesouras, corta-arames, abr l dores de la- ciços de borarcha, cabos para ferramen:caldeiras, laminadores a frio e a quente tas, fivelas, argolas, arruelas, números e tas, chuveiros, alços de borracha, chametais, tesouras ro- letras de matai, molas de vai e vem, pas e centros de mesa, cordas de borraP asr..a aço e outros operatrizes
de precitativas, máquinas
correntes de metal, grampos, fêchos e. cha, cápsulas de borracha para centro
são, aparelhos para arqueação de voto- presilhas para malas e pastas, pregos, de mesa, calços de borracha para máqui'''. in'e máquinas de costura e 'máquinas rebites, parafusos, porcas, arame liso ou nas, copos de borracha para freios, detexteis, máquinas para trisotar, máqui- farpado, estribos, esporas, rosetas, freios, deiras, desentupideiras, discos para mesa,
nas frigorificas, máquinas para cortar e bridões para animais ferrôlhos, distin- descanso para pratos, encostos, êmbolos,
frios máquinas de fabricar gêlo,
tivos, assadeiras, guarnições de metal esguichos, estrados, esponjas de borran9e para lavar louça, máquinas de la- para aparelhos elétricos, para apare- cha em quebra jato para torneiras, fios
vQr e passar roupas, máquinas de ro- lhos domésticos e para utensílios, gre- ci c, • borr a cha lisos, fôrmas de borracha,
tuTbr, máquinas ventiladoras, máquinas
guarnições para móveis, guarnições de
esterilizadoras, máquinas batedeiras, má- lhas, grades para fogões e fogareiros, 1. rracha para automóveis, guarnições
fôrma
para
dõces,
martelos.
torquezas,
para
moer
quinas para bordar, máquinas
para veículos, lancheiras para escolares,
roldanas, esferas, telas de arame, esguicaris , e legumes, 'máqu i nas para fazer chos, ferro comum a carvão torneiras, laminas de borracha para degraus, listas
a massas alimenticias, maquines para fride borracha para janelas e para portas,
zar, prensas, politrizes, turbinas Cansa i:achos, chave( ) de parafuso e para por- 'lençois de borracha, manoplas, maçanecas, enxadas, pás, picaretas, brocas. mo- tas, protetores para para-lamas, protetoformador es , transportadoras.
r
Ir- para cadeiras giratórias, limas e li- res de para-choques, pedal de aceleradcr,
Classe: 8
matões
pedal de partida, pêras para buzinas, piaans: Para distinguir aparelhos elétrri
.
Classe: 14
Mt
eletro-doméstic.os,
apareenhos, pontas de borracha para bengaco„.s., aparelhos
Mios e instrumentos Para fins úteis: Artigos: Para distinguir vidro comum, las e muletas, rodas de borracha para
laminado, trabalhados em tôdas as forApare l hos para picar carne, aparelhos
móveis, sanfona do vácuo, rodízios, re. para expremer frutas e legumes, gela- mas e preparos, vidro cristal para todos vestimentos de borracha, suportes de moos
fins,
vidro
industrial
com
telas
de
meaL r s sorveteiras e iéfticas, aparelhos
tor, sapatos do pedal de breque e desemde refrigeraçã o , enceradeiras, aspirado- tal ou composições especiais: Almofari- braio e isdlador, suportes, suportes de
res cie pó, fogões, fornos e fogareiros zes, ampolas, assadeiras, aquários, bajt- câmbio, sanfona de partida, saltos, solas
„.. elétricos, panelas a pressão clinveiros, dejas, boião de vidro, cálices, cântaros, e solados de borracha, surdinas de boraquecedores, ferros elétr i cos de engomar cubetas, copot, copds de vidro para 11- racha para aplicação aos fios telegráfi. a, e passar, balanças, batedeiras, caguete- quidificadores, para batedeiras, para cos e telefônicos, travadores da porta,
leips, liquidificaclor e s elétncos, moinhos amassadeiras e para expremedores, cáp- itijelas, tubos, tampas de borracha para
Ota café e para fubá, seseais da alar- sulas, cadinhos, compoteiras, centro de conta-gotas, tinas de borracha para elarass sesistências elétricas, fervedores, eà- mesas, frascos, fôrmas para fornos, fios boração de substâncias químicas, tampas
rádios, pick-ups, de vidro, garrafas, glocos, graus,
ttsfas, ventilador es ,
e guarnições de. borracha para liquidifis. aparelhos de televisão, panelas e bules tes jardineira', jarros, licoreiros, Mama- cadores, batedeiras, espremedores, amas• ,elédicos, refletores, _sclogios sss 'saibas deiras, mantegueiras, pedestais, porta- sadores e para outros aparelhos domésde ar refrigerado, fôrmas Métricas, tor- jóias, paliteiros, pratos, pires, pendentes,
ticos
'• radores. garrafas térmica, campainhas recipientes, serviços para refrescos, sia,
elêi!ricas, máquinas fotoqráficas e clne- deiras, saleiros, tijelas, taças, tubos, vatutatográfica s , lâmpadas. aparelhos de silhames para uso em 'liquidificadores
varetas, vasos, vidraças, xícaras.
luz fluorescente, aparelhos de camunicaClasse: 50
kão interna, csteriiizacloses, conde.nsaClasse: 23
pilhas elétricàs, fila• • 'dores de corrente,
Artigos: Para distinguir como marca de
vas elétricas, comutadoriss. interruptores,
recipientes fa- serviços do consertos, reparos, instalaArtigos:Para
distinguir
veis,
abat-jours,
Somadas de corrente, fus í
z3:, iss-isiência técn i ca c manuten0o de
lustras, baterias elétricas, regadores au- brica.dos da matérias pia:sair< Tesa-,
ii triíesYens
mentos confeccionados de sul-sisail •
lét n C.CS
torneiras
de
compressão
tomáticos,
dc ill jnillalaS e szus acessórios
animais e veV.ais: Açticaraira;, argolas,
plugs,
chaves
de
alavanchassis,

9 8E,7.

PARQUE IGUATEKT
Síio-Paulo—Capital
Requerente: Encerados ssi Principal>
S.A.
Local: São Paulo
Classe: 33
N 9 867.827

SANTA CEIA
'Indastria Brasileira
Requerente: Padaria a Confeitaria
Santa Ceia Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Para distinguir tatlgos de pani f icação: Bolachas, bolos, biscoitos, croquetes, dôces. empadas. trituras, frios:lanches pães, pães doeis, panetones, pizzas, pastéis, s4ados, t srradas, tortas,
réiscas

N" 867.828
ATUAL' ZAÇ O

EhdPRESARIAL

Requerente: Roberto Sanes Cunha
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Para distinguir como marca de
serviços: Curso de aulas práticas e teóricas referente a atualização empresarial

N" 867.829

33. L.
Inatletria Brasileira
Requerente: Brüner Landgras Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 13
Artigos: Para distinguir joalherias, bijouterias, ourivesaria e amigos de metais
preciosos, semi-preciosos e suas —imita- ,
ções, usados como adeirnos, pedras prea
ciosas trabalhadas e suas imitações:
Anéis, alianças, abotoaduras, alfinetes
de gravatas argolas, broches, brincos,
braceletes, ber
loques, colares, correntes,
fios de ouro, fios de prata, medalhas,
pulseiras e prendedores de gravatas
•
N 5 867.830

CONTAREN
Indlistria • Brasileira
Requerente: Produtos Farsnacauticos
Sumas do Brasil S. A.
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigos: Para distinguir conto marca genérica de especializados farmacêuticos

N° 867.831-832

LAGROLAIL
Indústria Brasileira'
Requerente: Indústria e Laboratório
Alfa LtdaLocal: São Paulo
Classe: 2
Artigos: Para distinguir substâncias e
preparações químicas, usadas na agricultura, veterinária e para fins sanitários:
Adubos, baraticidas, carrapaticidas, desinfetantes, defumadores, fertilizantes do
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solo, fungicidas, formicidas, germicidas,
herbicidas, inseticidas, microbicidas, óleos
para fins veterinários, raticidas, remédios,
sabão desinfetantes, vacinas e unguentos
Classe: 46
Artigos: Para distinguir: amido, anil,
água lavadeira, alvejantes, detergentes,
esponjas para limpeza, lã de aço, palha
de aço, polidores para automóveis, lixas,
cêra para soalhos é ,para automóveis,
pomada para calçado, salão comum, sa- bão em pó, em flocos e em líquido, preparados para polir, lavar, limpar, lustrar
e conservar, metais, vidros, madeiras,
plásticos, couro e objetos em geral, removedores, saponáceos, desengordurantes
e velas

Classes: 5

( Parte III)
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8 — 11 — 12
13 — 49

N9 867.836

Janeiro

,Classe: 50,
Gênero: Pais distinguir marca a
ser utilizada pela reque-rente para
distinguir serviços correlatos com ,sua
atividade, que compreende publicidade em geral.
No 867.841

rilLHAR

IND. BRASILEIRA1

imesemeeires

Requerente: San Fernando S.A.
Requerente:: Kenji Ukuno
Indústria e Comércio de Tabeeeds.
Local: São Paulo
Local: São Paulo.
Classe: 6
Classe: 44.
Artigos: Para distinguir máquinas e equiArtigos: Para distipguir cigarros
cigarrilhos
e charutos.
pamentos para a industrialização de cereais: Descadadeiras, debuihadeiras, moiNs. 867.842 e 867.844
Requerente: Pedro &andino Louzada nhos, limpadoras, secadoras, separadoras, branqueadeiras, refinadoras, classiLocal: São Paulo
ficadoras automáticas, beenficiadoras,
Classe: 32
Artigos: Para distinguir guias em geral distribuidoras, selecionadoras, incluindo
INVESTCFRED
suas partes integrantes
• (turísticos, de ruas e outros)
N9 867.837

LAMIFLEX

Ind&.tria rARiiIiira
Requerente: Lamiflex
Indústria de
Artefatos de Borraclí-1 Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 39
Artigos: Para distinguir artefatos de borracha para veicuos: Arruelas e ros de
borracha, anéis de borarcha, bandas. de
rodagem de ,borracha, borrachas para
aros, buchas, braçadeiras, bases e protetoras para objetos, batente de cofre, batentes de porta, botões pura painel e
para alavancas de câmbio, copos de borracha para freios, coclÉrn do motor, câmaras de ar, cabos para utenailios, cápsulas de borracha, calços de borrachas
discos: esteiras de borracha, guarnições
e ,blocos de .bon'acha 7ata proteger os
amortecedores R para-choques, guarniçõqs de borracha para máquinas e moto-.
res, manoolas, maçanetas pedal do_ acelerador, prerisador dei.r.srrzejia protetores de borracha, recipientes de borracha.
revestimentos de borracha para estofamento, laminados de borracha revestimentos de clindro, sapatos de pedal, perfilados de- borracha. e tubos de J-orracha.
trefilados de borracha

Requerente: Investched S.A. Crédito , Financiamento e Investimento.
Local: São Paulo — Capital.
Classe: 32.
tft
Artigos: Almanaques, álbuns impressos, anuáricS, calendários, catálogos, folhetos impressos, folhinhas
Indústria Brasileira
impressas, índices telefônicos, jornais,
. livros impressos, programas de rádio,
programas ds televisão, programs
Requerente: Fábrica de Gaitas «Alfredo impressos, propaganda impressa escrita, prospectos impressos escritos,
Hering» S. A. — Comércio e Indústria publicações
impressas, revistas lua-Local: Santa Catarina
pressas.
Classe: 9
Classe: 38.
Artigo: Acordeo
Artigos: Agendas em branco, cabogramas, carteiras de papel e papelão, cartões de visita, cheques, duN' 867.838
plicatas, envetopeS, etiquêtas, faturas,
livros domsrciais em branco, livros
fiscais em branco, notas fiscais, notas
promissórias, papel carta, papel para
escrever, radiogramas, recibos em
branco, talão de cabogramas, talão
de promissórios talão de radiogramas,
'kçcçç'l\t'.5\()
talão de recibos, talão de telegramas, telegramas em branco.

Requerente: Johnson t',5 Johnson
Local: Estados Unidos da América
do Norte
• Classes: 38 e 48

Requerente: Chas. Pfizer m Co., Inc.
Local: Estados Unidos da América
do Norte
Classe: ,2
Artigos: Fungiçida usado na
agricultara
NO .867.840

•

Requer,ntc: Meta: Ca.s sing S. A. —
Indústria .a Çontér. 'o
Local: São Paulo — Capital

ORGAN'IZAOES
MÁRIO TÁMBORINDEGUY

D ET EL
Requerente: Evandro de Moura
Costa,
Local: Fstado da Guanabara.
Classe: 12.
Titulo de estabelecimento'.
Classe: 13.
Classe: 36.
Aplicação Para proteger e distinguir artigos de vestuários e roupas
feitas em geral: Agasalhos, aventais,
alpargatas, anáguas; blusas, botas,
bo tinas, blusões, boinas, babadores,
bonés; capa-iates, cartolas, carapuças,
casa cões, coletes, capas, chales, cachecols, calçados, chapéus, cintos,
c ombinações, corpinhos, calças para
senhoras e crianças, camisas, calções,
calças, camisetas, cuecas, ceroulas,
colarinhos, cueiros, -casacos, chinelos;
domin4s: echarpes; fantasias, fraldas;
g aloch.as , gravatas, gorros; jogos de
lingerie, jaquetas; 'luvas, leques, ligas, lençóis; mantos, maiôs, mantas,
mandrião, mantilhas; palitós, palas,
menhoar, pulover, pelerines, peugas,
Ponches, polainas, pijamas, 'punhos,
perneiras; quimonos; regalos, robe
chambre, roupão; salas, sobretudos,
sus p ensórios, saídas de banho, suéteres. chortes, sungas, stolas, claks;
touctrs, turbantes, taier, ternos; uniforr,,,s e' vestiçias.
nememar-ima41~
No 867.849

81JOU-130X
Requerente: Evandro de Moura
Costa.
Loleiczle: : Es
,c
ntado da Guanabara.

CUPRAMIX

5ijo PAtIt.0

Ns. 867.846 e 867.847

Nç 867.843

N9 67.39

N9 867 . 835

65

Requerent,e: Mario Tamboilnlieguy.
Local: Estado do Rio de', Janeiro.
Classes: 41 42, 43, 46, 47 e 50.
Titulo de estabelecimento;
Classes: 41, 42, 43, 46, 47 e 50,
Expressão de propaganda.
N° 1367.848

N9867.833

N.' 867.834

de 1969

LUMART
Requerente: Lumart
dada Ltda.
Local: São Paulo.

-

Requerente: Investcred S.A. Cré-dito, Financiamento e Investimento.
Local: São -Paulo.
.Classes: 32, 3? e ,50.
Como sinal -de propaganda.
No 661.845

I NVESTCRED SIA.
Financiamaraa e Irotestimentc

Crédito,

Requerente: Investcred S.A. CréFi n a n ci am en to e Investimento.
Local: São Paulo
Como n .ime de emprése .

d ito,

Aplicação: Joalheria e artigos de
níetais preciosos, semi-preciosos e
suas imitações; pedras , precioSas trabalhadas e suas imitações.
Classe: 12.
Aplicação: Botões, olfinetes'comuns
fechos corrediços e demais miudezas
de armarinho.
Clas
6.
Aplicação: Paira p roteger e distinguir artigos de vestuários e roupas
feitas em geral: Agasalhos, aventais,
alpargatas, anáguas; blusas, botas,
botinas, blusões, boinas, babadores
bonés; capasetes, cartolas, carapuças,
casacões, coletes, capas, chapéus, cochecols, calçados, chale,s, cintos, cintas, combi nações corpinhos, calças
para senheras e crianças, calções,
calçrr., camisas,_ clbs.nisetas, cuecas,
ceroulas, colarinhos, cueiros, casacos,
chinelos; dominós; echarpes fantasias,
fraldas; g alochas, gravatas, gorras;
jogos de dgerie„taquetas; luvas, Ia-.
ques, ligas, lenços; mantos, !nein
maiôs, mantas mandrião, mantilhas;
palitós. palas, perdlear pulever,
ripes, peugas, ponches, polainas,
lamas, punhos; perneiras; quimonos,
regalos, robe .chambr,s, roupão; saias;
sobretudos; supsnsórios, saída de bn.
nho, sandálias, Susteres, chortes,
taier, ternos; uniformes e xestidos.

1
656 Secunda 4a:re 20
867.850

MARIO OFICIAL (Seção Hf)
leias de toucsdor perfumadas; obreiras
peelumadas; perima_ ; pó de arroz; pós
para limpeza dos dentes; para polir
unhas; sabonetes perfumados: shampoos; tinturas paro cabelo; vaporizadores

INDUSTRIA BRA5.1.EIRis

Requerent2: Feneco do Brasil Celan, é ácos S . A .
Lt);,^1, Est.tdt. Ia G uan^,bara
Classe; 48.
Ar tigon; Absorventes, acetona, águas
cie: beleza, colônia; lavanda; quina;
_Wsas, para maquilagem; perfumadas;
~niscar ; amónia.s; tomisadores de
perfumes; oa•ndolina; baton; brilhantina; caunin; cera depilatória; co,sIn e ; cremes pine, massagem;
para pele; corantes Rara cabelo;
eentrificios; d'epiiatários; desodorantes; elixir para pele; esmaltes para
tuas; essências perfumadas; extratos perf amaeles, fixadores • geléias de
toucador '-)erfuniad.a s ; obreiras perfumadas; perfumes; pó de arroz, pós
para limpeza das dentes; para polir
unhas: sabonetes perfumados; harnpc Os: tinto]. as para cabelo; vapoT ',res.
- -867.851

Janeiro de 1969

Classe: 50
Artigos: -Na 'casse:

Classe: 31
Artigos: Na classe:
Classe: 32
Classe: 33
Artigos: Na classe
Classe: 34
Artigos: Na classe:
Classe: 35
Artigos: Na classe:
Classe: 36
Artigos: Na classe:
Classe: 37
Artigos: Na classe:

N's 867 860-935

N9 867

Requerente: Siwa Serviços mo Aparelhos Ltda .
Local: Guanabara
Serviços: Prestação de serviços de cpnservação, consertos, refornms e pinturas
de aparelhos elétricos, hidráulicos e a
gás, armários, balcões prigorificos, casas
e apartamentos, estabelecimentos comerciais e ' industriais, instalações de apa"Afilem^
relhos em geral, de sanitários, sistemas
de som e imagem, serviços de revestimentos e pinturas de interiores e exte- Requerente: Fina:: S. A.

riores; serviços de decoração; serviços
de publicidade e propaganda
Classe: 50

Classe: 38 -

Artigos: Na classe:

Financia-

mento, Crédito e Inwaimentos
Local: São Paulo
1
Artigo: Na classe:

&57.g4
PONT') MAGICO
Indlistria Brasileira

Artiç,o:-: 14a c: asse:
:
Artigos: Na c,asse:
Liasse:
Angus: Na classe:

Classe:

(cx Maskoviço

Requerente: Yakuji Yoshinaga
Local: São Paulo
Classe: 8

Artigos: Na classe

Indústria 3rastietra

.8556

N9s

Requeren te : Peneeo do Brasil onstiS . A
.
cu
Locai : (.11atiabara
Classe: 48
Artigos AboA.wventes. acetona, águas
cie beleza; colônia; lavanda; quina; rosas: pura riaquilagenr perfumadas; ai :riscar: amônia: atoinisadores de perfu
Ines: band.,lina: baton; brilhantina; carmin : cera depilatória: cosinesticos; cre Enes para ala sse..•<e rzi; para pele; corantes -para cabelo; dentaricios; depilatórios; desodorante s ; elixir para pele; esma lies para unhas: essencias perfuma- Pe qu crente : Qu a dzolit S .A.
riais de Construção
das e s tratos perfumados; fixadores; geLocal: São Paulo
leias de 4 oucador perfumadas, obreiras
Classe: 1
perinmadas; periunies; pó de arroz; pós
Artigos: Na classe
piei limpeza do c ,tes; para polir
Classe: 16 .
s; sabonetes ii,elifinnados:
Artigos: Na classe
r..t, tuim ras 'p ara cabelo; vaporiza •
dores
N'S 867.858-58
_
N . ' 867.852

o

ss

INDUSTRIA BRASILEIRA

Mate-

Requer.m,e: Epoca :L)o,...ieddele A nõni-

ma Comércio c Indústria
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Na classe
Classe:

50

Artigos: Na classe
Requerente

eneco do Brasil Comés ticos S . A .

Ni 867.906

o

•C`b•

Nts."

le

Artigos.: Na -lasse:
1

INDUSTRIA BRASILEIRA

Wadkatate »

artigos: Na classe:
Classe: 6
• Artigos; Na classe: Classe;
Artigos: Na classe:
Classe:
Artigos: Na c ti.sse:
Clasze 9
Artigos: Na classe:
Classe' 10
Artigos: Na classe:
Classe: 11
Artigos: Na classe:
Classe 12
Artigos: Na classe:
Classe: 13
Artigos: Na classe:
Classe 14

Classe: 39
Artigos: Na classe:
Classe: 40
Artigos: Na classe:
Classe: 41
Artigos: Na cli-4se:
Classe: 42
Artigos: N: classe
Cla: : 43
Artigos: Na classe:
Classe: 44
Artigos: Na classe
Classe: 45
Artigos: Na classe
Classe: 46
Artigos: Na classe
Classe: 47
Artigos: Na classe
Classe: 48
A. figos: Na classe...
Classe: 49

867.59

1. neal: ( nabara
Classe: 48
c5 ri I A
águas V 1 T
Artigos: Absorvente s . acetonas, roquina,
colônia;
lavanda;
de:' beleza;
sasz para maquilagem; perfumadas; al- Requerente: Auto Pôsto Vitória - Litniscar; amônia; atornisadore s de perf
mitada
bandolin-a; baton; brilhantina crLocal: Siio Paulo
min; cêra depilatória; cosmésticos; cre•
para pele; coranmes para massagem;
tes para cabelo; dentifricios; depilatórios; desodorainteé elixir para pele; esMaltes paru unhas; essências perfumaPREÇO DO -NúMERO
das; enfustem perfumados fixadores; ge-

Classe, 15
Artigose.Na classe:
Class- : 16
Artigos: Na classe:
Classe: 17
Artigos: Na classe:
Classe; 18
Artigos: Na classe:
Classe; 19
Artigos: -1\1;., classe:
Classe: 20
Artigos: Na classe:
Classe: 21
Artigos: Na classe:
Classe: 22
A r' i gos Na classe:
Classe: 23
Artigos: Na classe:
Classe: 24
Artigos: Na classe:
Classe: 25 •
Artigos; Na classe:
.-tasse 26
Artigos: Na Liasse:
Classe: 27
Artigos: Na ,..lasse:
Classe: 2À.;
Artigos: Na'
•
classe: 29
Artigos: Na classe:
Classe 30
Artigos; Na el.,sse:

DE HOJE: NCR$ 0,20

Requerente: Alimonda lrmn8o 1 . A .
Local: Pernambuco
Classe : 46
Artigos: Sabão comum.
Ni 867.907

5

Requerente:
Cardiff
Indústria e
Comércio de Bebidas Limitada
Classe: 42
Artigos: Aguardentes, anizes, aperitivos.
bagaceira, batidas, biteer, brandy, cachaça, cervejas, clnopps, cidras, conhaques, F ernet, genebra, g in, kirsch,
-licores, nectar alcoolico, parati,
ponches, quinados, rum, micos alcooiicos, vinhos, vodka e • whisky

Classe: 41
Artigos: Vinagre

