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SEÇÃO III
ANO XXVII - N 9 15

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAI

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 1969

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL r"

N9
Stra9uss124e.7à8udar:Fo F%*:inwi t W.2crimero 79.107.
N9 125.884 - Merck & Co., Inc.
SECRETARIO DA INDUSTRIA
- n9 79.108.
N9 131.718 - Otto Heer - númeExpediente de 16 de janeiro de 1969
justa, o certo é, que não tem am- mero 163.177 do mddelo industrial ro 79.109.
paro legal frente ao que dispõe o Nova forma ornamental para torneiDiversos
N9 134:051 - Societe Anonyme
art. 163 do- C.P.I. - Assim, inde- ras e bicas misturadoras. - promova, Dite: Les Oxydes Français - núMoore Business Forms, Inc. (ti- firo
i preliminarmente, a modificação da mero 79.110.
o
pedido
de
preferência,
tular do registro n9 370.425) - Fifirma., o replicante de fls. 37.
N9 134.126 - Paoli, aoli & Cia.
cam notificados os seguintes trechos
Casa Granado, Lat,oratõrio, FarLtda. - no 79.111.
do despacho exarado em 7-1-69, pelo mácias e Drogarias Ltda. (no pediN9 134.293 - Philip Morria IncorSr. Secretário da Indústria, efIraldo do de preferência da marca Polviporated - no 79.112.
Serviço de Recepção,
de Souza Mattos: - "Aliás, o .. lho Antisséptico termo n9 846.610,
..N9 136.021 - Móveis de Aço Fiel
D.N.P.I. já adotou nôvo sistema de Polvilho Antisséptiso, têrmo númeInformação e Expedição
S. A. e Fibrolux -Soe., Industrial
publicação procurando suprir tal ro 846.609). - Defirc os pedidos 'de
Ltda. - n9 79.113.
deficiência" - "Assim sendo e es- prefedência.
Expediente de 16 de janeiro de 1968
N9 136.203 - T. J. Smith &
lendo 'de acôrdo com o parecer do
phew Limited
n9 79.114.
Diversos
Dr. Consulto: Jur d • co torno sem
N9 136.875 - Sherry Rand Corpoefeito".
ration
n9
Pireli
Societa
Per
Azioni
(n0
Pe79.
115.
Seção de Transferência
N9 137.038 - Pedro Ferretti dido de prorrogação da bat. MI núe
Licença
n9
79.116.
mero
2.136):
Prorrogue-se.
Republicado.
N9 137.043 - Ralo Argentino OuWaldemar Clemente (no pedido de
•• Expediente de 16 de janeiro
prorrogação da pat. MI n9 2.144). glieri - n9 79. 117.
de 1-9C.9
N9 139.052 - The Heil Co. - nú- Prossiga-se.
DIRETOR GERAL
Metalúrgica Bender Ltda. (no pe- mero 79.118.
Expediente de 16 de janeiro de 1968 Transferência e alteração de nome dido de prorrogação da pat. MI núN9 139.341 - Maag-Zahnrader
Peaido de preferência
de titular de 2.^,rocessos
mero 2.227). - Prorrogue-se.
Ma Schinen Aktiengesellschaft - núW. A. Simões, Dias & Cia. Ltda.
Tranquillo G:annini S. A. Indús- mero 79.119.
(no pedido de preferência da marca
N9 138.587 - Manufactura de Ps- Foram mandados anotar nos tria de Instrumentos de Cordas (no
Thoya Avícola Simões, termo númeprocessos abaixo as transferências pedido de prorrogação da pat. MI bacos Particular V. F. Greco S. A.
Ino 2.602 - MI n9 2.603 - MI nú- - n 9 79.120.
ro 745.954). - Defiro o presente
e alterações de rome:
mero 2.604 - Prorrogue-se.
pedid.o de preferência.
N: 139.849 - Jayre de Castro FiVarta Gesellschaft Mit BeschranxFerragens Madurlira S. A. (no pe- lho - n9 79.121.
ter Haftung (alteraçao de nome rias , didode prorrogação da pat. MI núNo 140.623 - Justo Marin Vidal Republicado.
patentes Privilégio de Invenção, têr- mero 3.390). - Prorrogue-se.
n9 79.122.
mo n9 178.133 e 145.134-140.553 e
Schenley Industries Inc. (no peN9 140.207 - Papagiotis Jorge PaPedido ae Preferência
patente n9 50.230) - Armoud Agri- dido de prorrogação da pat. MI nú- padellis - no 79.123.
Fábrica de Artefatos de Borracha cultural Chemicai Company (trans- mero 5.450). - Prorrogue-se,
N: 140.771 - Giordano Bruno
Jrozeiro S.A. (rk pedido de pdeic- ferência para seu nome das patentes
Bismarck - n.o 79.124.
D.
F.
Vasconcellos
S.
A.
óptica
e
rência da pat. PI têrmo n 9 201550) Privilégio de Invenção, termos rai- Mecânica de Alta precisão (no pediNo 14 ;).781 - Charles Graillot -- Com efeito: exige o art. 163 do meros: 143.4'75 e 157.551).
do de prorrogação da pat. MI- nú- no 79.124.
C.P.I. quea documentação seja
N9 140.793 - Noboru Mash'ko Esb Incorporated (transferência mero 4.696). - Prorrogue-se.
"ampla e hábil", para comprovar
Mário Evaristo Stanguerlini (no pe- n-9 79.126.
"os prejuízos que os interessados es- para seu nome da patente Prviiitgio
N9 140.801 - Ataliba Bonzaga dos
dido de prorrogação da pat. MU nútiverem sofrido em virtude de con- de Invenção, têm° n9 145.317).
Santos - n9 79.127.
mero 5.393). - Prorrogue-se.
corrência desleal decorrente da falN9 141.072 - Miniwheel Linnted Heinnrich Wilhelm Schmitz (no
ta de solução daqueles processos".
pedido de prorrogação da pat. MU n9 79J 9$..
No caso, a juntada do documento de
Seção de Recursos
N9 141.080 - Usina Colombina S.A.
W 5.609). - Prorrogue-se.
fls. 17, por si só, nã4 basta para
João Emenesio Pinto (no pedido de e Neoflex Ind. Metalúrgica Ltda. atender ao requisito legal indispen- Expediente de 16 de janeiro de 1969 prorrogação
da pat. MU n 9 5.687). n9 79.129.
sável. Assim indefiro o pedido 'de
Recursos •
N9 141.508 - Fruehauf do Brasil
- Prorrogue-se.
preferência.
Fundição Brasil S. A. (Titular da S. A. Ind. de Viaturas - n9 79.130.
N9 141.897 - Olga Emilie Egger
Máquinas Carga S. A. (recurso in- Pat. MI no 1.948). - Arquive-se a
Diversos
- n9 79.131.
terposto ao têrmo n9 118.516 de pri- petição.
N9 1.333 -- Júlio Severo Aira
Jose de Ribamar 'Fernandes (titil- vilégio de invenção Freio de Disco.
Notificação
- no. 79.132.
ar do registro n9 336.124) - Torno, Walita S. A. Eietro-Indústria (reRelação datikgrafada em 16 de
Ficam xiotificados - os requerentes
sem efeito, os despachos de fls. 11 curso interposto ao térmo número
e - 21, para, era consequê:...a, deter- 140.312 do modêlo de utilidade - abaixo mencionados a comparecer a janeiro de 1969.
êste Departamento no prazo de (90)
minar o cancelamento do •• do Re- Moedor de Café para a família).
dias, a fim de efetuar o pagamento DIVISÕES E SESSÕES REPUBLIgistro (386.124) e o prosseguimento
CADO POR TER SAMO COM
Companhia -Brasileira .de Cartu- da taxa final de acordo com o Dedo estudo do prercesst, encaminhanINCCRREÇÕFS
chos (recurso interposto ao têrmo creto n9 254 de 28-2-67.
do- se.
n9 141.711 - modêlo de utilidade Me-.
N9 109.815 - E. 1. Du Pont de
Pedidos de Prefe &teia
Privilégio de invenção deferid,o
canismo tra yador e destravador de nemours and Company - número
N9 148.014 - Composição explosiconjugado a guarda-mato de 79.103.
S:arco Sociedade Técnica em Ar pente
111.570 - L'Electro-Retractal- va - Remington Arms Company,
e similares).
Condicionado S.A. • (no peclido de espingardas
• reNo
Gerson Artes Metálicas Ltda. (reInc.
- n9 79.104.
preferência da marca. Searco, termo cursos
interposto ao têrmo 190.311 I N9 120.066 - Texfoaminternational
NO'ficação
n9 n 92.767). -- indefiro c pecKio de privilégio
i
ginal
Limited (anteriormente denominida
de invenção Novo e or
prri-êncin.
aparelho para ginástica).
The Moulded,Hair Cumi‘d.ny L:mited)
Ficam os requerentes abaixo
- n9 79.105.
mencionados convidados a comparectts Aturei. ° .;..oliest) . te.s Ltda..
Exigências
, No 122 546 - Marukyu- Indústria cerem a êste Departamento no prazo
(110 ;edicto de oreforên y ia da marca
Agrícolas
Ltda.
nu1
de
máquinas
de 90 dias a fim de efetuarem o paDaca
S.
A.
Indústria
e
Comércio
Antero, têrmo n9 842.282). - Muito
mero 79.106.
gamento da taxa final:
embci•a, p ossa a pretensão parecer (réplica aos recursos do térmo
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- As Repartições Públicas
vetão entrE., gar na Seção de Co.

nrunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas. d expediente destinado à publicação.

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO 'PE

IMPRENSA NACIONAL

Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos ofididis -a renovação de assinatura feleve ser
CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
solicitada com antecedência de
FLORIANO GUIMARÃES trinta (30) dias.

DIRETOR GERAL

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES

impresso nas ofiCina'S Co De.partamento de imprensa Naconal

ASSINATURAS
PARTICULARES
Capital le Interior . :

"REPARTIÇÕES E

FUNCIONÁRIOS

-Capital e Interior.:
!Os .originiais, (devidamente.
mutenticado-s, deverão -ser dartilo- Semestre ......
13,50
NCr$ 18,00 Semestre .....
,gi,af ados em espaço dois. em uma Ano
........ NCr$ 27.00
NeV$ 36,00 A-no
.
só face do . papel. formato 22x33:
Exterior
Exterior :
as emendas e -rasuras . serão TeS.•
TVC4 30,00
Ano
.•
•..,.,•
••
39,00'
A
1Cr$
,
Ano
ie...
a-n.o-e:9
•
•
...salvadas .por ,quem
NOMERO LIMO
- As assinaturas :podem ,ser
'número
,avulso fra na última página de ,cada
o
preço
-d.o
i
tornadas em gr:dignei 'época do
exemplar.
rano,
ano. por :seis•-rmeses ou um
X:) ,preço do exemplar atrasado será acresado de :Ner§ 0,01.
exceto as para , o 'exterior, .que
:sezdomesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se.de.anos.anteriores.
..sempre ;serão anuais.
4.--ff

n

-- As assinaturas vencidas pe.
derâo 'ser suspensas sem prévio
aviso.

ALBERTO DE , BRITTO PEREIRA

- As reclamações pertinentes J. B. DE ALMEIDA CARNiEIRO
matéria retribuída, nos casos de
él F . O Ot1 0172i5SãO, deverão fser
PIÁRIO OFICIAL
lormuladas par escrito à Seção
waçao
' de Redação, -até o quinto .dia útil'
Caçar de publicidade do expediente do Departamento
subseqüente à publicação no
Nacional do Propriedade InductrIal do Minletérlo
da indústria do Comércio
órgão oficial.
- A Seção de Redação [um.,
.ciona, -para ;atendimento -do 'público, .de .1.1 .às L7h30m..

Janeir.o de 1569

Na parte superior do ende.
réço estão consignados 'o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.
As assinaturas das Repartições .Públicas -serão -anuais re
verão ser renouadas,até,28,de•fe.
vereiro
-- A 'remessa de tualtins, :sempre a favor do Tesoureiro do Departamento ,de ;Imprensa 71V-a-dio.
nal, ;deverá 'ser íaeornparilrarta de
esclarecimentos quanto à sua apli.
cação..
- (Os suplementos filS edições
dos órgãos-ole ia-ais r-sb.serlio 'T.2711C.•
tidos aos asáinantes (que -os :saicitarem 'no -ato ,d-a -wsinatura.

'N9 :610.184
-Jato-Tretra, - Cl. 11
N9 580.045 - Pretos Velhos - Cl. 2
'marcas indeferidas
'N9 139.093 -- :Requerente: Ada',
Incometal cS. A. Indústria e CoRaphael Molina. -- Registre-se
hefto Costarde Campos Bueno - -Pat.
N9 579.878 - Vip - Ibrahim com exclusão de defumadores.
mércio.
'79.099.
Cl. -32.
Ahmed Sued
No 610.449- Coinmex,- Cls. -6 N9 585.135 - Adefix - Cl. 10 E: .139.235 -- Requerente: Geraldo
:N 9 587492 - Ciamesa - Clamem .Farmadicals - •Comércio e Indústria Ocminex Cia. Nacional .de imporde Almeida Vaz - Pat. '79.013.
-Cl. 34. de Produtos Químicos Ltda.
Cia. Mercantil de Santos
tação e Exportação - Registre-se
.N 9 144.199 - Requerente: August
.Reconstituição 'de marcas
N9 585.649 -- Mede - Cl. 36 - com exclusão de -máquinas operatrlHowe - .Pat. 79.029.
Raxter 'Laboratories Inc. (no pe- Confecções Dede Ltda.
zes (a determinar) e rodas para veí11 9 137.310 -Requerente: Fruehauf dido de recon d-ituição da -maí.ca •ZyN9 586.745 - Liquor Atlante - Cl. culos.
Tiailer Company - Pat. 79.037.
mex m9 117:229) .
41 - Atlante S.A. Balas e Carame.1\19 610,808 - Arco Verde - .Cl. 41
N9 141.787 - Requerente: .General
(Casa Windsor, Modas •e Confecções los. - •Registretse sem diaito ao - Açougue Arca Verde..Ltda. •
neatric Company -- Ret. .79.044.
Ltda. (no , pedido de .reconstituiçãe uso exelusivo de liquor.
NQ 610.986 - Vigoart - Cl. 40 N ? 141.888 - 'Requerente: :Inter- da :marca Windsor n 9 171:592).
Vigoart Indústria te 'Comércio ide 'MoN9 586.994 - .Nova Santa Cruz
national Business .Machines Corp. -579.067
'Máquinas
'Union
S.A.
•N ?
41 - Bar -e 'Leiteria Nova 'Cruz veis :Ltda.
-Pat. "79.046.
- Apresente ,novos exemplares .sem
.N9 '611:370 - 'Duck - ,Cl, 48 "N9 "142.432 - Requerente: General os .artigos citados a "fis. 'retro, Tela 'Ltda.
N ? 538.730 -"Universidade do `Povo 'Química Valmçy :S.
‘Company - .Pat. '79049.
Seção de Interferências..
N9 611.374 - Alvákol - 'Cl. - Cl. .32 - Editora Universidade rdo
'M 155.394 -*Requerente: Lia. Co-'
Povo :Ltda. - Registre-se .com rexelu- Química Valmey S.A.
Marcas .deferidas •
marcial e Industrial :Katra - Ret.
são de .publicações.
'79.951.
Nome Comercial *Deferilio
N9 278:622 •-- (Cl. 35 N9 ,590.863 - Mercia - Cl. 21 -:N 9 134.784 - Requerente: Mor- ConfecOes
Mosali
'Ltda.
RegistreN9 576.441 - "Equitrairra - EquigardÈhammars Mek. ,Verkstads Alr- se, stibstitilindo macacões :para -tou- Mercia 'Mercantil e Industrial stuto,pamentos Tratores (e :Máquinas
rpe,ças ?Ltda.
álebolaget - Rat. '79.060.
de 'trabalho.
-- Requerente: Equitrama
Ll. 24.
,Rhodianyl
'N9
:591.2013
,
"N9 '164:258 - 'Requerente: Ancora pas
N9 .293.175 - Twin - ;Cl. :36 - --aquipamentos, Tratores te _Máquinas
illesileira
Rhodiaceta
.Fábriindústria te Lomércio "Ltda.
Indústria de :Meias Xspumatex .53.. ca de Raion.
.Ltda. - rRegistre-ise de :acordo (com
'6:586.
9 :446.405 .- Lefatoss - Cl. :3
+art. 93, ‘,§ .29 do -Código.
N9
591.684
Vidrocar
Cl.
6
N9 .164.303 - :Requerente: 'Ancora. - ,NLaborátnrio
r(fermacêutico1Lafaten 'Paulo L. -Pufal
:Titulo ide Estabélecimento DeferMo
Indústria -e Comércio 'Ltda. Ltda.
,N9 :529 :875 - 'Escritório Lontábil
6.590.
N9.591.823 - rEmblemática-N 9 :515.646 .Exontex - .C1..16 ReMateus - Bertoldo 23randl
N9 159:339 - 'Requerente: "Indús- Eron
Televisão
Excelsior
S.A.
--Indústria
te
Comércio
_de
'Megistre-Nse de ,acôrdo com.e ..art. Wi -nútria de Colchas Suiten 'Ltda. -Tat. eidos (Ltda.
602.754
Liume
Cl.
36
N9
mero a .do Código.
IV '16.
:N9 '517 (f59 - Wooltex - CL 224 - Malharia Irmãos Daher Daud S.A.
.N9 137.315 - Requerente: 'Marcelo Wrona
"N9 :56"705 - MontMar teltib
leques.
Gasko.
Itegistrese
:com
Registre-se
,
com
-exClugtodie
,Pené !Rodriguez
Pat. '79:905.
exclusão tile 'bandeiras e ,flâmulas.
N 9 603.808 - Esperança - Cl. 24 cSoc. Melhoramento ide•aV1(mgagtift
Registre-se de aeordr) (rord
:N9.517060 - "Wooltex - (Cl. 122 - .- :Fáb. .de ;Tecidos Xsperança 5S .A. !Ltda.
Exigências
•
Wrona 'Gasko. - Registre-se saem - Reg. com exelusão de bandeiras, .0 -art. 97 ano 14, • do (Código.
'Têrinos com :exigências :a cum- direito :ao uso isolado (das rexpres- toalhas para altar, mortalhas e mosN9 587.163 - Edifício João 'Ramaprir:
,quitehos.
lho - George Selim Skaff, Henrr
Sões.
'603.256
Rosaly
Cl.
:34
-N9
. 547.518 - Emblemática - ClasScaff Haddad, Mário 'Toll-imas°. Bap:N9 170.339 - Aurel verideseú e.M1- seN32
- Taiyo - Indústrias de Pes- Plásticos Roseir!Ltda.
tista (de Tommaso - ,Registre-se de
,gucl Ignácio Pereira.
:N9 171.557 - Sperry .Rand 'Corp. ca S.A.
-N9 603.922 - Texpen - Cl. .8 -- acordo com ro art. :97 4n9 4 do Có41
„Saga
Cl.
.
,52.456
digo.
"N9 '170:598 - „Aminadav xalatnik Sagil - :Soc. Agro-Industrial
Texpen Indústria .e 'Comércio
de Xxopaganda .7)efezida,
e Abraham Palatnik.
- Registre-se (com (exclusão .de 'Expressão
N9 .517.602 - :Não "Jogue no 'TanN9 170.630 -,Jaime Ruiz Martinez.
interruptores -e afins.- Cl. -36 - MaN9 607.016 - Moreira - Cl; 41 - que 'Seus .Encantos de :Mulher "N9 "553 :189
Oposições
?Publicidade S. - _Regislharia -Esge ts.A. Registre4se ,com José -Moreira . do 'Nascimento - :Re- Norton
Ornei S.A. Indústria e Comércio exclusão de ,generalidade :roupas d.ei- gistre-se substituindo -colorau -por tre-se de -acordo com o art. -1:01 do
tempêro .a base de :pimentão -e turu- Código.
:(oPosiç ã o à pat. PI têrmo n9 144.712). tas.
iCl. 48 rum.
prandisco 'Taxares Júnior (oposição N9 :567:171 - :Lua Nova
:Marcas Indef eridas
'N9 603.949 -Tpavrion (Cl. 3 - Ind. de Feltros Lua Nova S.A.
-à : pai. MD -térreo:219145403).
Zambom Laboratórios Farmacêuticos `ri9 452.956 - Independência- N91568 r:40-6 - 1 SC Super -Crern
Cl. 41 - Frederico 'Portela.
Cl. 17 - Lutcher S.A. .Celulose
'N9 540.711 - Santo Antônio Monte .Alegre N9 308.9436
Papel.
L:::srão wlá ,Marcas
Cl.
11 - Balança -Santo Antônio Li-15 - In- :43 - 'Empresa de Aguas Monte :Ale.
:N 9 V78 27.8 -"Elmo - Cl.
mitada.
gre Ltda.
dústria -Metalúrgica :Gazola Ltda.
Expediente rde - 16 de janeiro
N 9 808.973 - INP-COL - Cl. 8 - .N9-547.033 - Altos -.Cl. 6 - Per-N9 578.976 - Utilitar - Cl. .21
de :1969'
. Inpa-rcen - 'Industria de Produtos furaçoes Anos Ltda.
- -Utilitar Ánd..e Cornérclo
•.N9 570.346 - ,Colorvin:: - 21. 1 -Marcas deferidas
40 - mim Ar Condicionado Ltda.
:N9 .579201 - imaga Tintas Prospa do Brasil :s. A.
V C --fi. 16
r,10:159
liá"..c
O
?
'maga
S.A.
Ind.
2
429.201
-Café
:Rio
•Lima
N9
N9 "577.484 - -Santa ceia CVC Ind. e ()miá.Panificação Rio Lima dos Pilares Li- veis. - Regist.e- yie C. - '113 a 2ÂC.,11s,-,;
141 - Abrahão Zarzur.
hnndeiaa

g.,

Quarta-.feira
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No 577677 - Zampa - C1: 40: -. Calçados, --- cl. 39 : - Registre-se com
NO 606 . 672' - Cámpinense Agro- tro n° 366.183 diga se ainda tem interesZampa Decorações Ltda,
exclusãO• feita pela seção.
Química Campinense Indústria ti Comér- se no pre-ente pedido.
No 579716 -- Canário.- CL 41 - N o 572963 - Rei - AbOud
cio Ltda. - el. 2'.
N° 41.365 - Carlos Heitor-da Silva
Antônio Sales de Souza..
Titulo de estabelecimenti.o indeFerido
Castello Branco. - Tendo em vista o
1\19 582.066 - Superplae - Cl.. 16 -ci. 28..
_ N 9 574'.057 - Ihgro - Inpro.--InN° 561.100 - Móveis São José
-- Ibéria Decorações Ltda..
cancelamento do reg. n° 366.187, diga
N9 583.695 - Lys - Cl. 48.-Pro- corporações e Promoções Financeiras S: Salvio Franzolin & Cia. Ltda. - el. 40• se ainda tem interêsse no presente pedido.
dutos de. Beleza FOrtunee Ind. e Co- A'. - el. 16.
Expressão de propagand2i indelerida
No 541.364 - Carlos Heitor da Silva
mércio Ltda.
N° 579.903 - Plastirei - Pedro GaExpressão de propaganda indelerida
Castello
Branco. - Face o cancelamenNO 583.734. - Tbile. Chinoise -cl. 28: -Registre-se zoai exc l uNO 597.745 - Grande Venda Coope- to do reg n° 366.187 diga se ainda tem
Cl. 22 - - Tecelagem Colúmbia 5-. A. nev
são de puxadores de água para uso_do- rativa Heinies Macedo e Você - Her- interesse no presente pedido.
N9 583.735 - Toile Chinoise. - Cl. méstico.
mes Ma-cedo S. A. importação e Co.
N° 543.564 - Cait Cia. Agrícola e
23 -, Tecelagem Columbia S. A.
N9 582:994 - Tedibraz
Tedibrá2 mércio - cl. 6.
N9 590.407 - Pine-Sol - Cl. 2 Industrial Taboão , - Face o cancelaN 5 520.'161 - Iso-Som o Isolanst lamento do registro n° 366.121 declare
Cyanamid Química do Brasil Limi- Tetos e Divisões do Brás - cl. 16.
tada.
N 5 583.383 - Gazal - Confecções Acústico Incombustível Rockwoolbras se ainda tem interesse no presente pediN 9 607.177 - Super. Hbtel Rio - Gazal Ltda. - cl. 36.
S. A. Indústria de Isolantes Tél .:mo- do.
Cl. 14 - Ivan Miranda de Souza.
NO 586.832 - Viva Ivleliior - Viva Acústicos - cl. 16.
N° 547.435 - K. Yo/oyama El Cia.
N9 610.41 - Talão Imobiliário - Melhor Indústria e Comercio Ltda. -Ltda. - Face o cancelamento do reCl. 48 - Wantuyl Raposo LGpes.
Frase
de
propagando
indeterida
gistro n 9 372.962 diga se tem interesse
No 610.754 - Santa Adelaide - el. 16.
N9 587. 754 - Mirated - Miranda
NO 556.685 - Sonobrás A Revista no mesmo.
Cl. 42 - Indústria de Aguardente.
Telles Ltda. --cl. 36 - Registre-se com Sonora da Atualidade - Isaac Kritz Menin Ltda.
N., 611.378 - Mavie Rase - Clas- exclusão de carteiras e roupas para ca. cl. 32.
N. 549.862 - Indústria de Sabões
se 43 - Qu:mica Valmoy. S.A.
e Detergentes Barbo Ltda. - Face o
valheiros e crianças.
Exigências
N 9 614.782 - Pepilon - Cl. 48 cancelamento do R 375.730 e diga se
1\1 9 589.746 - Resistol - Drew Proainda tem interesse pelo presente.
Indústria de Cosméticos Li- d,..tos Químicos Ltda. -- ci. 1.
N" 181.815 - Dermovita - Instituto
mitada,
N. 554.739 - Manuel Pinto 'da SilN° 590.055- Barcelá
Barcclá Mó- Biochimico S. A. - 1 4"jjo Proença -- va S. A. - Face o cancelamento do
Exigências
veis e Decorações S. A. - cl. 34.
Apresente novos exemplares com etique- R 373.462 e 374.525 e diga se ainda
N° 598.221 Tele-Cine -In- tas s/referência ao antigo titular.
N9 507,967 - Eric° Kolin.
tem ,interêsse pelo presente.
formações Ltda. - cl. 8.
NO 530.107 - Shoji Kobayashi.
N. 554,938 - Nor - Coe Textii
N" 312.468 - Probiotical LaboratóNO 538.597 - ' Auto Vidraçaria
N° 599.092 - C. E. S. A. - C. /ias Ltda. - Preste esclarecimentos face Ltda. - Face o eancelamaito do R
Princesa dos Campos Ltda.
361.760 e diga se ainda tem intv,resE. S. A. Comercial e Engenharia S. a transferência do reg. 211.743.
N 9 542.380 - Piragy S. A. Produ- A. 38 - Registre-se na cl. 38
se pelo presente.
N°
319.556
José
Fortes
Mo.nteíro.
tos Ago Domésticos.
N. 556.005 - Ultralar Aparelhos e
exclusão feita pela seção.
-- Face o czncelarhento do reg. 363.334 SeN:viços Ltda. - Face o cancelaN9 545.378 - :somei - Sociedade com
N i 601.168 - Sicol
Sylvió Coe:ho diga se ainda tem interêsse no presente mento do R 375.840 e 375.347 e diga
Melhoramentos e Incorporações Li- cl. 38.
rnitaa.
pedida.
se tem interesse pelo presente:
N 9 601.169 - Sicol - Sylvio Coelho
N9 549.272 - Auto Asbestos S. A.
N. 555.005 - Ultralar Aparelhos
N° 435:539 - Indústria de Camisas e Serviços Ltda. - Face o cancela-No 558.973 - Master Imóveis Li- - el. 39.
mitada.
N 9 605.030 - Elos - Elos Química Codefiel Ltda. - Face o canze:amento mento do R 375.840 e diga se tem
do registro al 360.918 d'ga se ainda tem interesse pelo presente.
N O 576.850 - Interpae - Intercon- Industrial Ltda. - cl. 28.
N. 557.192 - Sineal Sociedade Intinental de Papel e Celulose S.A.
Ni 607.421 -'Novo Ângulo - Grupo interesse no presente ped,d.a.
Ni 467.005 - Auto Drive S. A. Im corparaclora e Administração Ltda.
No 580.626 - Carlos Vasques.
Niavo Ângulo - cvl. 1.
- Face o cancelamento do R. 376.516
N9 580.627 - Carlos Vasques.
NQ 609.292 - Scavone - Fósforos portação e Comércio. - Face o cancela e diga se tem interase pelo presenN9 582.643 - Alcides Mbro.
m6to
do
reg.
n
9
365.935
diga
se
ainda
te.
N9 582.744 - Biltmoro ImpOrtação Scavone Indústria e ,Coraércio S. A. - tem interêsse no presente pedido:
N. 557.274 - Ireco - Importação e
cl. 46.
e Exportação Ltda.
N
5
467.769
Bolsa
de
Imóveis
do
Comércio Ltda. - Face o cancelaN° 610.378 - Meteor - A J Cury
" No 606.037,- Conspauli S. A. TécEstada
de
São
Paulo
S.
A.
Apresenmento eio R 376.692 e diga se tem in- cl. 28.
nica Paulista de Construções.
te novos exemplares de acõrdo com o terêsse pelo presente.
NO 616.183 - Charutaria CruzeiTitulo
de
estabelecimento
deferido
N. 560.361 - Indústria. Plástica.
art. 96 -do CPI.
ro Ltda.
Polimold Ltda. - Face o cancelaNo 474.440 - Bogeas Paclumlan
N° 527.045' - Servilar - Décio Pemento
do E. 377.055 e diga se tem
reira Bittencourt - cl. 33 (art. 97, nú- Cia. Lida. -- Preste c.,c,arec.nientos
interesse pelo presente.
a
divergência,
regularize
e
pedido
tendo
Seção de , Interferêncià
mero 1).
N. 565.022 - Recordati Lab .aratóN° 529.376 . - Clinica e Hospital Ve- ém vista a divergência entre os exempla- rio Farmacológico S P' A - Preste
res
procuração
quanto
ao
nome
do
reExpediente de 16 de janeiro de 1969 terinário Icarai - Dr; António Carlos
esclarec:mentos face a transferên_
cia de titular no R 370.436.
Schott de Souza - cl. 33 (adt. 97, nú- querente.
Mercas Deferidas
N 9 492.038 - Societá Fondiaria AgríN. 573.379 - Irmãos Farina &
1).
N9 433.180 - Kozani - Lojas mero
L.aa. - Cumpra. o art. 102 em
cola Industriale P A (S. F. A. I.)
N°
534.172
Filipozzi
Taft
MaKOzani Ltda. -- Cl. 36.
--Apresente novos exemplares retirando tõdas as classes.
gazines
S.
A.
Comércio
e
indústria
No 446.406 - Lafaderm - LaboraN. 575.804 - Produtos Elétricos
do clichê a dxpressão Rapino Dei Piave.
cl. 36 - (art. 97; n 9 2).
tório Farmacêutico Lafatan
N' 493.229 - Cia. Construtora Pe- Brasileiros S. A. (PM) - Face oda - Cl. 3.
N° 546.135 - Edi;: ício Palomar -cancelamento
do R 380.608 diga se
N9 498.832 - COnstasa - Consta- Dr.. José Slinger - cl. 33 (art. 97, nú- derneiras S. A. - Face, o. cancelamento ainda tem interesse no presente pedo reg. n 5 -380.352, diga se. tem interes- dido.
sa Construtorai Avaréense S. A. - mero 4).
se no presente peiido.
Cl. 16.
N. 575.919 Aço -•Raw Ltda. No 522.654 - Roma Nome comercial defendo
N- 517.046 - Planonda S. A. inTendo em, vista. o. cancelamento do
Roma Ltda. - Cl. 16.
dústria
e
Comércio.
Tendo.
em
vista
R 376.083, diga se ainda tem inteN° 593.873 - Má mosa IVIadeireb a
N9 527.674 - Mangabeira - Ino cancelamento do reg.- 363.230, diga rêsse no presente pedido.
dústria e Comércio de Bebidas llilan- Morumbi S. A'. - Mamosa Madeireira se-aind,aitêm interêsse
presente_pedido
N. 577.343 - Querini S. A. - InMorumbi S. A. - (art. 93; n 9 2).
gabeira Ltda. - Cl. 41.
I\1 5 521.100 - Precisão Erjautez- Ltda. dústria e Comércio.-- Tendo em. visN9 527.769 -- Figurativa - TrineN Q 528.061, - Cõmpanhia de Tecidos
ta -o-cancelamento do,R 374.561 diga
eké Zélezárny. Velké Rijnové Soeis,- Palmares - Cia. de Tecidos Palámares - Cumpra o art. 102.
IP 527.133 - Abrão Abaién..--Face se ainfo, .tem interêsse no presentelisticé Revoluce národni podnik -- - :art. 93; n° 2)
pedido.
CL 11.
ao cancelamento do. reg-. 364.308; do
N° 524:488 - Administradora • Fran- mesmo requerente, diga se ainda temíinNo 527.958 - Incasol - Francisco
cvina S. A. Administradora. Franci- terêsse no presente pedido.
Ventura Araújo - Cl. 30.
Seção, Legai
NO 530.261 - Orleans Indústria, dè
N9 540.510 - Transval - Transval na S. A. - (art. 93, n° 2).
Representações e Corertagens S. A.
Estofados
Ltda.
Apresente:
etiquetas
Marcas indeferidas
Expediento. de. 16- de janeiro de 1969.
- Cl. 38 - Registre-se na cl. 38.
mais nítidas.
N.' 530.392- Cláudio Saleiro, 'Pirão.
-Exigências
No 552.547 - Ausónia TecnoN 9 528.920 --Stapler - Ayres Alves
Face . o:cancelamento . do.regil número
mecânica Au.sonia Ltda. - Cl. 11 - de Pinho - el.. 17.
Aga Paulista .de Gás AcumulaRegistre-se com, exclusão de alfanges,
361.156, diga se ainda tem interêsse•no doCia. Cumpra'
a,. exigência.
N° 554.131 - Finesse - Indústrias presente, pedidõ
ferro comum a carvão, Laminas para
N.
366.879
--Parquet Paulista Libarbearo e navalhas para barbear.
Reunidas de Tintas e Vernizes Finesse
N° 530.702 --. Antônio • Barros Oli- mitada.- Cumpra a exigência.
N9 522.857 - Mebutidin - Labo- Ltda. - cl. 1.
veira -• Date os documentos de_ fls. 2;
Bozzano S. A. Comercial Industr' '1
ratório -Farmacêutico Internacional
e Imp./.....mobra
(junto ao reg's.11.)
N° 559.117 - Itplas - Itplas Indús. 4:e 6.
S.A. - 01. 3.
No 553.256 - Evereste - Usina tria e. Comércio de Artefatos Plásticos .N° 534.173 Taft Magazines S. A. 202.988.
O interessado deverá apre:sen.c..e
Evereste Indústria e Comércio S.A. Ltda. - cl. 28. Cbmércio e Indústria. -- Face o cance- documento provando, o distrito.
- Cl. 48.
N° 585.859 - Vip - Sabores do lamento doi reg. n° 384 , 038, diga se.
Costa Junior & Cia. (titular. do reg
NO 556.802 - Mon Goa - Confec- Brasil. S. A. Indústria e Comércio
ainda tem interêss-e-no presente pedido. 272.941) - Junte os estatutos doi
ções Mon GDU Ltda. - Cl. 36.
cl.
42.
No 565.409 - Varamtur
VaramNO 538.239 - Cbastrutora e Incynpo- Sociedade ou documento hábil com.Ni' 571.127- Finan
probatóric 'Ia qualificação do signaFinan S. A. radora Nome Ltda. - Face o
tur - Turim° S. A. - Cl. 38.
tário da petição de flà. 12.
Financiamento, Crédito
Investimentos mento' do
Pat,In Lisboa
N° 566.268 - Isa
do reg. 19 365.1784, diga se ainCervejaria Guará S. A. (titular do
cl. 36.
-1 cl. 38.
da tem interêss'e no ores7we iedido.
reg. 272.661) - Diga vibre o pediN" 568.857 - Kerli
Mano-1 KherN^ 607.366 -- Proiarb - ?rol : m •1: LiN' 540.474 - LeiViiia Campo Brio do. de caducidade requerido por Prolakiao S. A. Indústria e Comércio de mitada - cl. 3.
Ltdd. . - Face o cancelamento cici regis- dutos Vitória 5. A,

•
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NO 595.418 - Manufatura .sacioN° 590.698 - Sun-Maid Raisin Gro.
registro em face da petição de fôArquivamento de Processo
nal. de Plásticos I S. A. - 389.056. wers of California - 389.098.
has 3
Foram man.dados arquivar os proN 9 595.545 - Gualter Mala de AlSocil Pró-Pecuária S. A. (titular
N° 590.813 - Heloisa Fiuza Baeta
cessos abaixo :
Cancele-se o re- meida - 389.057.
do reg. 342.899).
Neves - 389.099.
N. 440.213 - Les Laborat-es Rous- gistro em face do pedido formulado
N O 595.792 - Tintas União LbniN 9 591.130- Marco Alves Es Ventusel.
tada - 389.058.
•!'..s fls. 22.
N.. 449.833 - Abbott Laborotoires.
N o 596.192 - Braseixos àockwell ra Ltda. - 389.100.
Arquivamento de processos
N. 600.887 - Mauricio Rad Zogbi.
N° 591.650 - Calçados .'Atração LiForam mandados arquivar os Limitada - 389.059.
N. 600.283 - Maurício Rad Zog,bi.
N o 597.730 - Somec Soc. Meta- mitada - 389 . 101 .
prucessos abaixo:
N. 67.436 - Cassio Muniz S. A.
N° 591.870 - Betty Industrinal Ltda.,
Ns. 669.658 - 669.659 - 669.660 lúrgica de Estrutura e Caldeiraria
Importação e Comércio.
- 669.661 - 669.662 - 669.663 - Limitada - 389.060.
- 389.102.
N. 612.86 - American Cigarrate 669 664 - 669 665 - 669 070 N O 598.653 - Precisa - ParticiN° 592.438 - Figueira d Pêssego
Company Limited.
pações Engenharia Indústria e Co- mitada -389.103.
689.671 - 669.672 - 669.673 N. 612.877 -- 612.878 - 612.879 mércio S. A. - 389.061.
- 669.675 - 669.676 N° 592.536 - Citys/IA. Indústria
C12.880 - 612.883 - 612.884 - Ame- 669.677 - 669.678 - 669.679 N O 598.654 - Precisa - Particirican Cigarette Company Limited.
pações Engenharia Indústria e Co- Brasileira de Calçados_- 389.104.
669.330 -- 669.681 - 669.682 1\1' 592.779 - Herminio Pires da Luz
N. 613.458 - Ccilumbia 13roadcas- 669.683 - .669.684 - 669.686 mércio S. A. - 389.062.
ting System Pie.
N o 599.276 - Serraria S. Joaquim - 389.105.11
669.687 - 669.688 - 669.689 N. 618.033 -- Vamobi Mobilizadora 669.690 - 669.691 - 669.685 - Vol- . Limitada - 389.063.
N 9 592.836 - Cia. Federal de Refride Valôres
No 602.102 - Feigenson S. A. In- geração -389.106.»
do Brasil Indústria e CoN. 641.122 - Pioneer Kabushiki kswagen
1\1 9 592.881 - Sitan Sociedade Inter.
m rcio de Automóveis S. A. - Ar- dústria e Comércio - 389.064.
K.9 isha.
N 9 603.357
Padaria e Pastela- Americana de IVIàtérias Primas Ltda. -N. 643.486 - 643.487 - 643.489 - quivem-se os processos.
ria, Globo Ltda. - 389.065.
389.107.
Indústria e Comércio Atlantis Brasil
Notificação
1‘19 606.219 - Safra S. A. Crédito
N 9 593.279 - L1S-rVIed do Brastl S.
Ltda.
Ficaw notificados os requerentes Financiamento e Investimento A.; Indústria Farmacêutica - 389.108.
N. 669.656 -- 669.657 -- 6C9.669 -- ' abaixo
389.066.
mencionados
a
comparecer
a
Volkswagen do Brasil Indústria e CoN o 593.345 - Indústria e Comércio
N o 609.928 - Representações Deseste Departamento no prazo de 10
mércio de Automóveis S. A.
Cinco Ltda. - 389.109.
taque
Ltda.
389.067.
dias,
a
fim
de
efetuar
o
pagamento
N. 780.839 - 780.811 - Quaker
N° 593.850 - Brasilar Comércio e
N 9 608.480
Obra de Assistência
da taxa final de acôrdo com o DeChemical Corporation.
Indústria Ltda. - 389.110.
aos
Portuguêsá
389.068.
creto
n
9 254, de 28-2-67.
N. 484.550 - Fundaç:Tio Ponto
N o 473.887 - Auto Eletricidade JúN° 594.065 - Rodoviária Expresso
N 9 232.577 - Robert Bosc G M B
Frio.
lio Castagnola Ltda. - 389.069.
Leão Ltda. - 389.111.
N. 851.961 - Mo.no.1 da Cruz - 11 - Reg. 389.023.
N
9
481.875 - Importadora e Co-.
N o 432.966 - Soc. Paulista de ArN° 594.133 -'Elite Maqazdie Ltda.
Arquive-se os processos.
merc 3o Samasco Ltda. - 389.070.
tefatos Metalúrgicos S. A. - . 389.112.
N
o
484.153 - Hotel Monteneve Li389.f 24.
E :;,!g;,:ncias
N° 594.307 - Indústria Mecânica MiN O 442.089 - Miag . Muhlenbau und mitada - 389.071.
cron Ltda. - 389.113.
i
N
GMBH- 389.025.
' 523.162 - Química TntercontinénCabrais Sociedade Anônima (junto Industrie
Relação dactilografada em 16 de jaN 9 443.765 -- Ind. de Produtos tal Fazmaceutica Ltda. - 389.072.
ao reg. 288.412) - Diga s(5bre o pe- Qu i micos Correx Ltda. - 389.026.
neiro de 1969.
•
N
9 531.375 - Antônio José Antunes
amento
do
contrato
dei
l
dido de cance
N o 514.869 - Emprêsa de Aguas Vicente José Antunes g Lázara Antunes
Diutsões e S2SS(525 cepablkado pay
licença interposto por Handy & FiarS. A. - 389.027.
ter saído com incorreções
da Silva - 389.073.
man The Weatherhe r -1 Com p any -, Minarais Ibira
--‘ imporval Comércio
Aurese-i(titular do r.g. 239.9 1
1\1° 552.107 - Fábrica de Pianos Some
uuaráo
Ltda.
389.028.
Marcas deEcrid `LS
te documento firrnode pela Helca InN o 515.963 - Mercearia Bar e Lan- neje Ltda. - 389.074.
N 9 556.620 - Dri-Fa.o Huyck Cordustrial dec i nando expressamente o' ches
1\1° 555.643 - Medigas Comércio e paracari - cl. 23.
N. S. dos Milagres Ltda. seu consentimen t o quanto a postu-, 389.029.
Indústria Ltda. - 389.075.
N" 583.738 - Cineramá Cincrama,
lacão ora em análise.
N o 555.426 - Bar e Lanches Na1\1° 559.379 - Fritzische Brothers Inc. Inc. - cl. 50 - (como marca de serA H Alvares (no ried'de de caducizareth
Ltda.
389.030.
389.076.
dade do r:g. 216.734) - Apresente
viço, de acôrdo com o atual Código da
N° 564.220 - Chadler Indústria da Propriedade Industrial e tendo em vista
o competente instrumento de pro-1 N 9 568.254 - Ind. e Comércio Ducor
Lt(
!
a
.
inuaBahia S. A. - 389.377.
cura cão indispensável à sua cont
a espécie de serviços declarados nos
N 9 568.307 -- Artefatos Hércules
ção na feito.
N° 568.168 - Distribu'dora de Pro- exemplares.
Limitada. - 339.032.
dutos
Farmacêuticos'
Frontifarrna
Mead Johnson Endochimica IndúsLtda..
N 9 580.836 - Beta-Calor - Mead
N O 568.565 - Banco Nôvo Mundo
tria. Farmacêutico S. A. (junto ao
389.078.
Anônima - 389.033.
Johnson di Company - cl. 3.
reg. 257.547) - Comprove a efetiva Sociedade
N 9 568.595 - Banco Nôvo Mundo
N° 604.530 - Zenorrito - J. H.
N 9 568.243 - Vermicrine Industaal
mudança de sua denominação social. Sociedade
Anônima - 389.034
Brasileira S. A. - 389.079.
Santos S. A. Comércio e itdústria
Fábrica dos Biscoitos Jacarei S . A.
N° 568.437 - Franz Teichert - mi- cl. 22.
N o 563.587 - Banco Nôvo Mundo
(titular do reg. 253.041) - Apr.senN 9 554.433 - Copacabana - Bebimei° 389.080.
te o competente mandato com pode- Sociedade Anônima - 389.035.
res para requerer cancelomentes.
N 9 568.605 -- Banco Nôvo Mundo
N" 568.441 - jervis B. Werb Ame- das Gavirachi Ltda. - cl. 43.
A.
Indústrias
Singerdo Brasil S.
Sociedade Anônima - 389.036.
N 9 560.094 - Emblemét:ca - Secnricas Company - 389.081.
Reunidas e Comércio (titular do terN 9 576.755 - Sopetra Soc. de PeN" 568.627 - Sorcp Soc. de Repre- taria da Agricultura Departamento da
mo 660.710) '- Apresente o número ças para Tratores Ltda.
389.037.
e Participações Ltda. - nú- Produção Vegetal do Estado de São
da procuração do termo 660.710, de
N 9 583.707 - Fernando Elviro de sentações
Paulo - cl. 45.
mero 389.082.
10-9-64 à Seção legal.
Souza Machado Costa - 389.038.
Título de estabelecan •nta ckferidc.)
N" 568.646 - Metalúrgica Iguaçu S.
Diversos
N 9 586.016 - Pelicano Chopp Bar
N 9 605.349 - Amstercitin -Bar -- A.
A. - 389 . 083.
Limit&da. - 389.039.
N. 482.496 - Indústria e Comércio
N° 569.294 - Fernandes -Azevedo Martins (5 Fernandes cl. 33 -- 41 N o 587.773 - Panificadora Puro Bebidas Ltda. - 389.084.
de Roupas Rio-Tex Ltda. - Arqui42 -43 - 44- Art. 9, ri' 1.
Pão de Ouro - 389.040.
ve-se o pedido de impugnação.
N" 605.823 - Associaaãa Mineiro do
N°
570.390
Serpel
Serviços
de
N
9
588.365 - Indústria de Roupas
N9 525.592 - Teroson - Werke
Publicações Especializadas Ltda. - nu- Estado de São Paulo - DR. Salmo dos
GMBH- Arquive-se o processo. Colino Ltda. - 389.041.
Santos - cl. 33 - Art. 97, n' 1.
N o 588.826 - - Mitoso Araújo & Com- mero 389.085.
N 9 549.655 - Gepê Limitada. - panhia
N.' 565.169 - Galeria )oa -- Andrade
IN' 570.540 - Adhemar Ferreira da
Ltda. - 389.042.
Arquive-se o processo.
Zeferino - cl. 14 - 17 - 25 - 35
N 9 589.680 -- Mercantil Brasilei- Silvá - 389 .086 .
N9 550.481 - Auto Breque do Rera S. R. Brasan - 389.043.
N° 573.663 - Luiz Celeste - núme- - 38 - 40 e 49 - Art.: 31: n° 1.
rife Ltd'a. - Arquive-se o processo.
No 590.106 - Sade Irmãos ro 389.087.
I\19 578.221 - Cidade Satélite - Dr
N9 591.086 - Plásticos Golfi LiN 9 575.294 - Santor Bandur Incor- João Paulo de Arruda - ci. 33
ArInitada. - Arquive-se a impugnação. 389.044.
N
9
590.743
Gerard
Fritsch
poração e Venda, de Imóveis Ltda. - tigo 97, n° 1.
N9 636.470 - Brasimex Comércio 389.045.
o
389.088.
• Indústria S. A. - Arquive-se
No 591.109 - Policristal Indústria
Transferências e alterações de nome
processo.
N 9 581.573 - Luiz Pedro Iuncs
e Com. de Plásticos Ltda. - 389.046.
do titular de pra.cessas
389.089.
N 9 591.139 - Ibicatu Agro-IndusN9 778.005 - Indústria de Te/iArdos e Malhas Parislá S. A. N° 581.692 - Agrai
Foram mandadas anotar nos processos
Arte.ar..s de
trial S. A. - 389.047.
abaixo mencionados as seau mies transf ,:iquive-se o processo.
N9 592.723 - Antônio Alceu Ta- Cimento Rossi Ltda. - 389.090.
675.334
Cia.
Têxtil
Santa
10
N° 586.817 - Ind.
vares - 389.048..
Noulestil a de rências e alterações de nome do titular
Basilissa. - Arquive-se o processo.
No 593.631 - Igreja Evangélica Produtos Alimentícios Ltda. - 1 áme- de processos.
N9 675.645 - Echapor,t1 Comércio Lutherana de São Paulo - 389.049. ro 389.091.
Irsa importadora de Ro.amentos
N 9. 394.412 - Djalma Neves Fer• Representações Ltda. - Arquive-sa
N° 589.597 - Imobiliáiria Copacaba- to André S. A. (alt. 01 num: do titureira - 389.050.
• processo.
na Ltda. - 389.092.
lar na marca 1RSA - térnia ri' 618.8561.
N°
589.648
Empresa
Gráfica
O
Orniex S. A. Orgaa.ta.ção Nacional
No
594.179
Macbuct
Comercial
XX
Impor831:262
Século
N9
e Exportação Ltda. - Cruzeiro S. A. - 389.0'93.
de Importação e Exnortação (transt.
tação Exportação e Representações Importação
389.051.
- N 9 589.969 - Cicomaq Indústria e para seu nome da marcii OSAS01.,
Limitada. - Arquive-se o processo.
N 9 594.499
Fios e Cabos Plásti- Comércio de Máquinas Ltda. - 389.094 termo n" 615.006).
•
Svenska Diamantbergborr nings Aktebolaget (titular do IN. 257.880). cos do Brasil S. A. - 389.052.
N 9 590.049 - Esmaltec Indústria MeNotiT.caç45
N
o
594.924
Cia.
de
Roupas
J.
- Arquive:se o pedido de licença Rabello - 389.053.
talúrgica 5. A. - 389.395.
Ficam os requerentes abaixo n,encode uso em face do não cumprimento
N° 590.109 - A. Vicente indústria nados convidados a comnarecerem a este
N o 594.927 - Cia. de Roupas J.
da exigência.
e Comércio Ltda. - 389.096.
Departani-Mo ro prazo de 00 dias fim
Schwan Bleistif - Fabrik, Schwa- Rabello - 389.054.
1\1° 590.125
Pôsto Pinheiro Lida de efetuarem o parlamento da taxa final.
No 595.292 -- Cia. Varava de EmMhausser & Co. (titular do registro preendimentos
- 389.097,
- 389.055.
Regaertnte: Asplan 5
N" 578.830
109.405). - Cancele-se o presente

fie
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Acessoria em Planejamento — Reg. f
I N 563.490 — Les Laboratoires
ia° 383 . 851
, Français de Chimiotherapie s/a.

Química Valmey S. A. (titular d O 574.025 — 574.027 — 574.025 —
registro 329.524). -- Diga sAbre o' 574.028 - —574.029 — 574.030),. 03
: (Apresente mandato com podêres es- pedido de caducidade veluerido
• Arquive-Je o pedido de retificaçao
N° 546.886 — Requerente: Joh a Ben- peciais para desistência).
Química Industrial Ltda. .
cie cumprimento de exi,êncknser GmbH Chemische Fabr:k — Re- • Laboratórios Lepetit S. A. (titular Aerojet
Rivind indústria e Comércio Limi- cia.
gistro n° 384.854.
.1 do registro 231.894 ( . — Diga sôbre tada (titular do termo 579.952). —
Fiplast Fios Plásticos Condutore4
N° 564.284 — Requerente: Cia. Es.. o pedido de caducidade requerido por Assine os exemplares e declare a fiLimitada (junto ao têrmo 593.113)
tanifera do Brasil
Reg. n° 388.019. Laboratório Climax S. A.
nalidade das tintas tendo em vista — Arquive-se o pedido de anotação
Cia. Ipê Brasileira de Indústria e a classificação vigente. •
de alter'rã,o de nome por falta de
Retificação de dichê
Comércio Cibic S. A: (titular do reFutril Fundição Triângulo Ltda
gistro
160.309). — Diga sóbre o pe- (titular do têrmo 635.425). — Apre- cumpriminto de exigência.
615.495 — Café Luar — Orestes
Comolago Industria e -joinérc!o
ê Filho — cl. 41 — clichê publ. em 23 dido de caducidade requerido por Fá- sente clichê.
ciedade Anônima (junto ao.teellio • “,)
brica de Doces . Cristal Ltda.
J. M. S. Indusl.rial Ltda. (titular , 595.700 — 595.701
de fevereiro de 1964.
595 702 —
Telmoto Comercial Ltda. (titular
N° 619.305 — Cervantal - Farbenfa- do registro 209.913). ---- - Diga. sobre do registro 332.3N4). Anote-se, 595.703 — 595.704 --595.70b —
I 595.706). — Arquive-se o pedido de
mediante
apostila,
a
alteração
de
nobriken Bayer Aktienesellschaft — el.i o pedido de caducidade requerido por me da titular para
J. M. S. Indus- 1 anotação de alteração de nome u - r
3 — clichê publ. em 2-4-64
Teleotto Indústria e Comercio de Ra- trial Ltda..
falta de cumprimento de exigência•)
N9 619.306 — Aspirigrip — Farben- dias e Televisores Ltda.
Seara Defesa Vegetal Ltda. (junto
N'
416.132 — Cobrantil Cia. lira..
fabriken Bayer Aictiensellschaft —
Cia. de Cigarros Souza Cruz (titu- o têrmo 590.4)0). -- Arquive-se o
sileira Financial imobiliária e Mei..
Classe 3 — clichê publicado em 2 de lar .do registro 241 466).
pedido
Diga
sode
anotação
de
alteração
de
cantil.
— Arquive-se.
abril de 1964.
bre o pedido de caducidade requerido nome por falta de cumprimento
de
Menezes & Hellmeister Ltda. (Jun•
por
Cia.
do
Cigar
exigência.
pjl
os BrRstobit.
Exigências
to ao têrmo 547.602 — 541.60', .
armácia e Laboratório omeopáN 608.977 — Screen Gemsinc. •
Cotécnica Construtora InçlúsMa .e Arquive-se a petição por falta de
tico
S.
A.
(titular
do
registro
•
...
cumprimento de exigência.
Apresente novos exemplares discriComércio tda. (junto ao termo
j
minando recisam.ente os artigos que 250.199). — Diga sôbre o pedido d'e 601.771).L.-Arquive-se
Comolago Indústria e Comér..io So.
o pedido de
caducidade
requerido
por
Dr.
Willdeseja proteger.
retificação d iinoroe poi falta de ciedade Anônima (junto ao térino
mar
Schwabe
G.
M.
B.
II.
595.699). — Arquive-se c pedido de
C. H. Boehringer Sonxi (titular do:
de exigência.
Davide Campari Milano Societa per cumprimento
• 1 anotação de alteração de nome cor
registro 241.117). — Diga sôbre o
Biofarma Societe Anonyme (junto
AziOni
(titular
do
registrô
251
347;
pedido de caducidade requerido por
têrmo 571.862 — 371.863 — 571.860 falta de cumprimento de exigène.a.
— Diga, sobre o pedido de caducida- ao
Laboratório Climax S. A.
António Maria Teixeira (junto
— 571.867 —
8--571.869.. — térrno
de
requerido
por
Giuseppe
Vanossi.
Alberto Bauer (titular do registro
535.861). —
uive-se o reikrquive-se o pedido de anotação de dido
Cia.
Editôra
Americana
S.
A.
(tide impugnação.
292.608). — Diga sôbre o pedido 'de
,
transferência por falta de cumpri-'/
tular
do
registro
272.817).
—
Diga
caducidade requer do por FarbenfaOposição
mento de exigência. n
sôbre
o
pedido
de
caducidade
regue-briken Bayer A. G.
Mania S. A. Indústrias de Mate..
Simca Automobiles (junto -.o cêrrido .por Time Inc.
Plásticas (oposição ao têrmo
mo 574.022 — 5'74.023 — 574.024 —1 rias
621.024 ma rca Mapal).

• • .
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FUNDO DF , GARANTIA
DO TI- :Al PO 1»; SER VIÇO

)

A VENDA

4

1 1VULGAPW

IV*

,

.81

Na Guatiabara
Agên ria I: Ministério da Fazenda
Seção de Vendas: Av, Rodrigues Alves 1
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reeinbõlso Postal
Em Brasília
Na sede do DIN

1

Preço: NCr$ 0,25
.4111..n••nnnn.

ARQUIVOS
DO

M LVI STÉRIO DA )USTIÇA.
E 1\11.60(219S INTERIORES
Repositório de doutrinas, decisões administrativas,
pareceres acórdãos dos t;oâaet, indiciáo5. elaboração legislativa. legislação, dcompe.nhado de iadicea
andkitico e alfabético. Publicação trimestral..
f
t" um,: roi
Le

'reço NU,r8 0,60

v

atraãados: O Departamento
de Imprense Nacional
à enda a coleção
de ARQUIVOS desde 1943.

vicero

OS números

1.r.Pç5o de

V

1 16. 80 e 81.

e-gotadoe

A Vt.NDA
Na Guanabara

endas Av Rodrigue, Alves. I
Ministerio da Fazenda
Mendt u a pedido, orle Sernço de
Reemtolso Pestal
Em Bra.dlia
Awencia 1

1

N,

••••••••par~....

sede

r,

M
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PATENTES DE INVENÇÃO'
PONT'OS

PUBLICADOS,.

retmo Nd 139.198 de 21 de aio de. 1962.
!Requerente: REPRWENTAIOES PU-AV"( LTDA. ..1nrunAnA.'
1Wodino de Utili.lados "COMPLEMEI:TO DE REVISTAS OU ALEM*.
R=9.1.C.g&E.
fflo ndaietrennr0flE 4LVIS2'AS ODP ÁL=73",. caracterizado por an•,
:Jpresentar uma bainha e uai aba, formadas, por uma fci:lha nd
tangular' de sartolina ou papel encorpado, dobrada em linhc4.
.jrtaralelas transversais, 'apequena dist:inata de uma margem,,
ciepolanas.linhas dividindo alerte restante em tr;S,trg
Chos.iguais, colando-se a parte pequena, eabradana mar *
'sem, sobre o Lvgmento, digo, segundo t;rgo, dando lugar 4
taffia'bainha e uma. aba.

NOMMesmvro zuno75745 Obr AIMMS", como reiUndicado ti
2.1, caracterizado por ser a- bainha provida, em uma ou em
ombaa as faces, de orificios ou vasamentos disPostospara
2elamente em colunas transversais, e por uma 'lâMina ou cole

2a.0, introduzido na bainha e nela deslizando para ser reèiradá, tendo tal carao trechos- impress9s em disposi
jpara/e/aa em zonascorrespondentes ao percurso do caras
Que os exporá:, atrav4 dos orifIcios ou vásamentos.refed
dos; çucessivamento.

••••

100211Wassw DE' &Ws= ou lapvzi o, com) resurnateacto
O AN caracterizado Afin al , por constituir . o conjunto de
na çUCZ
. ¡minha e aba J;lhas suplementares de uma revista p
inserido entre folhas, fixando-se pelo grampeamento co.
rum, pela linha d4 dobra 3iMeorafe, ao longo da qual (íqa
;tragueotaa por,plootomouto ou outre.processo.

"COMPZEIMUTO DERVVYSTAS MAZDUW, COMO reivindicado dd
' 2 a 3, e substancialments conforme descrit0 e ilUstrado nt
relatOrto e desenhos anexos,.
TERMO Nr 139.982 de 14 de junho de 1962.
Requerente; THE GOODT.TAR" TIRE & RUBBER COMPANY'- E.U.A.
lxivilógio de Invenção: "PNEUMÁTICO COM INSERÇOES LATERAIS"
REIVINDICAOES

/..

lJmr pneumiltico caracterizado por comPreender uma cate

cassa que tem uma banda de rodagem de borracha í bordas mamas0

faces laterais e rebordos, uwanel de rebordo em cada um doe
citados rebordos, pelo menos uma camada radial., com- cor..
&Oco estendendo-se radialmente de rebordo a rebordo, pelo me•
nos duas datas protatorce de cordOes paralelos de arame me..
tálico que se estendem em angulou opostos em relaç gO à linha
central da banda de rodagem, e duas inserçOes laterais nos lel*
.dos do pneumático, ceda uma das quais se estende de um ' ponto .
adjacente aos extremos da cinta protetora atá pelo menos apus
ximadamente o meio da face lateral', compreendendo cada umadat
citadas inserç'Oes pequenos pedaços de material filamentoso que
aumenta sua resistenCia a cortes, raChaduras e à abrasão.
2.
um pneumático de acOrdo com o ponto 1, caracteriza*
do pelo fato de que há apenas uma camada de cbraes.qUe se eS ak
# .e eata.camadaí,caW -tendrailm uebodatr
posta por arames paralelos.
Um-pneumático de acordo com o ponto 14 caracteriza'
3.
do pel-crfató de que ó material filamentoso nas inserças latersil
pelo menos em grande parteconstituido por pequenos pedaços ao
arame,
Ut pneumÉtico de acordo com.- o ponto 1 # caracteriza'
do peto fato' de que' as inserçãee laterais sweetendem na parte
de rebordo do pneumático.
5. pa pneu2tico de acordo com o ponto 4 # caracteriza+
do pelo fato de que o material. filumentoeo nas inserçOes latego
raie geralmente orientado radialmente ao Pneumático.
6 t UM Pneumático de acOrdo com o ponto 1, caracterise•
do pelo fato de que o material filamentoso nas inaerçSea lata*
tais 4 conotituido pOr arame de aço coberto de latgO.
7.
Um pneumático de acOrdo com o ponto 1 # caracteriza-'
do-pelo fato de que entre a banda de rodagem e as citadas cin•
taa.protetoraa há ume camada de borracha que contem pequenoe
pedaços de material filamentoso. .
8.,
Unrpnenimitico de acordo com o ponto 7; caraerie
gado pelo fato de que o material filamentoso geralmente
orientado circunferencialmente ao pneumático.
Um pneumático de acOrdo com o poílto 7, caractert.
9.
gado pelo fato de que a material filamentoso á constituido
por arame.
10.
Um pneumátco de acOrd0 bom o ponto 1 # caracteri•

ale

n
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ssado Velo fato de que entre a citada cinta protetora e a Ca°
tilada de oordOe's radiais

uma camada de borracha que Contem
pequenomedaços de material filamentoso:

11.

1141

Um pneung.tico de acOrdo com o ponto 10, caracter14!

'prioriaaae do • pedidp COrreepOndente depositada na ./zepartigi)

de Patentes doe Zetadoa .11aidos ,da,,irgerixio $ :4;448 ,de Juall0 ao
963.9 *.aobzo. 120.355.

eado pelo fato de que o Máterie.1 filamentoso e seralmento

-.811810 'NO 140.071 de '18 ae -juiiho de '1562,

entado paralelamente À O itada camada radial.

tequarentes HENTZ COACIIMAK:HUBER GUANEDARA.1
PriVilégio' de Invenção: "PIXADO g l'REPIDEDOR,V.TOMÁTI00 PAU
DATEZZES 11(1101.031)8 MÁQUINAS".

12.

UM pneumeitico de acordo com o ponto 11, caraateidZat

do pelo :ato de'. te o material filamentoso ' constituida

1/JTVINDIcACES

por

arame.

ilirador prendedor -automatico para natricad _em .roloti :CO Mago

Ine,pnevAtico de (lo gra° COM o' pos.to -1; caracterizo,

aos" caracterizado „por 'ser .00nctituid0 de .duaS .acied Odhe00
Onde ,no .seu .-Interior, _em xampu; c:ni,planoa 4.nolinad0/1.adrotO

do apelo fato de que. lie Uma terceira cinta protetora de arame

-14. .Vm,pneumátio0 e guardo _com o_ponto 1, caraoterieio•
do ,,pelo _fato de . que .há Ass ápice :Adjacente a cada ,rebOrdo OOM*

adequadamente .diapootoe, • desliza mm:rodisio, o on actua
do pOr una beato, tan com que a chapa .inserta pela feda 4P10
O

preendendo .cada pice .borracha e ,pequenoe ipeda000 de arame
la 41stribui400:
25.

Depara no duas- ceiae. calhas, se Lixe its neameo a oonoefionte:
Dente o inevitavelmente ao rolo da maquina.

ttTm ,pneumátice caracterizado

.rebordo
• adjacente !ao ,rebordo .um ápice , compozt o de borracha corajoggeM
tos pedagos de aram mela dietribuidos.

irixador prendedor automaticø . para matritee em ?oleie CO tinte)
meai*, como descrito am11/, caracterizado por poacuir, aoloome

16.

do a -haate portadora. ao rodízio prendedor, .vm pequeno SOAM*

,Um pneumático de .acOrdo com .o :ponto., oaraoterizaa
do:pelo;fato.do ;que há atm .raapador !parte 4e -rebordo, .,por te.
ra .da .camada radial leatendend o-ae .seb zo -rebordo ,de

do pneuma
. tico, onde, como elemento coadjuvante e .recupOrahl
st

laIrt .ponto

acima _do .rebordo.na ;parte .externado rpneumettico .enus ponto .aota

colocada uma pequena mela.

'Da tdo -rebordo .na ,parte .interne. _pneumático .sondo o citado

le....+1Pixador . prendedor automatioo para .matrisea em rolos de Olaqt411
zaeo,. -como , aoacri-ío ,ete. 'ro. a is, caracte-risado por ser a adio ".'

raspador composto ;de -borracha ne ,pequenca qmdaçoe de Araaterial.

'Inicupercidora -si elemento principal :de XivaClio -da..chapatitela

Ires que- , 4 esse elemento que fias com que a Chapa seja real O

illamentoe0.

'totalmente luatapoota de -encontro Is -paredes dee ramptall da0
'Ondear calhau, 1 guiem de 'cainhem, pernitindo uma fiza401)0014
tive e eTicas.
41.

"Yisador prendedor automatico para matrizes em ralos de UI%
maa", como descrito em l,29 o 311 e constante dos relatdrIOCSI
a desenhos.

17.

''irs;pnearnatin ide . caniadas -radiais 'caracterizado

por inClUir um • réb crido (e 'um-mapa:dor -na 'parte de rebordo do
pneumátito -por *fora da-enloda 'externa do pneumático . a um
ponto acima do rebordo na parte interna, vendo o citado

'ras-

pador composto de borracha e pequenos pedacce de material
l'ilamentoso.
18.

A invenç g o, conforme foi descrita.

Reivindicz. -*?,"de aciirdo com a C onvonro Interna..
cional e o 4t. 21 do CCdit. da Pl.»...1.dade

•

esc
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22RM0 00140«202 de 20 de junho de 3.962
Bequerentes N.V. PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEREN
Privilegie de Invendos °APERFEIÇOAMENTOS EM CU RELATIVOS
A LIMPADAS BaTRNAS INCANDESCENTES DO , TIPO quE COMPREEN.
DS UM! FILAMENTO DO UM CARBURETO DE ALTO PONTO DO ?USX0e4
REIVINDICAÇOES
1.
Uma lempada eletrica incandescente Cnmnreen.
dando um Corpo incandescente de um carbureto ou de uma -mistura
de carburetos de alto ponto de fuso e um ges de enchimento que
consiste totalmente ou em parte de hidrogenia ou de um hidrocarm
boneto ou de embos # com ou sem um gÉs inerte, cAracterizada por.
que a 3.empadamont6m um catalisador para a reage° entre o carbov
no e õ hidrogenio # para a formado de hldrocarbonato,

2. Uma lempada incandescente de &cerdo com O
ponto 1, caracterizada prque Ude a superfície internada 1U.
pada 6 revestida com uma camada do catalisador,
3, Uma 'empada incandescente de acerdo com 04
pontos 1 e 2, caracterizada porque a camada de catalisador COm•
siste de metais de sequencia de transido do Sistema Perl6dico
ou de suas ligasi de preferencias o níquel, o cobalto call o rer

E. Uma 'empada incandescente de acerdo cem O

ponto 2 ou 3, caracterizado porque contem no míkximo 5% em volu.
Xe dá hidrogenio.
5, Um processo da fabricaçá"o de uma lmipoda in-

candescente de aciirdo com os pontos 1 a-3 caracterizada porque
Os partes internas da 1;mpada s;3.0 dotadas, por vaporizeo gio # do
Catalizador ou de Um Composto das.
6. Uma ltImpada eletrica incandescente caracte.
rizada por compreender um corpo incandescent4de carburetolsubs+
tancialmente come descrito no RelatOrio, cosi refe4ncia 'aos de+
Oenhos anexos.
A requerente reivindica de accirdo com a Convenço
Internacional e o 'Art. 21 do Decreto-Lei No. 7 903, de 27 de a+
gasto de 1 945 9 a prioridade do correspondente pedido deposita+
do na Repartido de Patentes na Alemanha, em 22 de junho de 1961#
sob No. x 20.239

kneir-

de 1969

TERMO 0 0140.258 de 22 de junhO de 1962
Requerentes TH& SINGER MANUFACTURING COMPANY-.
Privilegio de Invendos" TRANSMISSOR De POTENCIA*
REIVINDICAÇUES
1. Um transilsior de potencia para o eixo prg,
puleor diurna máquina, caracterizado por compreender um mo+
ter de velocidade constante e uma unidade de Traio de embrea
gem interposta entre o motora o dito eixo propulsor 0.a máquina; um disposiddvo de contrdle # operado por um fluido sob
preas go, para a referida unidade de freio de embreagem; uma .
tubulag go de transmisseo para o fluido, liando o diapositi3o de contrdle com uma fonte de pressU substancialmente cone
tente, e diferente da que existe no dispositivo de contrdle;
válvulas na referida tubulag .eo; e um dispoditivn na referido
tUbulaceb destinado a proporcionar uma velocidade de fluxo
da fluido seletivamente medida, relativamente ao dito dispo.
altivo de contrdle e atravds das referidas válvulas:
2. Um transmissor de potIncia de ac6rdO com
o ponto 1, caracterizado porque a tubulaço de transmiesZo
de fluido liga o dispositivo de controle com a atmosfera ou
cosi uma fonte de pmessto substancialmente constante e maior.
do que a 1.)ressh atmosidrica, porque as válvulas servem para
li g ar o dispositivo de contrdle, alternativamente, quer â
atmosfera ou fonte de presset maior do que a presseó atmos+
férias, e porque existem válvulas de agulha reguláveis individualmente, destinadas A regulasá'o independente do funcionamanto do dispositivo de contrdle em qualquer das posições
•
ternativas selecionadas das referidas válvulas.
5: Um transmissor de potentia'de acdrdo com o
ponto 1, caracterizado porque há um reservatdrio associado to:
cada um dos dispositivos medidores, para proporcionar Um efeito inicial imediato sdbre.o dispositivo de contrdle n;.n
influenciado pelo dispositivo medidor, em func2in de cola um
doe movimentos das ditas válvulas.
4. Um transmissor de potenciade acdrdo com•
caracterizado
porque compreende um membro distrin
o ponto 1,
buidor, dispositivos auxiliares de acionamento desse membro
distribuidor, dispositivos destinados a sentir a velocidade
do membro distribuidor em relaçeo à velocidade do eixo propulsor, dispositivos controlados pelo dispositivo de sensibilidade para operar as referidas válvulas, a fim de manter
o eixo propulsor na velocidade do membro distribuidor.
5. Um transmiseor de potencia de ac6rdo com
o ponto 4, caracterizado porque compreendo um dispositiNm
que responde a una posiçZio predeterminada da rotaçeo do dis.
positivo de acionamento, numa velocidade de rotação predeter•
minada do mesmo, para pdr fora de funcionamento o referido
dispositivo de acionamento auxiliar do dispositivo distribui,
dor.
. A requerente reivindica de ac6rdo com a Coeivenço Internacional e o Art. 21 do Decreto-fei na 7903, de
27 cia agS3to do 1945, a prioridade do correspondente pedido
deposJ:tado na-Re partiçeo de Pa.:entes nos Estados Unidos da
América, em 23 de junbo de 1951, aoó n2 119197.
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REICINDICAO5E§

2roaosoo para yroatizir pedras para isqueiros pON
adatrueS0 00atínua, caracterizado pelo tato de utilizar-se ligas

pirotárloaa de miclobmetal adasionedUs de outros meteis em qualquiha
proporia° destinados a atuar como lubritioantea condoo e ativantea
da pirot8rioldsde4
3 o ) ?roceiras° para produzir pedras cobras. Com o ponta I
2 9 Oaraeterizaao pelo tato do adiolonar-se níquel ou alumínio na Ide
an plrof8rioa 4 como lubrificantes Balidos da mesma.
V) ?nonas° para produzir pedras para isqueiro por 4
extruaaa continua, oonforms os pontoo 1 c.a, caraotarizado pelo Utak'
do adiolonar.oe a(loli o antimOnlo na llga pirotOrioa.

í tIV,
\
NN,MW.S

Fia. 1.
TERMO N 0140.283 de 25 de junho de 1962 •
Requerentes CELSO PURIM
StO PAULO
Modelo do UtilidadeVNUO TORQUUSTRO"
REIVINDICAÇOES
íami Nava torcadmetra, caracterizado pormompreender lniCiaLa
Mede uma longa baste tubular. retilínea, provida, amimas das =tremiadados do um cabo tambilin cilíndrico de maior digmetro, e apenas dotado
d• dual largas reentranciae anelares contornantes, baste esta aluda 30
lidaria, ma extremddade °poeta, a um pequeno bloco cilíndrico a ela or
togoaalã *amua corto prolongamento axial, prismático quadrangalaro
te sendo provido de. Uma pequeni esfera ParoisiMente saliento da uma.,
de alias faces laterais, impulsionada por mola interna) e do referido
bloco terminal, partindo uma longa e delgada baste em balanao# doou
Volvida por gusai toda a extende da dita baste tubular, e coma ex.
Umidade livre tomando =ponteiro atilada;
2 . Novo toro:lu/metro, como reivindicado em 1, caracterizadas
ainda pelo tato de a baste tubular descrita em 1 ser provida, proa:ima
ao cabo extremo, de um chanfro lateral longitudinal, looalizador e ro
tentar de uma braçadeira emU # esta tendo aplicada em sua face superior
uma placa-painel, com duas ou mais escalas para leitura, gravadas em

medida de torve, e ainda provida de um prolongamento frontaldebradO
Ortogonalmente, com um rasgo transversal alongado, atrvessado pelo
ponteiro extremo da baste embalanço descrita em 1.
3 - NOVO torquimetro, como reivindicado ate; 2# aubstanolisla
mente coxo descrito e ilustrado nos deaenbos anca:oco
< -7-"•••
•

4 0 ) Proccau0 para produzir pedras para isqueiro pog
extruola coniinua 0 °entorte-A 3 o 3, oaisoterizedo pelo fato ao
Drí-agueoer-no Os taragoa era soeu; Woh7e, oheioo 419 grafite 0013
95 eeit, de- Carbono.
,5') Proceaso para produzir pedras para isqueiro p01
•xtrusgo oontfaua, contorne pontoe do / a 4, caraoterizado pelo
tato do grafite grudado no tarugo ser utilizado como lubrificante
do pietio e do atinar* do blocai.
PA trones° para produzir pedras para isqueiro poa
extruaio aontfnuo, cantorias pontos de 1 a 5, caracterizado pelo fet(
de serem os terugos introduzidos, um em casuais ao outro, no bloco
de extruago, aquecidos A temperatura de 300 0 C. e A temperatura final
de 430" - 580. 0. durante a mesta Oparegia de prensagem, aproveitande
se do equeoimento meo g nioo e do efeito exot g riaioo da oXideq go junta.
mente com o aqueoimento estorno do bloco para. obter-se O tencrOALLOO

de extrueao com o animo de oxidaq go ao metal,
7') P5005080 para produzir pedras para isqueiro poC .
eatrusg o continua conforme pontos de 1 a 6, caracterizado pelo se.
to que 013 tarugos introduzidos um em seguida a0 outro ma matriz,
Sem necessidade de ser trocada exalça a extruaio de cada taras% sala
daa-aee lapastam-se e omogeniztre-rs . 'ultra si por •telt0 da

prensagoa

permitindo, aeeim, a extraio continua das barras e mentenao e maa
triz constantemente
cheia de liga, sem ris000 de •ntagaeatoo
Ou AO

formar - se incrusteoaea.
8') irooseeo para produzir pedras para isqueiro pai
extrueio continua, oonforme pontoe de 1 a 7, caraoterizado pelo feta
de resfriar-ee a pedra na salda da motriz do bloco em atmoof gra AO
Nitrogg nio Gagoao,
li o ) ~coeso pare produzir pearas para is q ueiro por

extruago oananis.* conforme pontoe de 1 G e, Caracterizado pelo, fato
a pedra extras., ap g s ter baixado e ima temperatura

de mergulhar-se

na atmosfera de nitrosealo,,m duo quente ao redor de 90" e

10') 'rumos° para produzir pedras para isquelie pac
extruaio continua, contara: pontes' as 1 a 8 oereoterizado elo rata

__-

de efetuar-se na tratamento do recriatalizeg g o das pedras CA reter.,
tas de ferro em atmost4ra controlada oonatiluida de uma militara do
aitrogália e Anidrido carbanioo, ao proporqaca varie:vela outro
?o o 98* de altroneet taraatc p
evivdos da tempo Vorldvelo catly
ii

i)

1 e 14 hora e,

a

•

:is

I° FIG. 3
TÊRMO N e 141.013 de 16 de julho de 1962
Requerente: DANTE CORRADINI - 510 PAULO.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA FABRICAR-PEDRAS P/ISQUEI.
AOS POR EXTRUSÃO CONTINUA#1

11') "moem para produzir pearas pira lOpètrA
pofir",,
extrueg o continua, anb etancielmente coza
decora) a roillatIoado

'1 a 10.
TERMO N' 141.263 de 24 de julho de 1962.
Requerentce OTTO PELTS DE DA ROCA - SXO PAULO.
Privilégio de Invengaos "APUFEIÇOA2ENTO3 I N TBODUZIDQ3 att
a0aIzIOS*
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14) "Ápe rf el f/OSMer4013 Itelnatle12108
•araateritailOs por una •eatr.utura metálica ia tdraa de dee
(1) e
tiolitUfria* *atra *1 3 G 50344 eS,X011

de tarugo em uma primeira matriz poligonal formand0
cabeça intermediária poligonal tende oantos no Ohti09,
an seguida axialmente preasionando a dita cabeça lft
termedidria em uma oeganda(matria poligonal contra uma
superfície localizando a prene ga em uma extremidade ad.
jacente aoa cantou da dita segunda matriz vivamente Co
chendo os rantoa da dita extremidade.

coma
Art.

complanaroa.

29

mkerfeigiszzenton

aoOrdee 006:

o

)031t0 te IMMO

ciandos por diepar-se no interior de calota (IN sob 7:58,43.081211
eine (3) giratárie, &trave* de rolementoi (9), ta UM aitc0
ki$104()
soliteirio plaqueta (10) de timagio lu) /draw
**I aperXeitrOementoa acede* Coa ranet0 te case"
rizadtra por ter o pino-aio (5) provido Pie Imediaqies de IAM eXa
tremulada, )111 m reentrinele (6) anular arredondada, e 0 elne (5)

Ge nua oarreepandanle tallIntia inalar, A* Vali *e

004111461flt

41‘

enc0119ZaZIO-alti
49 aparreiloamentoe *ebbe ZOA

Si )onte* Se 1 GT8'

emraatarizadva par 'ser *alota in provida 'Centralmente de int pic4,
(3.1) fixo, cotado nas proximidade* de Nua be g e, de asa* "reercl0A0111
(15) anelar arredo:atado.
be) .Ipentairoatmatea abardes coa o ponto . 19 nadei
rtmados zoe uma pago (la) •llintrion, de cuja parte central ideie
ae projeta

uma parte tubular ooneentrioa

Si

trial. altur% OAXII

bdroas aio voltadas para dentre 11 airinoidented nNDA a retdauola
(151 melar ia pino teixo (11)
4*) lAperteigbaaentos Tatrodealles em Podidos"
ae&reee com ai pontos 5. 1 a e, aeterteneialaeate como deeorttos
repraeautaane voe taiseabe

1.

CM BRUN

4

tleniee *Penso.,

'MCI§ 141402 i a de 'talho de 2.9.62e
lagueriatn iellEIATIONAÚldtlIZNERZ CO. ge
"MUNO ala ;empoo moem s

,

Janeiro cip

4122~1,02k

TABA

MIM
•

./

eroomp ZILIMÁVARL ann MIMAM na ~gr.
aNzpriandonda tua ~coo para :011W vux .2-'t£g(1 utile
10% e nt an, *
Cana poli gonal de tarugo .:oii.l.ndricot.
EI42IEMORIN-ViteVa4Pnit.

2. Um processo de acdrdo ' cam o Ponto 1 / caracterizado pal.
provimento de um terceiro estagio, ande a cabeça inter*
mediaria 4 axialmente pressionada em uma terceira -asai
triz poligonal por pre g a° inicialmente aplicada 009
cantos na outra extremidade ta cabeça enchendo rire:~
te os cantos na -dita outra extremidade para forMar Ulda
cabeça acabada poligonal.
3.

Um procesed

de.acSrdo oom os Pontas 1 ou 2, oaracteraea
do por ser a dita segunda matriz poligonal provida cola
uma abertura circular de.extremidade atrarae da qua/ a
-matrizpoligonal intermediaria 4 parcialmente extratd!
para formar uma faca de arruela -circular.

4. Vá pracear° de ardo com co Pontoe 1, 2 ou 3, ,eaTeetame
rizato par ,unirecesnoadnearoaer forjado na face tapeia
rior da dita cabeça antes de atingir a terceira matriS
poligonal para - facilitar o fluxo radial do material A011i
cantos da terceira abertura de matriz poligonal.
5. Alma máquina -para *et/arpar a trio ama popa pare um paras
rua°, rebite ou semelhante, earaitarrimada TrtiT -campreWS
der uma armaçaa 'de 'paio, um deslize reciprocarei rale'
tivolAilta armaCa l uma pluralidade de matrizes na-dir
ta ormaao e deslize para forjar pr.ogreeeivamente Wile •
cabaça poligonal. Obre uma pesa oilíndniea, ande pela
manos ama v,t1aa ditaa InatrIzaa dmclui umpnimaire
to de matriz ttommordo 'com %asa unatatz wad.gatral litterindo
na mesma, uma manga de erntrLz enxotada ODM ama ileme
extremidade /votando e 'pe
. ritexia externa da taco . de ei
tremidade da dita abertura de matriz poligonal e eito&
dando-se radialmente para dentro da M gMa para uma em
tortura .circular estendendo-se exialmentel um taro 40.
axial com a dita abertura de matriz pollgonál tendo lia
diametr0 menor do que O da dita abertura circular ada2
Sada para receber o entalhe de ume peça, uma !erra.
menta traneverea-ateatonal .7.rolizonal adoptado para 8.9
juatar-ae perfeitamente na tita Rbertur& de matriz Nig
ligOnal formada com uma face te awtremidade operável'
para engajar uma peça e pressiona-1a contra a face de
extremidade da dita manga para fluir radialmente o ma
terial da peça noa cantos da dita abertura de matriz

poligonal.
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m4aline de toSrao COM qualquer (1,Ns pontoe prece%
ter, caracterizada pelo protimento de uma estew go rens,

3,26 Uica

Oba taqUIft4 ao

ge

Mora de peça, Incluindo um tubo tendo lusa projeçgs
de extremidade para frente, ti frente dam extXemidadee

tieerdd 00X C ~te 3, caracter-nau ma

selo menos uma das ditas

matrizee incluir uma ferramen

das terxamentaa.zto

traneverea.meoolonal poligonal formada com uma fae0

ap tioidOelizavel

dito dielite nas ditas matrizaa,

ta dita amaço em alinhamento

dO extremidade Convexa curva.

O

com

dita peça, recebendo co tuba °penível rara empurrar aC,

Ite

lima maquina de
ft

ao8rdo poin o 2onto 5,

caracterizada

par

peças no dito tubo, arranjos de mola urgindo o dito

taco de extremidade radial da dita manga do matriz

peio para una poeiç go normal, ta

definir uma abertura circular. aubetancialuentainter
Oeccionando

os pontoe

do maio doa lados

aihatadoo

••

a4

Staç ga e permitindo o movimento do dito apoio sob a

ee

log*

eliencia do engajamento com o dito tubo l ' a ;aMa tranqua

Vna , alquinn de nardo oón o

7,

caracterizada

sol`

• dita & pai:sura °insular estenaer-ae axialment -e em

fez

ma

O dito t25.

10 1:1 medida que o dito deslize se aproxima da dita aro,

libertara poligonal.
Ah

qual engaja

aa

Ponto

abica.

ta en gajava/ co* peças no dito tubo retendo tais
pegao
zo mesmo,
23* "PROCESSO Z MOINA PARA OBTER ESTAMPAGEM SEM REM00%),

Vma maquina de acera() com qualquer doe pontoe preeeden
.4es, caracterizada porque pelo menos uma das ditas
'trizes inclui

Coma reivindicado de 1 a 12, e subatancialment0 como

ma..

descrito • ilustrado no relatftio e nos desenhou ame

moo,

uma manga de matriz apoiando a dita aber

'ura de matriz fornada com uma face de extremidade ao..
Peivindicam -se os direitos de prioridade astabelecidob
tendendo-se radialmente para dentro da mesma para um
por terça da Convenço Internacional, a decorrentes dli

Ostreitamento de extruego e um conjunto de ferramenta

Colioiteciies identicac ora refundidas, depositadas
anclUindo um punç go . com um furo central circular tendo

no

Repartiça.o de Patentes doo Estados Unidos da An6rioa
tiS1 ditmetro substancialmente igual ao di gnetro da dita

do Norte, eob 12 127.193 1 de 27 d e
julho de 1961 e N(
193.841, de 10 da ma10 de 1962.

reCa, e Int embolo do dito furo, os ditoa embolo e punw

Oto sendo montado paramovimento relativo um ao outro
Ontre uma primeira posiç go onde a face de-extremidade

gt dita punawee estende para a frente do dito embolo

de farm
extreMi.

sana formar um reoesoo de guia no dito , conjunto
*Menta e uma segunda poeiç go onde as faces de

dada dos ditos embolo e punç go estio alinhadas, e arras
2os mantendo a dita punç ga e embolo na dita primeira po
Oiço enquanto uma peça esta sendo: extraída atravée ,de

dito estreitamento de extrus go e permitindo movimento

da mesma para
6 recalcada4.
240

%a maquina de acerdó com qualquer dos pontoe pretedaam
tea, caracterizada porque uma projeç g ó

Ze manta uma
lia cabeça da
ta mficialaa

se estende

de pe

peça expelida dá mesma, ata que arranjos

a

a

dita peça.

da-aaierd cilaqualquer dos pontos precedeu&

tas, caracterizada porque pelo nonos uma das, ditas

ma a

brites tem uma abortara de matriz poligonal montada

ao.

balize

eetampador reciprocava/ para apertadamente re4

OeberAima cabeça poligonal
Ra,

e um

2tRMO No 144.115 , de 4 da- ewtembro de 1962.
Requerentes" ARTEFATOS DE- METAL PECA 5/A. n OX0 PADDle,
Privilégio de Invenção: "NOVO- REGUTRO PARA LIQUIMO5 9.
REIVINDICACõES

das ditas matrizes para engajar um rebaixo

tropriados de traneferenoia agarrem

•

peça

a-dita aegunda poaiç go quando a dita

quem completada

em uma pe..

chanfro esta provido ao longo da. periferia da

tece de extremidade da dita abertura de matrial para
lUier a cabeça na dita abertura de-M-Fitrir

.12) -"NOVO REGISTRO -PARA tIqUIDOS te,earaOteritao etlaWdeialMenta pot

compreender em pelo menos uma guarniçgo obiiquainstaIadatnas vagi
redes internas, da bucha ollindrioa do macho, convenoionalsiente
lindrioos ou cOnieos, guarniç go essa que circunda c veda

o

machoa

o a bucha gerando uma Vaga entre ao:mesmos, e: dois campoe, pape.
Ciar de vazio a inferior da vedaçZo, prevendo-se ainda faros AC
cilindro e macho coincidentes ou no peia movimento Sostaar dast

tatirao.
22)

"NOVO R2GISTRO PARA tIQUIDOW,

que se constitui por corpo 01

aindrico dotado de uma guarnio;o base assentada obre a. sedeccaa,
centricamentak abertura de entrada wsuperiormente de aba para.
apoio shrwa extremidade do corpo principal onde é fixado , pela*
capa sextavada, o caracterizado ainda pelo fato desta 'bucha
drica ser dotada internamente, perfeitamente ajustada em

suas pam1

redes .. de uma guarnigírto circundante dis posta obliouamente com kno

02
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ralo de inolinm:o variávelmehmindo assam, a guarnição, =R •
forca e/ipsoidal; pelo fato ainda das paredes ' internas da bUchíva
Cilíndrica possuir um rebaixo obliquo elipsoidal. ea meia cana oa

Janeiro ci1 ç',;."

aubstáncialmente alongado, dotado de convencional rtec interna Cm - ada p tação ao bico da válvula, corpo asais, que se apresenta .d40
tormn externa oilLndrica, ou forma externa irregular de euperfl -

to a referida guarnição é encaixada e fixada.
3 2 ) . " NOVO REGISTRO PARA LIQUIDOS 2 de actrdo com os pontoe Ws "n

Ciem curvas, ou ainda de forma externa facetada configurando pla,tce longitudinais em eecção poligonal de quatro, cinco ou mais la

2 2 ), e caracterizado ainda pelo fato da buoha'cilindrica poder +
ver realizada em duas seçãea distintas superior e inferior oom,+
tune extremidades contrapostas oblieuas e - casadas por meio.de em

toe, prestando-se estas superficies externas para a 'grsvação 4(

Caixas eepecials, e onde a canalvea em meia cana '‘ praticada erive
Conjanto nas betredne destas extremidade° obliquas; pelo fato
vinda da aeção superior possuir um furo de vazão situado l0E 0 a:, •

dizeres oa desenhos de cunho publicitário.'
29)

ttop

%MEIO DE TAMPA PARA VÁLVULA DE CÂMARAS

DE AR EM PNEU .

WITICOS w do ao8rdo com o ponto precedente e tudo conforme euhstan
lamente descrito, acima reivindicado, o ilnetrado nos deeanhoemnexon dammetrativon,

Cima do ponto mais baixo da guarnição, fure Us0 nivelado com g
câmara de salda.
11 2 ) "NOVO REGISTRO PARA LIQUIDOS" de acarda com os pontoe 12)
R*), 3 2 ), e caracterizado ainda pelo fato de, concântricamente a

N.g.r

bucha e guarnição, ter o macho do registro ajustado sem folga eS
bre a guarnição, assentando-se inferiormente sabre a cada e tento como guia nessa zona, em razão da folga existente com a bucha
meios quaisquer; pelo 1.1CO ainda deste macho ser dotado, na mee- n a0
ima altura do furo de vazão, de uma abertura ou pluralidade de
tertunas de tal modo espaçadas a permitirem sua localizaçZo °ta

ao campo superior de vazão ora no campo inferior de vedaçao.
D 9 ) "NOVO REGISTRO PARA LIQUIDOS" de aciirdo com os pontoe 2.")
2 9 ), 3 0 ), 4 2 ), e caranterizado ainda pelo fato de poder ser previsto para a bucha e macho uma pluralidade de guarniçães obli
suas, gerando tantos campos de vazão e de vedação quantos forem-R
a saídas independentes.
6 2 ) "NOVO REGISTRO PARA L/QUIDOS" de acOrdo com os pontoe 15 ), 0
tudo sniforme subatancialmente descrito, a
25 ), 3 5 ), 4 5 ), 5 5 ), e

,jr

Cima reivindicado, e ilustrado nos desenhos anexos damonotrati

Yes.

U2RMO 1,1 5 144.143 de 24 de outubro de 1962.
Requerentes ANTONIO GOMES DE AGUIAR . GUANABARA.

Privilégio de Invenção: "MAQUINA APERFEIÇOADA

PARA A LIMPESA

T£ 4~4.
REIVINDICACUS

WWW4 APERFEIÇOADA kARA A LDPI:SA hÊREidaTos", compreendendo uma base com casamento destinados a alojar umapluralidado de recipientes, dispostos circularmente, em volta de
um

mastro vertical central, caracterizada ,por serem os reci,-

pi:ntes ireis cubas abertas superiormente com bordas rosque
°das para receber tampas nelas fixjueis e uma c;:mara tubular provida de uma resist;ileta el jtrica aquecedora,

itunciom

nando como estufa!
Md4OINA APERFEIÇOADA PARA A ZE274:5A DE REZdOI0.5°, como rei,
Vindicado em 1, caracterizada por ser o Mastro central tubu
aloj ando Internamente uma Mola helicoidal, e tendo um
rasgo reto longitudinal em tÊtea a altura, a mola sustentan,

Ur,

do uma .peça circular com um pino sobressaindo do rasgo lom.
gitudina, apresentando ainda uma nervura reta longitudinal externa, ates trais quartos da altura;
Wolu AREArrrçoADA

PARA A ZIEPPSA DE RE34GIOS 4, cama rei,

Vindicado em 2 e 2, caracterizada por
TUMOR 144,117 de 4 de setembro de 1962,
XEQUERENTE: LEONIDIO JORGE VALENTE, .. São Paulo,
MAIO DE UTILIUDE: • K aTiv0 MO2C0 DE TAMPA PARA VÁLVULA DE
CÂMARAS DE AR EM PNEUMÁTICOS".
ASIVINDICAZIES
.10) "NOVO MODELO DE TALUDA PARA VÁLVULA DE 8ÁMARAS DE AR EM PNEU.
WTICOS" caracterizado elmencialmente p or compreender ma corpo ",

uma

brc;adeira com rqa

$os longitudinais internos, disposta em terno do mastro cen4
troe, assentando s;bre a peça circular, e gir jcel Circular-.
Mente, para cada um dos rasgos internos , coincidir com 'a
vura

externa

do

mastro tubular,

guando

lar descer, dita braçadeira tendo

uma

ner4

poderj apeça circu-

piojeçaC radial na'
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Qual est j fixado um motor, cujo rotor tem um eixo tubular,
provido de furos radiais dentro do qual ;apequenas esfjras,,

premidas,porpequen.as,molas helicoidais intermedaríasjpg'.
Sas por pinos penetrantes mediante avanço em s jde roSqueala,
44, "MÁQUINA APERFEIÇOADA .PARÁ A .117NTA DE Radar03", como rei*

Vindicado de 1 a 3, caracterizada por uma haste, atravessect4
do a alma do eixo tubular do motor, sendo,premida,pelas as*
ijras contidas nos °ri/tolos radiais, dita hasteprendenda
em sua exttemidade inferior meios de retenç jo de um encali,*
Oro contendo uma,pluralidade de cestos de tela de arame com
brepostos, permitindo o percurso vertical em duais etapas,
Uma Correspondendo ao abaixamento do motor, e outra corres>rondando ao percurso longitudinal da. haste, e C percurso ke
rizontal Correspondendo a0 deslocamento da braçadeira em t&
to do Mastro central.
Hadorsrit AIWZIÇOADA ?AM A ZIMPISA WREZOIGX03 0: como ret.*.
Vindica40 de 1 a 4W e substancialmente, como descrito e Md'
trado no relaario ema desenhos anexos.

Janeiro de 1

2.- Um tubo flexível segundo o ponto 1, caracterizado
por èomportar duas armaduras das quais uma, destinada a suportar oa

esforços devidos 1.pressao interna, á constituida de duaa camadas de fios metálicos cuja inclinaçao em relaç go ao eixo do tubo está
compreendida entre 45 e 90 0 e de Preferencia entre 50 e 60 0 , estas
duas camadas tendo a mesma . inclinaç go mas passos inversos, a outra
armadura , exterior 14. primeira, destinada a suportar os esforços ' de
tra'çao aplicados ao tubo estando constituida de duas camadas_de tor.
cidas metálicas cuja inclinaç go em relaçao ao eixo do tubo está com.
preendida entre 15 e 35 0 , as camadas desta Intima armadura tendo a
mesma inclintiçao mas passos inversos.
, 3.- Um tubo flexível segundo o ponto 2, empregado para a
perfuraça'o, caracterizado porque o passo de enrolamento da camada
de guarniçao exterior está orientado de maneira que a camada tenha
tendencia a se. enrolar . sob o afeito do momento reativo engendrado
pelo funcionamento do motor do fundo.
4.- Um tubo flexível segundo o ponto 1, destinado á ser
Submetido durante sua ut.ilizaçao a uma prese go interna e a uma fOrça
de traço sensivelmente constantes, caracterizado Por comportar uma
t6 armadura coneetuida de duas camadas de guarniç ga de passos ia
versos e iarmanao caca un com o eixo co -tutlo um angulo a, cup
valor é sensivelmente igualso_rgeiátante da apliCaçXo da formulas
eeno dc y2 37-RP {R..e)
"
+ 3.11p 3R+2e)
, Onde R . é o raio da camada de guarniçao, expressa em centímetros,
e representa a espessura de tubo entre a parede interna da alma
do tubo e a camada de guarniçao exterior, expressa em centimetres,
P a preasao'interna no tubo expressa em kg/cM 2 e T a força.de'tra.
çgo aplicada ao tubo, expressa em kg.
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TEMO Dit 145.645 de 24 de dezembro de 1962.
Requerentes INPTITUT ?RANÇAIS DU PETROLE, DES CARSURANTSât
LUBRIFIANTS . FRANÇA.
2rivilágio de Invenção: "TUBO FLEXIVEL RESISTENTE SEK DUOS*
MAÇÃO 1 DIFERENÇAS DE PRESSÃO' E A ESFORÇOS DE TRAÇO.
REIVINDICAÇÕES
UM

tubo flexível resist ando sem deformaça0 a dife.

roças depressão e a "esfOrços de traçar), caracterizado por com .

preender uma alma de matéria flexível tal como matáriapl g stica ou
bOrraoharaturafou sintática, e ao menos, uma armadura constituidw
de duas camadas de fios ou torcidas metálicos tendo passos iguais .
mas inversos e estando diretamente superp ostas de maneira a poder
aeglIEW 1114aonte UNa dbre a outra.

rfi 4
5.. Um tubo flexível anuns° o vinte 1, tendo uma forte.
resistalcis ao estouramento e ao esmagamento, caracterizado por com.
portar duas armaduras das quais uma, destinada a suportar egforà(ba
de pressto, 4 constituida por um 86 enrolamento de rio ietdidoo ott.
àa inoligaçto em relato ao eira do tubo es-ká qompreendids entre O(
e 90°, as espiras deste enrolamento estando 4spaçadaa de usa inter.
valo ao Senos igual a um vighimo da espessura do fio,a outra aram
dura , exterior It primeira, destinada a suportares esforços de tra4e
clZo aplicados ao tubo, estando constituida de duas camadas de ter..
cidas metálicas cuja inolinaçto em relaçto ao eixo do tubo está como
preendida entre 15 e 45°'.
6.- Um tubo flei4'vel segundo G ponto 1, caracterizada 1
por comportar uma camada de condutores elétxlcol isolados.
.
_
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7.- Um tubo fie:tive]: segundo o ponto 1, caracteriZatZO
porque 131.13 armadura exterior comporta condutores elétricoa isolado:ti
alternando com as torcidas metálicas.
gaseoduto , ou eleoduto conatituido por um tubo
¡Slexível segundo o ponto 1.
Finalmente a requerente reivindica de eArdo Coa G
Convença° Internacional e o Codigo da Propriedade Industrial O.
prioridade do correspondente pedido depositado na Repart140 dg&
l're-tiça em 29 de dezembro de 1961 sob No. 883.573.
147 691 de 19 de março de 1963
Requerente: AMERICAN PLANGE & MANUFACTURING CO.
Friv. de Invenção: " FECHOS M PROCESSOS DE SUA PORMAÇXO
USRAO fi a

REIVINDICAOES

1) - Fechos combinados com uma abertura na 'proa*
doe recipientes, caracterizados pelo fato da parede (1) do roa
cipiente ser ,Cormada com urna primeira zona circular angular
(12) em tOrno'daabortura (14)§ um n de cujos lados e* inclinada
para dentro e a outro para cima em relaç g o a0 plano da parado
(1) do recipiente, e uma segunda zona angular (13) que :lace@
na extremidade interna da primeira zona angular e soba, •iliOlís
nada .iiara fora em relaç g o ao eixo da abertura do tambor, fere
mando um gargalo frusto-cOnico, curto, caracterizado galope.

3) Processo de formago ao fechos oombinadoe 100,
aberturas nas paredes , de recipientes, do ac'ordo com os ponto
2. 8'2, caracterizado pelas seguintes operaolies: 'assenta-se =1
soão, (2) no lugar na abertura ou bocal (14) do rocipieimass
alojandoese o gargalo cilíndrico vertical (13) no canal (7)
:eche (2); isto 'feito, revirae se em terno ao bocal:ou abertur0
(14), - dábranao-os conjuntamente para 'dentro -e para fora, .4.
e gargalo (13) e as paredes (4, 6) do canal (7) 'que o envolve;
para formar uma aecg go frusto-clinica . curte (4, 12, 6); e em
seguida força-se a parte inferior da parede lateral (4).expallo
radialmonte, desde um ponto abaixo do canal (7), ao
encontro a. sob-mkperficie da zona inclinada (12) da parede do
re c ipiente,
2261,10 N O 146 025 de 28 de março de 1963 Requerentes INVENTIO AKTIENGEsELLSCHAFT Suiça
Privilegio de Invenção: "PROCESSO E DISPOSITIVO PARA

A LTOSTAGZI

/E TRIMOS DS GUIA PARA .EISVADORES 'NA MONTAGEM"

REIVINDICACES

ao fato do fecho (2) ter una primeira . seoq g o da Parede lateral

1 - Processo para a ajustagem ide trilhoe de -guia
para eievadoree na montagem, enjoe trilhos de guia ttes
n
n
ouperffoie de guia frontal e . duas laterais perpendiculares er

justaposta e cooperante em parte com a primeira zona angular

coei esta, caracterizado pelo fato que o plano desejado do„,,

(12) e uma segunda zona (4) da parede lateral, zona esta que

cuperfioie de guia no lado frontal do trilho fica determines,
do por dois prumos verticais, o um dos meamos numa distineie

se nobrege e. face interna f da aludida emunda zona angular a%
recurvando-se em sentido contre.rio no ponto '(5), de modo a foro
mar uma terceira zona (6) da parede lateral do fecho, terceira
zona essa que se justapSeisuperlicie .externa,da segunda Zona
angular (13) do gargalo do tambor,

predeterminada do plano de simetria ,que fica esticado pelo
trilho de guia que se encontra na posição 'desejada, sendo Itlf
em seguida o trilho de guia fica regulado por um visar durea
te ato; que a super/Aia de guia frontal se encontrar no A.a.
no do prumo, encontrando-ee o plano de simetria na distancie
predeterminada de um arame..
2 - Dispostivo de ajustamento para executar .0
processo da reivindicação 1, 'eetracterizadm welo fato que Sio
contem tua aparelho de visar t(3.3 reep. D.4) .2:Usável em duas tra
perfloiee de guia perpendioul.aree entre st t(.1 e 1.2) do
trilho (1), bem ,C011r0 ,dtle weme-e imitissem, werticai e no ooni•
primento do poço (5 e 6), cujo -plano determina Clí¡portição de
superficie de guia (1.3), e doe quais um determina o plane
de simetria do trilho de guia na posiiçáo desejada, o pio ta
to que o aparelho de viaar ,poesui uni anão .para vitaar emboe
co arames, reapectivamente um ,dos meamos em ambos oe
doe previetoe, encontrando-se num âmgulo reto entre si.
3—„Diapositivo de ajustagem as aaardo com

J1 IN4

nrindicação 2, caracterizado pelo fa.a ue 'aparelho ide 'vim

..e4

ser contem una 'titica e pelo menos una chapa de visar '(10,
sendo que assim as imagens -dns arames .(5., 6) podem ser prow
jetadae de acOrdo com um determinado eentido de obeervaçâO

•2.) -*Vultos ale facairdo mon co 'pauto 1, caracterizados
pelo /ato 'da terei:ara zona angular (6) "da „parede lateral dolo.

na posiç'ão certa Abre a chapa da viaar..
, 4 Diapasitivo , de.ajuntsgmm àe mcârdo com ivrel.

cho terminar ,num nange (8) . vatado paN...1Juratro e inclinada pa•
ra fora, o qual (flange 8) se a.juata heranèticarnan á. face In-

vindicaçâo'3, caracterizada vi3o fato que a ótica e a chapa
(14 se mnrontrameada--.
de -,:inar (18) do aparelho de

torna daprineira zona :'angular (12), em posição posta , á Tri-

rrs,

lop, da punge lateral,

(1.1 esp
bie

ficam diepastee penca^
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leffir."^

5 .

Dispositivo de ajustagem, de acerdo com as

-7tkiíeftdioaoiee 5' Ou 4, ca.racterizado pelo fato que a ótica

~podo

com eseseóriee externos variedoe, teia oomo antenas, eine.'

4eire$ # boina e Outros, com ou

ite 119 eixo time extremidadee'do tubo (15.1), ficando ó tercel.
CO (20) dispoeto perpendicularmente tara-com asmeemos, de
~mire que um doe arames verticalmente esticados (6) , pode
ser observado a partir de dois ' sentidos, perpendicUlaree en.
0 , tiepoeitivo de ajUstagem de aoOrdo com a r01

sem

iluminação,

2. Nove torpedo para pesca, como reivindleado eni

de aparelho de visar (14) contem tree - dentee de priema (20#,,
doa quaie dois (21, 22) ficam dispostos paralelamea

Janeiro de 1969 695

teriZade pelo feto do no interior do dito corpo der prevista umaba.4
teria glimentadora ao corrente eletrica para um pequeno Motor,
intercalação de chave de manobra, equipada com regulador de tempo d*

4tuao50, e tendo uma alavanca ou diapositivo equivalente de comandaVoltado para fora, para manuseio externo, dito motor tendo o eixo
projetede Para fora e portador de uma hélice extrema, dianteira O eud
Mr$0,1
3. Novo torpedo para pesca, como reivindicadó ate 2, tarael

SandlOaÇão 5; Caracterizado pelo fato que no feixe de raios

urina() pelo fato de, na extremidade posterior do corpo principal,

de ambas as lentes de prisma perpendiculares entre el (20,

lireximo è cauda, ser prevista uma alça articulada,

21) fies disposto um priaàa (25) de maneira oscilante, que

Um longo fio, com wma pluralidade de anzóis pandentes para pesca, o*

no

qual ee aplic45

1,,ermima, em ambas ao posições osciladae,'a projeção na poete

então nela podendo ser aplicado uma bola, um cabo ou outro Objeto.

p.ão certa do arame esticado a prumw(6) na chapa de visar

Volver e ser levado a distencia.

4,18)# à Vontade a partir de um dos dois sentidos.
A requerente reivindica

a

prioridade de idãntico

subd4

4. Novo torpedo para pesca, come reivindicado atá
maneialmente como descrito e ilustrado nos deeenhoa anexos.

pedido depositado na Repartição de Patentes suiça, em 28 de
março de 1962, sob o nO 3817.

F19,

9rA
%'// ",

•

TgRMO N o 1418 543 de 19 de abril de 196.
Requerente: sopiut RHODIACETA - França
Privilegio de Invemção: "NOVAS COW0RIOE9 .1 BASE DE POLICOA
DENSADORES EXTRUDÁVEIS . POR VIA FUNDIDA E 0$ ARTIGOS CONFORMA

10# Á 4ARE DE TAIS COMPOSIÇIES"
AEIVINDICAatt
TUMO N g 148 254 de 5 de abril de 1963
Requerente: EDMUNDO SANT= - São.PauU
Modelo de Utilidade:"NoVO TORPEDO PARA Paww-

dento.de bolas, cabos e outros, a diste:iole, caracterizado por cola

"A. Compoeiçõeg ternáriae_ è base , Re' poiaeteres, Ge
ttataade t i0Xorinl melhorado, oaractorimadm , pelo tato de
~portarem:
* UMG ropor9G z5aioj Wpoliáster Wicat cintítioo
44t144. a partir 40 nw41140100'4~410 0 44 40 flieJ 4.44,14lk

Oraender inicialmente um ocrpe Oco, com ounfiguração preferentemqw

iglIM 00 0$01anlOON

REIVINDICAC5EW

1, Novo torpedo para pesca, servindo também pata Itinçaft

te semelhante a de um peixe,

e

formado em duas Metades longitUdi.

Cais, justapostae e fixadas entre ai por-parafueoe ou eimi3.ares#004,

,1

40

tiow propontkó , mono? 40, 0.4 . 148n" 000tIttifita

,

uma pollam1.darebti4a' parum

tb)

por,

*0 010110a 40, dai*

cauda articulada ao corpo principal, com possibilidadee de regula-

WeSUSWOO,ao menos um eal da -Mm diecidd e, na. diamidtw 1
e . una oopoliamida do tipo aminoácido, AtáCi40-4„1*

cem de poeição, constttuinde dm leme direCienel, o 'ainda podendo sem

*mina, OU aminoecido/diácido-diemina na qual w,slág"t4Sp:1

UtercalaçãO de guarnições de vedação, oorpO este tendo a parte da

intes difunoionale cerreepeade .0~1,/,'
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OUNEEOMM=

- Raso mecanismo transmisaók é entavaleaeor de

fendo A e B radicais /OrdAdórea de 1
4

amido e 11 um wetal alcalina

imos deoenboc anexos.

O31P4

• est4. presente em quantidade pondera/ compreendida entre 5
•
30%
na
cadeia
da
copoliamida.
[

\

MURO Po 152 537 de 4 de setembro de
Requerentes OSVALDO BARB0SA DA SILVA - Guanabara
Privibegle de Invençãos "APERFEIÇOAMENTOS Na PURICAÇÃ0
CORRENTES DE TRAÇA)*
REIVINDICAÇÃO

Á.Je
2. Composição segundo o ponto 1, caracterizada pela
Seta de a proporção do poliesteres ser compreendida entre 70:
• DO as peso.

3. Artigos conformados tais como fios, fibras, filmett,)
is base das composiçãeo definidas no ponto 1.
FINALMENTE, 'a requer-oito reivindica, de aCird0 OOM O

Ártigo 21 do adigo

da Propriedade Industrial

aprovado pelo
Decreto-lei n* 74903 4e 27 de agiste de 194'4 a prioridade
. decorrente do correspondente pedido depositado na França

sob

o

tenb:

COMO reic iedlead O em 1. substancialmente Como ~Orno e ilustrado

n* 920.376, em 3 de janel:N de 1963.
Tg RMO N o 151 022 de 24 de julho de 1963
Requerente: JOS g SEVERO PEREIRA DE ALMEIDA . Sio Paulo
Privilegio de Invenção: "NóVO MECANISMO TRANSMISSOR E. HUM
PLICADOR DE FORÇA"

a . 0SPESFEIÇ0AMEN7O8

NA FADRICAÇãO AD Oona6mTES TRAO0Ç

dareeterizado9 pela conJugação entre of, de

elos oonstituidoe POPi

verias voltas de fio de arame, ferro, aço ou outro material adW
queda afetando a forma de ovais, cIrculos ou quaisquer Outras;
• soldadas, dirigi4e
formatos, tendo suas-extremidades, no
•e
sentidos opostos; em que, as referidas voltas são. disposto* lad0'
e, lado, deixando espaços entro si, os quais permitem o coaxo da;
um elo noutro elo, formando assim . a corrente.
2 - UPEIRFEIÇOAMENTOS NA FABRICAÇXO DE CORRENTES DE TRAÇIOn;

de ecOrdo com o ponto 1, tudo Substancialmente come aqui descrito
. representado nos desenhos anexos.

PEIVINDICAÇOU

1 - Novo mecanismo transmissoi ,

e multiplicador de Poro,
aplicável para o deslocamento, elevação, compressão e separaçko de
margas, caracterizado por compreender essencialmente umnixo
elpal, Cujo ditmetro externo aumenta progressivamente pelo enrola..
sento.-em taro dele, de uma fita flexlvel, proveniente de um dia,

PIO. 2

4

FIG.1

Fia. 3
-e

NQ 152 555 de 5 de setembro de 1963
Requerentw LOUIS JOSEPH ELLIS . Sio Paulo
Privilegio de Invençaos "ORIGINAL FECHO mAGNÉTICo PARA PORTAS
DE ARMÁRIOS, GUARDA-ROUPAS, ESTANTES 8 SIMILARES"
ftE;VINDIC4P5E3

1') "ORIGINAL FECHO MAGNSTICO PARA PORTAS DE AlnARIOS, GUARDAROUPAS, ESTANTES E SIMiLARES",

q ue se caracteriza por ser dons

tituido de dm imi permanente (1) que 6 protegido por duas,cha-

pas metâlieas (2) e (3) sendo que essas doas chapas, numa su-

FIG, 2

perfície lateral-, sobressaem-se um pouco alam do imi permanen-

108 147o aluentadoro 01X0Iste apoiado lateralmente stbreruma ba68w 060tpade coO rolamentos; e dbre a-Periferia do mesmo eixo prig
Mele epoiallta eon plode,. e em xrzstçtp diametralmente oposta ou
+Qat qualquer coe relgção:kbase de ap131p, enclo aplicado um supor
leypera a Urge as 4OZ cleVada. dealoeedc ou separada,. também dotado
AM

/010~.•

„ ---, --

te

e o conjunto d0 imi (11
das placas (2) e (3) tem hm
furo :enti:s1 (4) que se encaixa num ressalto )5) de tuna caixa

(6) de plâstico ou qualquer outro material conveniente, •aixa
essa quê envolvo a im 'á (1) doi ando expostas
apenas as portas

4 ár;
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Cobressalentes das chapas (2) e (3) • e tem ainda a caiu doto ~saltos internos superiores (11). e tem o ressalte. (5)

mie

(me

'O central passante (12) onde 9 encaixado um parafuse (9) tas

do o furo (12) a see4o que fica voltada para a reace do pmrafsm
mo (7) mais estreita para segurar a cabeça 40 parafuse: Rodeu+'
do ainda tal cabeça eer fixa por um (nitro meio qualqUeroonveuo
Olona1 9 • tem O fecho uma chapa metfilioa suplementar COM UM tum
20 (9) onde pode ser encaixado- um parafuso (10).
$9) "ORIGINAL ÉRCRO MAGNSTICO PARA PORTAS OS AMAM%

, 50UpA3. SSTANTES. SMUILARSS", de aardo com . e ponto

Ct1."4

1~400

e tudo conforme reivindicado o pelos desenhos anexos.

Janeiro de 1!)

(Seção Hl)

transportador, do dm tipo qiie :5 dotado de uma'
Cõrie eó lenços alternando Com tirantes de articulação, todoè
tontadoidentro do um Inviilucro tubular para se moverem longitá
dlnalmento atravea dose &timo, caracterizado pelo tato de que
tada,lanço mclui uma porção do corpo e um elemento empurrador
circular, bem como um meio, montando asse elemento empurradorna
porção do corpo, para que possa ráér livremente o terno de um
eixo geometrico longitudinal do invaucro tubular.
3. Transportador, de acerdo cem o pont0:2, caracteriza
do pelo fato de que o. eixo de rotação do elemento empurrador ki/
tua.se.excinitricamente etarelaçãc; ao seu centro,
4. Transportador, de acordo com o ponto' 2 OU 3,. caraS
Urinado pelo fato de que . eZo providos meios para articular usa
Catrémidade de cada um de um par dé tirantes a um lango $ pára .
formar assim uma artionlação universal relatiVamente a Use 4!
uno„ em tárno de um centro o que? Pit ne-se no 040 de rot401°
do elemento empurrador.
5. Transportador, de acOrdo coa os • pofitos 1-4, careoiS
rizado pelo tato de que o elemento empúrrador tR construido de ms
moira a'ser .rígido ao redor de uma parte da sua periferia, e £24
mívol ao redor da parte restante da mesma.
6. Transportador, de acOrdo com o ponto 5, caracteriza

do pelo'fato da que o elemento empurrador 4 providos na parte r£
Od a de sua periferia, de uma superfície amplitvj a de. desgasto.
7. Transportador, de acárdci com o ponto 5 9 caracteriza.

do pelo fato de que o elemento empurredor e reforçado no sent.%
do de confinar o tlexionamento a uma área que 4 excàntrica em ra
laço ao centro.
•
8. Transportador, de acárdo com os pontos 1- 7, Careta
rizado pelo fato de que, o elemento empúrrador compreende Um mem

bro Circular flexível, bem como no mínimo um membro rígido não.
.circular, 'patoá montados race-a-fce, de maneira que O membro

fig.4

agido confere rigidez a uma parte da área do membro flexívelgge
inclui uma, parte da periferia do mesmo.
9. Transportador, de acOrdo com o ponto e, caracteriza
do pelo fato de que o membro rígido e configurado de modo a coa
Centrar a flexão do membro flexível numa 4rea que 4 exeintriem
em relação ao centro o mesmo'.

-

10. Transportador, de acOrdo com os pontos 2-9, caracts4
rIzado pelo fato de inclr: um membro de corpo cilíndrico,s5bre

—
TÈRMO NA 152 612 de 9 do setembro de 1965•
Requerente* URVIS B. NEER COMPANY E.U.A.

Privil‘gio de Invenção: "TRANSPORTADORES Da LANÇOS"
pRIVINDMACEg

2. Um transportador, de Um tipo que 4 dotado de uma
•.
g uie de longos alternando com tirantes de articulação: todo9
tiOntados dentro de um invOlucro tubular para se moverem longitg
dinalmente atreves dàsse 1timo, àracterizado pelo fato de que
Cada lanço inclui um elemento empurrador circular, bem como um
belo que articula uma extremidade de cada um de um par de tiras
tes adjacentes a um lanço, pata sua articulação universal em rg
loção a asse Ultimo, em tOrno 4e um centro que j excentrico
aativamente ao centro do elemento enpurrador circular.

o qual vai montado um elemento empurrador; um mancai hemisferido
em cada extremidade do membro-corpo e de cada tirante, compreen..
detido uma barra que possui uma cabeça esfjrica em cada extremada

do sue, tem como meios: articulando ume extremidade de Um tiro.
te a cada um dos ditos mancais hemisfjricos.
11. Transportador, de acOrdo com o ponto fo, caretterlzado pelo fato de que o membro.corpo de um lanço possui Umn 004
dado interrR, destinada a receber Lm lubrificante, assim como
paáagens entre essa cavidade e os mancais hemisfjricos.
12. Transportador, de acOrdo 'com o ponto 11, caractarl
.zado por um membro resiliente de compressão, disposto dentro 4a,
cavidade no membro-corpo, Afim de reter a cabeça esfria de cg
da tirante em contato com seu respectivo mancai.

**0
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13. Transportador, de aoUdo cOn o ponto 12, caracterl 1
au pelo fato de que o Membro de compressão possui, em seu int.e
ge reServatOrio para o lubrificante.
14. Transportador, de acOrdo coM os pontos 1043, ca
OterleadO por Uma gaxeta de Vedação, montada dentro de cada q4 I
5?Or:11.440 dO Membro-cor p o, no exterior de cada mancai.
~,/ 45, Um elemento empurrador para um transportador, conZ
trilU0 0 diSposto substancialment e conforme aqui descrito sob 1'0

(Seção, III)

Janeiro de 1969

09 acompanha o mesmo ralo do dispositivo triturador, sendo estal
base dotada de canelaras transversais intercaladamente interran.1

idas, de modo a formar entre si uma zona continua.
3 2 ) "NOVAS DISPOSIÇÚES EM TRITURADORES PARA PRODUTOS AGRÍCOLAS',1

acordo com os pontos 19), 2 2 ), e tudo conforme substancialmea
te descrito, reivindicado acima, e pelos desenhos anexos ddiume..
tratloos•

ao

P411010. 'és figuras 3 e 4 dos desenhos anexos que o ilustram. ,..

16. Um agregado-lanço para um transportador, construM,

r-

disposto substancialmente conforme aqui descrito sob refa
rncla h figuras 2 e 3 dos desenhos anexos que o ilustram.
17. Um transportador, construido e disposto substancia4
(O e

Mente conforme aqui descrito sob referencia aosdesenhos anexos
00 o ilustram.

Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com R
e
' Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do

CO

tigo da Propriedade Industrial a prioridade do correspondente p2
tido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da
I ,
A.merica do Norte, em 10 de setembro de 1962 sob o n2 222.330.
(d

te A 8

/é

•

I

/2 II

de 4 de outubro de 1963
Requerente: FRUEHAUT DO BRASIL S/A INDUSTRIA DE VIATURAS
São Paulo
Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM CHAPA Dp PINO
rramo N Q 153 320

TERMO N 2 152.856 de 22 de julho de 1963.
Requerente: CIA. PENHA DE MÁQUINAS AGRICOLAS

REI PARA SEMI-REBOQUES"
"COPEMAG" .

REIVINDICAOS2

ac PAULO.

Privilégio de Invenção: "NOVAS DISPOSIÇOES

EM TRITURADORES PARA

PRODUTOS AGRICOLAS"
REIVINDICACI5Ek
1.

0 ) "NOVAS

DISP08I0ES

1 - Aperfeiçoamentos em chapa do pino-rei para semireboques, caracterizados pelo fato de 4 chapa prbprlamente dita,que
se locallá sob o extremo dianteiro do chassis da unidade, ter • paz

EM TRITURADORES PARA PRODUTOS AGRÍCOLAS",

kue se constitui por corpo base em cujo topo tem afixada a Car assa que aloja 0 dispositivo triturador, ctjo eixo se situa no
'imite da base e carcassa, e c aracteria"adas essencialmente pelo
rato daete dispositivo triturador compreender três discos rega 'ksrmente dietribuidos no eixo mencionado, sendo o disco f
rontalfacetado na forma de um p oligono regular e dotado de abertura. a
'Oldistantes ondeeão instaladas as facas Clo
conjunto; pelo fato
inda dos outros dois diseee, di menor diâmetro, serem ligadoW ,:l primeiro, al go do eixo central, por três eixos p eriféricoe n
formando assim, um conjunto Ando° e oompácto; cada um destes 8¡Os p erlferlcos suporta dolo jogoe Ao martelos trituradores,
p a0.1elamente, dispoetoe aos vens do dia central • discos late lntercaladamente em relação às facas do disco maior.
0) "NOVAS DISPOSIOES EM TRITURADORES PARA PRODUTOS AGRÍCOLAS",
g acOrdo 00111 o ponto 1 2 ), e caracterizadas ainda pelo fato da
ca Cie saída da máquina p rode.tar Wternamente, ap
roximadasenteh mesmo raio de disposltWG trin:Jador, uma peneira que termina
ráticamente no topó da carcassa, é frnalmente pelo fato de
ser
OmEsp.s. to Re intejor de corpo da máquina uma base curva -

71G. 1

FIG. 2

FIG. 3
te frontal dObrada inclinadamente para cima, encaixada no

referido
ebassis , Permitindo que a quinta roda do cavalo mecemico, mesmo os

DIÁRIO OFICIAL ,(Ze.:::io ffi.)

Quarta-leira 22

Janeiro de 1969 699 \

ricando com a base . voltada para a frente Ui carro; da bora&
n^41-é
projeção central da carroçaria desce uma "grade"; praticamenta
ma vertical, grade que tem feitio de un triângulo escaleno
Aperfeiçoamentos em chapa do pino-rei Ara
• 1204 41
base voltada para cima e com os lados formados por suaves arcos
WS:ui-reboques. de acírdo com a reivindicaçao 1, BUbst anc ialMerkte M04-'
convexo, de modo a coneigurar um escu‘!!o alongado delimitada po
Mo descrita, e ilustrado ,nos desenhos anexos.
uma_moldura larga -6- de•secção triangular com o v6rtio0 trata i
/rumo N e. 153.633 de 14 de outubro de 1953
para Vira e ' que tem, tan g enciando azam :borda superior, oUtro'02;
Reque'rente: RUBENS JABLINSKI - GUANABARA.
cudo, substancialmente menor -7r enquanto que o corpo
do nMstao e$14
erivilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO NO
rica situado mo interior da ' ,grade m . Esta 6 configurada por Uoll
OISTERÁ - DE PIXAÇÃO DE CHAPAS 2/P0 EUCATEX ACLISTICO".
-grou-ter, ortogonais, verticCo e horisoLkale, sendo estes supero,4
,REIVINDICAÇDES
postos em relação ;ylueless de modo que oo s vãoo Ou 'furos da ZUM
se a p resentma . vazados e com o feitio quadrado OU quadranguaresa
NIENTRODTIZIDONOSISTEMADEF1XVIOellAre'
PEnnIOAI
V)fit'..........=.......:01
PAS TIPO EUCATEX-ACUSTICO"", caracterizado pelo fate,,,de coW
tos
laterais da grade, no espaço entre:a:lesma e os farks att 5
"-----,
.42%ender um perfil mmetálico conatituidor
er p uma lâmina
que/
plos laterais, mais pr8xitos4deetet, situanfee duas lanterna
am abas
, se realizaram numerosas dobras e cortes, dos quais reeu4
..8- e -8 0 -, , embutidas, de feitio oubstancialmente retangular, Ai
ee nivelamento que sérvirão te ancísto /era as chapas 114alleateR;
.rizontais, situadas ao longo da linha ideal que passasse
p0/0;
e de dentes, voltados para ambos os ledos de prolongamele 46.
Centro
doa
faria
duplos laterais -9- e -9'.. configurados
IsOZP
Lâmina e situados ebaixo .do mfvel das abas te nivelamen* deoCrldois focos ou faria p roPriamente.ditoo, superpostos, redondOe
toe.
91
'64ndo em pesição mata elevada, deslize suavemente sob a dita apelem
elevando a frenCe do semi-reboque até a sua posição 4e engatei,

se)

""APEREEIOAMENTO INTRODUZI1O.ND 'SUMA .DE

Fnegiojt CRS'

pAS TIPO EUCATEX ACUSTICO"", varecterizado .de acOrda Conro j
ponto 1, e ainda pelo fato do dito perfil apresentar de4tea tua:
penetram lateralmente nae chapas, sendo estas niveladaapelaa
abas descritas e formando, mina /luralidade te ditos peàia, UM
armação metálisa que suporte e fixs as chapas de aucateft MMO, 4,1)
outras.

DE FIXA O DE CEA.
caracterizado deí acírdo oom
ponto 2 e ainda como o substancialmente descrito no precente 114
mortal e . iluatrado pelos deeenhos que o acompanham.
""APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO NO SISTEMA

aitua Ros no prolong amento natural doe palalames e esto embuti
dos numa placa metálica -10 .. plana, vertical e emoldurados

por

moldura metálica -11- qüe circundando os dois fooea circulares e!
apresenta-se .com os laterais verticais retoSe
2 - . "ORIGINAL MODELO DE CARROÇAR/ILMA.-CURO 25101/22
n.
VO K , utorde com o ponto antalori tudo como reivindicado acima 1,
descrito .= relatorio anexo e ilustrad0,110s desenhos que acompal.
nhum o presente lmdido.
4

PAS TIPO EUCATEX ACUSTICO",

Fioun.o

TERMO Ne 173.499 de 27 de oetembro da 1965.
Requerente: NEWUREN PRODUTOS QUIRIU0B2 .40SRÉTICO5 LTDA. .
ao PAULO.
Mod Induetrfal: "NOVO E ORIGINAL MODELOM EMULAM PAR,
DESODORANTES EICHASTÃO".
MEIVINDICAOEE

1. 41/40vo as munir, lobltO 'DE 1223/0,02m PARA
• DESOnORABTES EMBUTI" caracterizado pelo tato de,aeapre,

N 2 172.685 de 10 de agBeto de 1965.
Requerentes eNDRÉ EIANI NETTO - TARARA.
ModBly Induetrial: "ORIGINAI MODELO ME OARsoçA214
CARRO ESPORTIVO".
TERMO

REIVINDICAOES

k - "ORIGINAL MODELO DE CARROÇARIA PARA CARRO ES
vo . , ou mais precisamente parte frontal de carroçaria de urro
tipo desportivo, caracterizado pelo fato da parte frontal OU
trai, adiante do corte do cape - 1 - ama projeção plana -2- tio ai
companha a linha da curvatura do referido cape, fugindo para csÁ
curva do bico da carroçaria que continéa em aro°.
na em relação
plano para baixo', nessa projeção ha continuação do frizo - 3 N
ea]icnte lae .,em de centro do cap8 é que ao se aproximar da bors.
da ia meame projeção se abre, em forma bluicamente trOngulajá

sentar sob aroma de tuureciplente de frente retangular a,
planta ou pertilwcaunciadezente elípticos sendo nue,o,seU
quarto ouperlar A de tonalidade ou colora4O diversa da do
recipiente prbritnants dito e que constitui qtampa domeOw.
110.

PARA
2. "RUO ri ZRIGIfiel MODELO DE ENBALAGI23
DESODORANTES EM BASTX0", conforme a reivindienZo anterior e
caracterizado pelo fato de o bordo inferior do recipiente, n
centralmente, apresentarsó por 'rasgo 'retângula; anoldurand0

disco circular com superfície anelar reearti12iada,

n
PARI
ORIGINAL
MODELO
DE
EMSALAOEM
E
"NOVO3.
DESODORANTES EM BASTX0w, de ardo com as reiVindiOaqZes di
1 a 2 e caracterizado pelo lato de os bordos laterais do re.
41
clpiente e tampa, aquíles correspondendo às pontas ou extra
midades do eixo saLlor do penal elíptico, aproSeataren-40
por chanfres longiudinals paralelos.

Jane A l 1969

DIÁRIO OFICIAL (Seção III,

700 Quarta-feira 2:4

\
4. "NóVO E ORIGINAL 1oDÉL0 Z

.ALAGtA ?Ma

etSÓDORAIITÊS EM BASTIO*, de acerdo eco as reitrindicaçZes
tenores, tudo substancialmente como desorito no relatório,
reivindicado nos pontoe característico:: precedentes e tinetra
00 noa desenhos anexos ao presente memoriaX.
,

o

11 o

REIVINDICAM%

1. "UM EXPOSITOR PARA CONFEITOS", chrac• tarIlaC pelo rapo do se apresentar constituido de um painel
do forma aubstancialmenCe retangular, sendo que em relativo ares
trntento do seu lado superior os bordos lateraie sio providos de
gulas paralelos com perfil em forma de cantonelra.
,

2. "UM EXPOSITOR PARA CONFEITOS", com:oru
rkg areivindicaqU anterior e caracterizado pelo fato de as dim‘'
tas cantoneiras serem fixadas contra o painel com uma aba de t§

po e outra voltada Para o lado interno do painel.
3. "ui,' EXPOSITOR PARA CONFEITOS", de

n11111E111~

ti

anal

do com as reivindicaqges de 1 a 2 e caracterizado pelo fato de
Central c paralelamente aos guias laterais, o painel ier dotado
de um guia com_perfil.fixado pela sua Nama"
acta*.
4. "UM EXPOSITOR PARA .CONFEITOS", de
caracterizado pelo fato de o
do Com as reividicaçUs de 1 a 3 e

o

bordo inferior do painel vertical receber na sua largura uma plk
relaçU aos'
quota horizontal com reentrância centralizadas com
TERMO N 0 174.473 de 29 de outubro'de 1965
GUANABARA.
Requerente: GERALDO MARTINS
tiodelo Industrial! *NOVO MODELO DZ PLACAM ETLDICA PARA
IDENTIVICAC IO INDIVIDUAL*.
BEIVINDICACUS'

'Zoa formados pelo conjunto dos guias.
de acare.
5. "UM EXPOSITOR PARA CONFEITOS",
a 4 e caracterizado pelo fato do
do com as reIvindicaqZ e s de,1

extremidades inferiores dos guias possuirem as suas abas 8AA
tenores recortadas em dimeno equivalente à da altura do cem'

-As

1."NOVO11ODÈL0 DE PLACA METUICA PARA IDENTIFICAÇXO

caracterizado por ser constituído de uma placa retaa*
contendo em 'hós tia a sua borda um peqUend relevo em forma da
fio torcido e tendo em seu irterior os espaços deCinados As ¡Na
nriG See do nome da ProfisaZd : imp ressão do emblema ou distintiv0
que representa a profissão e as : linhas pontilhadas destinam-se a,
inscrição do nome do identificado, ntimero de identidadé, Grupo
Sangüíneo e Fator Rh, religião, data de nascimento e, no verso
da placao endereço do identificado, tratando-se de criança . ott
de pessoa que a necessidade o exija, tudd conforme ficou esclar4
ciclo acima.
DIVIDUAL",
guiar

*Cite/

CONFEITOS", de acare
6. "UM EXPOSITOR PARA
sUbstancialmento come
do com as reivindicaq5e5 anteriores, tudo
caracteristicos o
relatOrio,.reivindicado nos pontos
descrit o no
non desenhos anexos ao presente memorial.
*precedentes e ilustrado

E."NOVO MODELO DE pLACAMTíLICA PARA IDENTIFICAÇXO-IE
DIVIDDAL n , de acOrdo com o Ponto 1, tudo
to e reoresentado,uos_desenh og Aneirmt.

substanciimente deserte

1

(Ó0

TERMO N* 174.500 de 3 de novembro de 1965.
Requerentet ATLANTE S/A. BALAS E CARAMELOS - SIO
&alo lnduetrIalt . ug UNIU= PARA CG/MITOS'.

pAULO.

ripbrJP .5 . I _
TZRMO N o 174.501 de 3 de novembro de 1965.
Requerente: METALÚRGICA ORIENTE S/A. - SIO PAULO.
Modelo Industrial: "NOVO E ORIGINAL MODELO DE NAUPULO
PARA REGISTROS*.

. a 22
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REIVINDICACUS

PA REGIsTROS",

1. "Nt5V0 E ORIGINAL MODELO DE MANÍPULO PA
caracterizado pelo fato de Se apresentar Por cor

po tronco piramidal invertido com arestas abauladas em curvas
.de concordância, sendo que, Centralmente e a partir da base eu.

State

e

copos, podendJ'ee ceeelado f ser fabricado sem •808:perté

2o) *ORIGINO. MODELO DE MESA", de cardo coE 0 ponto

mdente e tudo conforme aubet:ncialeente descrito, reivindicado.
teime e poise det470Nre *mexer.

superior, cada face é provida de reentrância abaulada delimitan.

2ERMO No 174.539 de 15 de Outubro de 19654

do nas paredes figura perimetral aemi-ellptica.

Requerente: MICHAEL ARSENIAN
OX0 PAULO.
Mode.* Industriei: "NOVO E ORIGINAL MODELO DE dOGDOV.

2. "NOVO E ORIGINAL MODELO DE .

.•

MAN2PULO PA

REIVINDICACOES

conforme a reivindicação anterior e caracterita.

%POVO E ORIGINAL MOD;10 DE &une, q98 98 cai

do pelo fato de pela base . superior, o dito corpo tronco pirami.

2'a:eteriza ' essenolalmente por ser conwiltaido por UME amacie

dal apresentar-se por faces convergentes abauladas formando es.
peoie de ctipula que apresenta continuação das reentrâncias an-

inteiriça (1) de plÉket2c0 Ou similar com o formato de duas woe
elipsee acheteosa moa wloa, provi ge na parte central de Mc'

teriores porem de figura perimétral em tr;cho circular.

go continuo (2) onde colocada a lente isue/mente contfnuao'

VA REGISTROS",

3. "NOVO E ORIGINAL MODELO DE
RA REGISTROS",

MANIPULO,PA

conforme as r415indicaçZes anteriores, tudo su-

bstancialmente como descrito no relatOrio, reivindicado nos pon

2') 'NOVO E ORIGINAL MODELO DE Unos% do acrirdo
com o ponto precedente e tudo conforme enbetancialment0 deecrj
to, reivindioadd metMa • pelos deeenhoe anexos,

tos característicos precedentes e ilustrado nos desenhos aneze4
mo presente memorial.
I .6

••P7:9e././.9

WO"7.3

TERMO N o 174.517 de 8 de outubro .da 1965.
Requerente: ALLAN GRANNEAN - 5X0 PAULO.
Modelo Industrial: "ORIGINAL MODELO DE MESA'.
REIVINDICAÇõES
ia) -"ORIGINAI MODÈIO DE M E SA',

que se caracterlto cace-fl..

cialnente por ser constituida por doia corpos tronco cUicoa (1)
justapoetoe pela base menor formando uma especie 'de calice acade
esses dois troncos de cone (1) semelhantes e duas metades de bar
ril,de madeira tendo na parte superior um tampo (2) de madeira -

N O N74.569 de 4 Oh noNrembro de 1965.
INDtsTRIA E COMERCIO LTDA. ..
Requerent et unao DE BEBIDAS,
PERNAMBUCO.
GARRAIO.
Modal° Induttrie lg !NOVO MODELO DE
REIVINDICOM
por
1 - Novo 40dIG fo garrafa caracterizado
Ttsmo

1 11

11

1

I I'

1

11 11 11

-

ser de fOrM8t0 geral tronco-cOnido, possuir o.terçO supe.;,
salikcia cuja borde
rior do corpo espessado formando uma
inferior apresenta dois ramos arqueado° unidos Pelai, pontas

e ser o corvo provido, no trecho inferior, de dois fris09
ou gales, em relevo, de largura variível, cada um aproaon.
tendo doia remos arqueados unida pelas pontas.
2 - Novo modelo de garrafa conformo denorito er
reivindicw‘o acima e eeeenoielMente como representado mo

•--., ou similar sendo o corpo nupor5or---

(3) •

o,oe d4 aceeso ao lnterlor onde bá espaço laaa

ç y .ko,:awao de UI,

senho anexe,

DIÁRIO OFICIAJ.: '(3eção III)
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ta sobrop8r - se pelas suas periferias tis bordas do corpo, parte.
em que 4 guarnecida com friso de material pléstico, borracha,

similar, e 'por ter superficie dotada de convenientes venezi.
- ,
*nas, dispostas adequadamente, com ou sem porta-etiquetas e.
1
finalmente, por ter processo de fechamento através de fechadu.
ou

ra ou cadeado.
22) -"NOVA APRESENTACX0 EM ARMÁRIO PARA

'FINS MULTIPLOS", de

ac4rj

do com o ponto precedente, e tudo como substancialmente descri.;
, to, reivindicado e pelo desenho anexo,
s TERMO N Q 174.671 de 9 de novembro de 1965.
Requerente: S/A. INIUTRIAS REUNIDAS P. MATARA= - SIO PAULO.
Dec:lenho Industrial: "NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PARA
'TECIDOS".

REIvinDionCEs

1) • ! NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PIRA TECIDOS", em dires
variadas, caracterizado por compreender motivos represen-

CEM N g 174.638 de 8 de novembro de 1965..
1Requerente: WALTER PELTRIN - SÃO PAULO.

tando retangulos grandes com fundo claro ou fundo escuro,

raoaBio Industrial: "NOVA APRESENTAÇÃO EM ARMÁRIO PARA RINS
ZOLTIPLOS".
REIVINDICAC5E8

4e)

"NOVA APRESENTAUX0 EM ARMARIO PARA PIES MULTIPLOS,",

intercalados simetricamente, sendo que no centro dos escu-

com

ros aparece, em sentido ascendente, una margarida eiltilizada, de cr clara, com caule comprido e duas fólhas, uma para

4itai4o de uma peça formada de um ou pela-junçZo e/ou sobreP0(

cada lado, observando-se que o miólo, formado por filete es-

(ilçlro'de dois OU mais corpos, apoiada :Abre pés, caracterizhm

curo, apresenta uma cr contrastante. Quanto nos raianguloa
de fundo claro, apresentam um quadrado central da cr contrastante limitado por filete escuro, partindo dtste centro,
para as extremidades, raios representados por filetes bem fi4
nos de oh escura que se prolongam ate encontrarem os lados
aos retangulos escuros com os quais limitam. Todo o coniunte
executado em duas atras obre tecido branco.2) arwNOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PARA TECIDOS", raao con

forme substancialmente descrito, reivindicado no preeento

relatOrio e ilustrado pela amostra anexa.-

_

-

:01 80r,' °adi corpo, provido de uma porta estampada numa

1::1ele9024,00mLoantos arxe§ondados e isento de sol
.

da gene,

ar,

Iodava em dobradigas inflsiveis externamente e dotada de

124n 0040

40 mala interior; e,,ainda, pelo fato de a porr-
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TERMO N O 174.678 de 9 de novembro de 1965.
Requerente: S/A. INDCSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO - SZO
Desenho Industrial: "NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PARA
TECIDOS".
REIVINDICACOES

Ir

'Janeiro rie 1969 703

"NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL

PARA TECIDOS", tudo bodôrn,1
conforme -substancialmente descrito, reivindicado no presente
relatOrio e ilustrado pela amostra anexa.-

1) -"NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PARA TECIDOS", em
edree.van'
nadas, caracterizado por compreender motivos re presentando (
grandes discos, semelhantes às:figUras do redemoinhos,

dlopoha
yen,
central feito coa filete escuro, multiplos riscos
inloialmeno
te bem finos que vio alargando lentamente à medida que ao
sprow

tos simetricamente e juntos, partindo, de um pequeno anel

xima o final; sendo o efeito de movimento que se observa
pelas curvas regulares descritas pelos riscos que
discos e pela posiç go em que estio diatribuidoe.

oltldo

oompOam 08
Tódo'o mbar

to em car escura sabre fundo branco.2) -"NOVO E ORIGINAL DESENHO' ORNAMENTAL PARA TEGTo°3-, tudo
me substancialmente descrito, reivindicado no presente

sonora
relatol.

rio e ilustrado pela amostra anexa.-

TERMO N Q 127.060 de 23 de fevereiro de 1961
Requerente: TER CARBORUNDUM
Trivilegio-de Invenção: "PROCESSO'DE,TABRICAÇXO DE

ARTIGOS ABRASIVOS E ARTIGOS ABRASIVn ASSIM ABTT.Dte "
REIVINDICAÇOES
1 Um processe para fazer um artigo abrasivo que comflete essencialmente de . numerosaa . camadas de material tiixtil 184

Pado fibroeo :ião tecido, revestido, com abrasivo, caracterizado et
Por compreender calandrar um fino material textil laminado ti —
broso não tecido tendo um ptso por resma de material fibroso Ao
etrea de 1,8 Kg por resma, att uma espessura, depois da calandrarem, de 0,076 a 0,102 mm; impregnar :aso material laminado com
'104.1a substància elastomerica termoplirtstica em quantidade suficien-

te para envelver as suas fibras sem encher completamente os ínterm
delem entre as fibras; aplicar um revestimento de adesivo a um

TRAmO . ne 174.679 de 9 de novembro de 1965.
Requerente: S/A. INDOSTRIAS REUNIDAS P. MATARAM - PAULO

dos lados do laminado fibroso impregnado e compactado; aplicar um

Yeeenbo Industrial: "NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PÁRA
TECIDOS".

tida; secar o material laminado revestido com abrasivo resultante')

revestimento de grtos de abrasivo li superficie adesivamente rena

encalar . o material. laminado revestido com abrasivo com um aglUtinam

REIVINDICAOES'

I) -"NOVO E ORIGINAL'DESENHO ORNAMENTAL PARA TECIDOS",
em cores

to endurecivel a . quente-e ' curar parcialmente o material laminado
resultante, em um estaco substancialmente hão pegajoso; cortar At

riadas, caracterizado por compreender motivos representando
daços - dãle e montar numerosos dtisses pedaços, em superposição, o
discos grandes, Iguais e dispostos simetricamente, tendo um
centro claro do qual divergem raios de - cOr escura, IniciaImentt

submeter o conjunto a calor e pressa° para unir e compactar os pí
daços e formar assim um artigo abrasivo.

bem finos e alargando à medida que se aproximam da periferia
2 - Uni proctzso purft fazer um artigo abrasivo que cononde se unem a ume circunlerencia de Ar escura. Tcdo o conjun
1 to trabalhado em

dr

siste ess ,,:ncialments de numerosos camads de material t;xtil
escura sObre fundo brauco.
nado fibroso não tecido ) revestido com abrasivo, caracterizado
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ti

por compreendei I Calandrar to flno iaterial textil laminado *
broco não tecido tendo um peso poC resma de material fibroso de
cerca de 1,8 Kg por resma atá uma . espessura depois de calandrade
de 0,076 a 0,102 me; impregnar 0,mv.:erial laminado Cq* UM& SUbSttql
eia elastomárica termoplástica em quantidade suficiente para envoj
ver as suas fibras sem encher completamente os interstícios entre
as fibras; aplicar um revestimento de adesivo a um dos lados do o
laminado fibroso impregnado e compactado;eplicar um revestiment0
de grãos abrasivos 1 superfície adesivamente revestida; secar o

WA

material laminado revestido com abrasivo resultante; encolar O Ma
terial laminado revestido com adesivo com um aglutinante endureci
rei a quente e curar parcialmente o material laminado resultante '
"at4 um estado substancialmente não pegajoso; cortar pedaços dele
e montar numerosos desses pedakos em superpósição, submetendo e
conjunto a uma pressão de cerca de 210 Kg/bm í e a uma temperatUre,
de 135e C por 15 minutos para unir e compactar essee pedaços, *
formando assim um artigo abrasivo.
. um processo para fazer um artigo abrasivo que com.
preenne numerosas camadas de material textil laminado fibroso não
tecido, revestido 'com abrasivo, • aracterizado por cropreender t
calandrar um fino material textil laminado fibroso não tecido cope
posto de uma mistura de fibras de algodão e fibras termoplasticaS
para compactar o referido material laminado; impregnar o mesmo o
com uma substancia elastomárica termoplástica em quantidade sufi.
ciente para envolver as suas fibras sem encher completamente ; os
interstícios entre as fibras; aplicar um revestimento de adesivo
a um dos lados do material laminado fibroso impregnado e compacke
do; aplicar um revestimento de grãos abrasivos 1 superfície aios/ vamente revestida; iecar o material laminado revestido, com abras./
vo resultante; encolar o material laminado revestido com abrasiv0
com um aglutinante endurecivel a quente e curar parcialmente o ma
teria], laminado resultante, para um estado substancialmente não .4.
pegajoso; cortar pedaços dele e montar diversos desses pedaços ela
superposição, submetendo o conjunto a calor e pressão para unir e
compactar os mesmos, formando assim um artigo abrasivo.
4 - Um processo para fazer um artigo abrr eivo que ced*
preende numerosas camadas de material textil laminado fibroso na()
tecido, revestido com abrasivo, caracterizado por compreender .s
calandrar um fino material textil laminado fibroso não tecido coa
posto de uma mistura de fibras de algog o e fibras tPrmopl4s-ticase
para compactar o referido material laminado; impregnar o material:
laminado com um látex de borracha em quantidade suficiente para o
• envolver as suas fibras sem encher completamente os intersticio4
entre as fibras; aplicar um revestimento de caseína'b adesivo de
látex a um dos lados do laminado fibroso impregnado e compactado;
aplicar um revestimento de grIoa abrasivos à superfície adesiva
tmnte revestida; secar o material.laminado reVestido com abrasivo
resultante; encolar o material laminado revestido con abrasivo
com um'agiutinante resinoso endurecivel a Ruente e curar parcial»
Dente o material laminado resultante, para.um estado substancial.,
tonta não pegajoso; cortar pedaços dele e montar diversos desses
pedaços, em superpOsigh, e submeter o conjunto a caior:e.pressao
para unir e compactar os pedaços, formando assim um artigo abrasivo,
5 . Um processo para fazer um artigo abrasivo que com.
Giste essenCialmenta de oumerqsas camadas da material tesxtil
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made fibroso mo tecido, ~tido cem abrasivo, earaateritael d
por compreender ! calandrar um fiam material CUM Xmaiaade
broso não tecido tendotaptS0 por resma, de material fibroso 11101
cgrom de 1,84 por resma atg uma espessura depois de calandradoes
de 0,076'a 0,102:mm; aplicar um adesivo elastom grico termopigetia
co a um dos lados dO iaminado fibroso em uma quantidade suficieho
te ;Iara impregnar o laminado fibroso c'envolver as suas fibras; o
proporcionando uma camada aderente de adesivo no ¡adi) revestido cs
do referido laminado fibroso; aplicar um revestimento de grloé 11
biasivos superfície adesivamente revestida; secar o material ia
minado revestido coi abrasivo rósáltante; encolar'o material 1848
Dado revestido com abrasivo com um aglutinante °adunava a quem
te. e curar_parcialmente o material laminâdo resultante at g um ode
tado substancialmente no pegajoso; cortar d gle diversos pedaços
montar os mesmos, em superposigikweemetendo,Wconjunto a ealo:
e pressão; para unir e compactar os ditos pedaços; formando assic
um artigo abrasivo. .
4 . processo para fazer um ar;tigo abrasivo dó
magra° com o ponto 5, çaracterizado porque o .adesivo auto*
mierico termoplAstico compreendo uma mistura de policloropre*
mm e oaselna.
• 7 Um processo para fazer um artigo abrasivo da
,aag rdo com o ponto 5, caracterizado_ porque o aglutinante en»
dueoívela quente 4 um produto de condensação fonálic0 rad:.
noso.
8 - Um processo para fazer um artigo abrasivo da
lacOrdo com o ponto 5, caraeterizado porque o adesivo olasto»
termoplásticó Cosais% Oesencialment0 de poliánropro
no e caseína, cántendo uma pequena quantidade de metil-celum
Use.

9 r Pm processo para fazer um,artigo abrasivo de
acOrdo com o ponto 5, caracterizado porque o adesivo elastOk
:serie° termoplástico compreende uma mistura de policloropre*
no e caseína, e o aglutinante endurecivel a quente ; um pro*
dato de Condensagão fenálico resinoso.
10 * UM artigo abrasivo, compreendendo uma plurA
lidado de fartas de Num Material foliar revestido de abrasivo,
adesivamente unidas por melo de um lig -ante de resina termo.•
endurecível, obtido pelo prOcesso do ponto 1, caractorizgdo
pelo fato do: material foliar, revestido de abrasivo, ser um
material foliar fibroso, textil, não tecido, o qual, sem o
seu revestimento abrasivo, tem um peso de cerca de 54 gim í e.
'uma espessura calandrada de 0,075 até 0,1 mm, das fibras'indlo
Viduaiel do matérial,foliar fibroso, textil, estarem encapsula..
das dentro de um material polimárico termoPlástico, do abrasi*
vomitar ancorado, por meio de uma" camada de ligante da mico-"
ragem, a cada fálha Individual do material foliar fibroso,
textil, e de caiarem separadas e distintas as camadas comais*
tindo da ligante de resina termo-endurecIvel e unindo as fOlhas
de material foliar fibroso, textil, revestido de abrasivo, e a$
:g ibas consistindo de ligante de ancoragem e ancorando o abraei.
vo Ae'fOlhas ihdividuais de material foliar fibroso, táxtil.
- Um artigo abrasivo, de acSrdo oom o ponto 10, ca:,
racterizado pelo fato de que d. Material polimáriáo termoplástico
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que envolve

Ou

encapeula as fibras individual?

aterial textil

.4 um elastOmero termoplástico.
11, ca..
2.2 Um artigo abrasivo de aoOrdo ,com o ponto
\
1
ractorizado porque a snbstância elastomárica termoplástica-ANA
encapsula as fibras índSiduais 4

um

p011mero tipo butadieno.

n Um artigo abrasivo de acOrdo com o ponto 11, Otk.
re:taterizado. porque a substência elastomárica termoplástica que
13

enoapsula as fibras individuais á ' um polioloropreno.
14 - Um artigo abrasivo do acOrdo com o ponto 11,

variados, caracterizado por compreender motivos representandt
ramagens e falhas bastante estilizadas, dispostas regularmente e apresentando as mais variadas figuras, alemos ligadas
entre si' e outras esparsas e completandR o campo,livre entre
os motivos . principais. Todo o conjunto em dr escura sabre
fun.
do branco.- NOVO E . ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PAITTECIDOS" tudo com»
forme substancialmente descrito, reivindicado no presente
relstario e ilustrado pela amostra anexa..

^

caracterizado porque a substância elastomárica termoplástica que
encapsula as 'fibras individuais 4 um pelímero vinhico termoplás*
tioo.
15 tos 10 a

14,

U4

artigo abrasivo de acordo com . qualquer dos pona

caracterizado peio fato de que o aglutinante dá anm:

coragem que ancora o abrasivo à tOlha fibrosa textil' não tecida
COnsiste de um aglutinante a base de caseína e policloroprono.
16 - Um artigo abrasivo, de acOrdo cbm qualquer dos
pontos 10 a 15, caracterizado pelo fato de que o material foliafibroso, têxtil, não-tecido comproende uma mistura de fibras de
algodão e de fibras termoplásticas.
17 - UM artigo abrasivo de acordo com qualquer dos pan,
tos procedentes, caracterizado porque a Pilha fibrosa têxtil, nãg
tecida, compreende uma mistura de, Aproximadamente, 80% do fibrat
de algodão e 20% da fibras do acetato de. cejUlose.
18 -

Um

artigo abrasivo, de acOrdo com o5 pontos 10 - I

wracterizado. pelo fato doque edbetanolalmente todos os'interetl..,
tios ainda existontas entre as fibras e o abrasivo nas diferente
ralhas de material fibroso textil não tecido, apás a ancoragem do
tbraeivo no dito material em falha, fibroso, têxtil, nãohtectido,
tão preenchidos com o ligante de resina torno-endurecida, unindo
• td esiV.amente as falidas individuais do material fibroso têxtil.

''''(;•;1:):•••/ •
\\,*

ti •

•• /
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TERMO Na 129.479 d g 25 de moio de -196.,
Requerente: MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING
.COMPANy ... ...E.U.A.
Privilegio de Invenção: "UM PROCESSO DE CONFECCIONAR
UMA TRANSPARtNCIA DE PROJEÇXO POSITIVA E FOLHA DE CÓPIA
SENS/VEL AO CALOR,ApROPRIM A pREPPRAÇXO DE TRANSPARÊNCIA
DE PROJEÇXO POSITIVA "
REIVINDICAÇCES
1.
Um processo de confeccionoratma transpaà
ráncia de projeção positiva, caracterizado pelo fato de con-

,-, :•••••01.

«4f. ,

•••

4-0'
/-7;

••/
•

sistir emestabeleur um modelo rilicrocc6pico de cohesão diga'
rencita na superfície de gni filme plástico limpo, delgado •
contraível pelo calor, mediante aplicação dm.um penetrante

1

mencionada superfície, e aquecer localmente o referido filme
até um grau suficiedte para permitir contraçãO microscopica
FIG..4
.
TERMO Ne 174.680 de 9 de novembro ae 1965.
Requerente: S/A. INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO - 5X0 PIUM),
Desenho Induatrialt "NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PAhA
- TECIDOS". /
REIVINDICAÇOES
l)

• °110V0

E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PARA ECIDOS",

em tb-rc.

localizada e enrugamento do citado filme nas áreas agued.
das.
2.

Um processo de &ardo com o ponto 3. 1 ot.0,
feto da superficie do mencionado filme dal.,
ualt2aivol polo calor, ser coberta com um eolvaate

- ;izter ,

zado

pelo

quido, volatil,

peDetranta, dito penetrente

•R

mrapottg,

J a neir 0 de 1969
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re prover uma superffcie turva arbitrária • um re d uzido va.
ler de transparencia a o filme ser locslmente aquecido a.th
um ponto suficiente-para causar enrugamento e nova reduç'áo
do valor deXrans p ar:Incie do referido filme nas L'aaa aqued,

•dl' de e..4aur RIA:ciente para csiÁs-ar -Contr a'ac

super ti eia
2aciiiizede do referido filme er" íreiãe icorraápro,dente a Is ;rata
absor,vadOras da rediaçTio, toraaadcwee'de imigeM, do citado orj;
gítal.

Ma.

N TN processo p5xa confeccionar uma fOlba

das.
3. Um processo de acOrdo com o ponto 1, cereal:ed .:Ardo pelo feto de um original ' gráfico diferencielmen_
te absorvedor de radin -ao, em contato condutor de calor cora
o referido f',1rae plástico, delgado contraivel pelo calor,ser
breve e intensamente irradiado até uma estensio suficiente
para causar contraçlo micro;c6pica localisada e enrugamento''
superficial do citado filme nas áreas correspondentes ás áreas formadoras de imagem absorvedoras de radiasZo do meneio-

èe cOpia sensível ao calor apropriada à preparn;o de troo,*
parenciasde rojeçlo positiva, ta partir de originais grilfí.
cos diferencialmente absorvedoras de radiaç;io, por procedi-.
isentas termogrAficos, dito processo sendo caracterizado pelo fato de compreender as operes'Oes de aplicar tatterszeineA.,
te k superfície de um claro • delgado filme pl‘atico, coo,
traivel pelo calor,

uma

delgada cobertura de um pertetrente

lionido; e ranter_dita cobertura *Obr e o filme diirsdIte
tempo surldenta para estabelecer na citada

nado original.

supertioia

rad5lo de cabalo diferencial microacepicoa
L. lira ;r:cerso de a.c.drdo core o ponto 1, calOq Um processo de sté?)rtlo cosa o ponto 9, mi

racterizado pelo fato de um original gráfico diferencialmen' te absorvedor de radiaçZo, em contato condutor de calor com
o mencionado filme plietico delgado coritravel pelo calor,
ser breve e intensamente irradiado

até

racterizado pelo fato do penetrante líciedu ser u
m peuetxpa
te solvente líquido volatil.

um. extensão suficiea

'Um processo de ardo COO um doa pontoa

te para diminuir significativamente creio de curvatura das

9 ou 10, caracterizado pelo fato do penetratxte

áreas curvas, do referido /I late nas áreas correspondentes `a e,

r e movido da an*rricie do mencionado tilem',

Sreas 'absorvedoras de radiação formadoras da imagem do meneie.

12, Uma rOlha de cOpia sensivel ao calor am

pado original.

dsquada a preparação de trFsparencias de proje2lo positive
5.

O processo de confeccionar uma trc,nsiere£

' eia de projeção pooitiva, caracterizado pelo fato de constetil' em cobrir a mperff cie de um filme plástico delgado contraivel pelo Calor com um plastficante li quido penetrante
acue cor la cairei:Itã o filme coberto atá unta extensão suficien
te para permitir enrugamento do referido filme nas áreas aquecidas;

a

remoVer o citado penetrante.
6.

Um processo de acudo

de redinio, por processos terniogr g ricos, dita ralhe de c6..
pia sendo caracterizada pelo fato da

ser

um delgado filo° de

material plástico transparente, ccetreivel pelo calor pelo
menos at4 t re g quartos de suas dizenaryes iniciais, e tendo
uras superfície watt-arqueada tendo o eapectO característico
de a casos do laranJrp",

com

o ponto 5, ca-

acterizago pelo fato de um original gráfico diferencialmente absorvedor 'de radiação, em contato to ndutor de calor com
o mencionado filme plástico coberto, delgado, claro, contraí.
'vel pelo calor, ser breve a intensamente irradiado para for:
mar um mod glc aquecido suficiente para Unser contração
per ficlel

.11 partir de 6riginais gráfico, diferencialmente absorvedoree

Stl -

locall sada da superfície coberta de referido fiMme

i3. Uma ?Olha de cápia sensível ao calor a.
proprir..:10 ,'s preparnito de trenspar"encies de proje9lio positi•
Ta, por processos de reproduçlo tarmográficos, a partir de
crizinais gráficos ditarencialm.ote absorvedores de rediaçiaok
ette
da•

-fOlha de g oia sendo carecterizrde pelo feto de, compreen.
um delgado filme de Material pAstico transparente, con-

traivel

pelo

calor pelo menos ate tres quartos de suas dizer].

em ;Soas correspondentes ias AreaS absorvedoras dfi r adi ação

sii , s 'inicieis e tendo sabre

'formadoras de imagem. do citado original.

da cobertura transparente de um plastificante penetrante fusi.

Um processo de confeccionas uma transpa.
7.
Wencla de projeção positiva, ca. racterizado pelo fato de consistis em cobsir e superf{cie de um delgedo Ulule plástice
contrafvel -pelo calor, cem um plastivente penetrante fu4..
Imoo.te o file. coberto

roei normalmente...sálido; e Roofitemr

at4 uma •xtenso suficiente para ;,,rmitir anrutemento do referido filme nas áreas. aquecidas.

luta de

sues superfícies uma dolga,

vel normalmente 'eálido.
Uma fOlhe da cÉpia sensivel ao calor,
soerão com o ponto 13, caractertz,do pelo fato do material de
delgado filme plásticó transparente ser um copolimero de priIistireno e acrilonitrilo, de cerca de 0,005 e 0,oc7G cm
(0.,002 a-0,003 In) de espessura de contralvel pelo calor para
menos de metade de sua
15- Una fOlhe de c6pie sensivel ao calor, de

n.n

8.

Um processo de . acOrdo com o ponto 7, ca..

Xacterisado pelo feto de Dm original gráfico diferencialmen.,
t4

ab-sorvedor de radiaç;o, em contato condutor de calor

referido filme plástico, delgado, claro, contraivel

Can

pelo

aã.lera ser tir e lie e Dtçtirksálguta irza‘liatio pki. a.prover um ato.

dos pontos 13 ol-.1 114,'
4japasaL5.zdkia p elo fa to de
delgerk cobertura transparente ser um polifenil -clorad o treee-,
nc .6 r do cora UM

parente, normalmente sr*Slido.
1(- Um processo de confeccionar ume transperar,
cie de lèro,:, ,-ri;o poret-i v e, e folha de c6pit. sensível

Ito Cgaer',
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apropriada 1 preparaçio da tranSparendia de,preç-to:positil;a
• aaaaa-aa,ao . pelo fato,de,estarem substapeialmente de acãrdt,4
com o que foi acima descrita, ceM particu/àrrefer:ncia,aos
sxomplos e ilustrado no desenho.
A re q
- uerente reivindica . de acOrdo com a Conven.
çto internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei nR 7903,de 27 de
Agásto da i91.5,a prioridade do correspondente ;fedido depositadw
na Rep"artiçSo de Patentes dos 'Estados Unidos da AmÉrica,
de Maio de 1960, sob ng

em 25
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se' e jtendanda lor ' UrSa diaténola radial eubetancial para 0

interior do espaço intermediário entre 'e em oontacto com aia'.
bas as plaoae, o dito membro sendo confinado entre regiães
Operagtes do 'dito invólucro e das ditas picas e constituindO
• com ele mmemaa um invólucro selado para a dita pilha embora mau
tendo o dito invólucro e o dito membro de fechamento elbtriaa
mente desligados um do outro.
3.
Uma, pilha produtora de corrente elétrica caraom
terizada por compreender, em combinação, um invólucro metálim
co, um elemento da fechaménto superior para O dito invólucro.
Compreendendo uma placa metdlica abaulada interna e externa a

tendo mula partes centrais elbfaiCamer ake ligadas e case Ime.
das ligeiramente separadas, um membro de veda4p de matei:lal

33

JZ
TERMO N 2 132.582 de 15 de setembro de 1961'
Requerente: P.R.MALLORY & CO.,-INC.'- E.U.A.
Privilégio de Invenção: "PILHA ELETROQUIMICA Sk PROVA
DE VASAMENTOS".
REIVINDICAÇÕEb-

1,

Uma pilha elétro-química caracterizada por campreaa
•der em combinação, um invóluaro metálico, um membro de fechamento
superior para o dito invólucro compreendendo . um par de placas me.
tãliCas abauladaa tendo seus centros inter-encaixados e seus bordos marginais ligeiramente separadas uma da outra, e ,um membro de
vedação de material isolante eiéstioo aoliariamente rendado em
*Orno das bordas periféricas das ditas Placas em relação apertada
com uma parte superficial exposta avastancial de ambas as placas
e também se extendendo por lima distância substancial para o interior do espaço intórmediário entre as bordas das ditas placas, o
dito membro de vedação sendo comprimido entre posiçães marginais
cooperantes do dito invólucro e das ditas placas d8ssa modo vedam
do a dita pilha.
2.

ema pilha eletroqu/mica caracterizada por compreeua
der em combinação, um inv6lvaro metdlaco constituindo up doa terminais da pilha, um membro de fechamento superior para o dito
invólucro constituindo o outro terminal da palha e oompreen dando uma placa metãlica abaulada interna e externa tendo' suas partes centrais elbtrioamente ligadáa e sua bordas li geiramente separadas, e um membro de vedação de material leo
lente eidetioo , soliariamante moldado em terno das regiães pa
riférioas das ditas placas, o dito membro tendo uma.primeíra
parte se exteadendo por uma dietânota radial aubstancial ao
longo da superfície externa da placa externa, uma segunda par
te se extendendo por uma distancial radial substancial ao lon
go da superfície interna da placa interna e uma terceira

isolante elástico sollariaménte moldado em terno das regiZee
pealféricas das ditas placas em aelação de contacto' Litimoè
Com partes superficiais externas substanaiaie de ambls ao pla.
aaa e também se estendendo por uma diatância subátancial para
O interior do aspaço ,intermediaério entre as bordas das ditas
placas em relação da contacto íntimo cora partes superfiolais
Internas substanciais de ambas as placua, o dito membro sendo
Comprimido entre partes marginais cooperantes do dito inv6lucr0
O das ditae Placas e constituindo oom as mesmas um invólucro sa
lado para a pilha, materiais de pilha ativos de polaridade apaga
tailo dito invólucro em respectivo contrato elétrico com a dite
invólucro e com a dita placa interna, e um corpo de eletr6lit0
interposto entre os ditos materiais de pilha, o dito membro de
Vedação juntamente com as ditas placas proporcionando uma traje.
Vaia de escape de extenso acentuada ai.ra o dito eletrólito.

4.
Uma pilha produtora de corrente elétrica, caractjel,
risada por compreender em combinação, um invólucro metálico, uai
membro de fechamento superior do mesma compreendendo um disco,
superior

metâlico-alterno e uM interno tendo regiãee centrais

anter-encaixtWeis e sUas.bordas separadas, um colar de vedaçãó'
isolante comprimido entre as partes marginais do dito inv6luor0
e dos ditos discos, um catodo no dito invólucro em contacto el.§

trica

com o mesmo; - um

anodo espaçado do dito éatodo e em contaa

to-elitrico com a superfície interna do disco superior internos

Oum eletrólito interposto entre o dito ca4odo e o dito enodo •
a euperf/cie interna do disco saperior interno sendoformado da
metal tendo potenalarelétro-químico reduzido com relaçU ao mj
tal do anodo, a superfície externa do disco superior interno e
ambas as superfícies do disco superior externo senda formada°
de metal inerte ao eletrólito, e a superfície, externa do disca
superior interno 'a a . saperfície interna dó disco superior cata
na sendo formadas de metais substancialmente equipotenciais coa
respeito ao eletrólito.
Uma pilha etca
oaracteriéada POO 00Mpra •
le'
ander, em combinação; um invólucro . metálico, nM membro da fe04§
Mento , superioa da mesma compreende* discos auPerioree'matálin
000 interno e externo talado regi3e0 centrai elbtricamente oMA
Olniaamente Veadas interajuatdamia e auaa borCa/ eapaçadoge-À.
ma da outra, um colar de vedação isolante comprimido entre pag
-tee

marginais do dito in5aSlaW0 8 dos dita Ume e ~Ia •

C
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se estendendo para o'interior do espaço interaediárío doe dt e
toe discos, um depolarizador catódico no dito invólucro a em
contato elétrico com o mesmo, um anodo , de zinco espaçado do di
to catodo e em contato elétrico com a euperficie interna do
disco °superior interno, e um eletrolito alcalino interposto eu
tre o dito catado e o dito enodoe a euperf/cie interna do diga
co superior interno sendo formada de metal tendo baixo patena/
al eletroquímico com respeito ao zirco,.a superfície externa .
do disco superior interno e amebas as superffcies do dieco sua
perior externo sendo formadas de metal tendo boa reaiettncia à
dorrosão pelo eletrolito, a superfície externa do disco emperi
or interno e a auperfície interna dr disco superior externa- .
sePo. formada do mesmo metal.
e
6. Una pilha atoa alcalina caracterizadzapor compreender,. em combinação, um invólucre metélicoe um membro de fecha.
mento superior da mesma compreendendo um disca superior de aço
externo e, intorno tendo regiOes centrais de contacto interaajaa
táveis e suas bordas espaçadas uma da outra, um colar de veda.
010 isolante comprimido entre pratas marginais do dito inválua
oro e doe ditos discos e também se estendendo para o interior da eapaço iatermadiário dos ditos discos um depolarizadar
"catddiao . no dita invdluoro em contacto elétrioo com 'a- mesmo
lem enodo de zinco emaamado ezpaçado do dito catado a as contacto elétrico com a superfície interna do disco superior a
lá:terno, e um eletrolito de um hidróxido metálico alcalino In
texposto catre o dito catado e o dito enodo, a superfície ina
terna do dito disco superior interno sendo estanhada e a super'
ficia exerno da dito disco superior intertok ambas as 'OUPS:
•facies do disco superior externo sendo niqueladas.
1. Uma pilha produtora de corrente elétrica caraatea:
rizada por compreender em, coabínação, =invólucro metálicoaume
elemento de 'fechamento- superior do mesmo compreendendo disoott's
-sueriomtálcnexrodgZcenta
mecanicamente e elàtricamente ligadas interajustáveis e suas a.
bordas espaçadas uma da ontra,.um membro de vedação de materfaa:L
isolante eléotico integralmente moldado em tarn°. das bordae periféricas doe ditos discos em. relação de contacto íntimo . com
partes superficiaié interna e externa substanciais de ambos os
discos, o dito membro sendo comprimida entre partes aarginade Cooperantes do dito invólucro e dos ditos discos, um catado no
dito'ineeSlucro e em contacto elétrico com o mesmo, e um anca° espaçado do dito catodo e em contacto elétrico com a superfície
$nterna do disco superior interno, e um eletrolito interpoeto Entre o dito catodo e o dito enodo, a_ superfície interne do dia
Co superior interno sendo formada de metal dotado de baixo po a
tencial eletroqu íml eo com respeito ao metal do • anodo, a eUperf/
cie externa do disco superior interre e ambas as saperfíciea-do
disco superior externo sendo fornadas de metal resistente à cor
rosão Com respeito ao eletrolito, a superfície externa do disco
auperior interno e a superfrcie interna do disco su p erior eater
OLO'C eadO tornadas dr mesmo metal.

6.. ,
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c•rwreaá pilha sêca alcalina caracteri5",
iliV61UM? MitállGO, um s1e;..an'.0 de fea
ag4004ae¡U t

chamento superior do mesmo, compreendendo discos superiores me-ti
4

interno e externo tendo regiãee centrais ligadas intera
justáveis e sua° bordas espaçadas uma da Outra, um elemento de.
Vedação de material isolante elástico integralmente moldado aa
ttrno das bordas periféricas doe ditos dieoos em relação de cOn

lic00

tacto íntimo com partes superficiais internas e . externassuba.
" encontrando sob
twadiaid.de ambos os discos, o dito elemento
compressão de vedação entre partas marginais cooperantes do di.
to invólucro e dos ditos discos, um depolarizador de catodo no .
dito invólucro e em contacto elétrico com o mesmo, um enodo de
zinco espaçado do dito catodo e em contacto elétrico com a super
fície interna do disco superior interno, e um eletrolito
no interposto entre o dito éatodo e o dito enodo, a superfície
interna do disco superior interno sendo formada de metal tendo
baixo potencial eletroTe rmi cO com respeito ao zinco, e a-supera
cie externa do dito disco superior interno e ambas as euperficiee
do disco superior externo sendo formadas do mesmo metal tendo .
boa resiettncia à corrosão com respeito ao eletrolitoa
Uma pilha produtora de corrente elétrica auto-vem.
9.
tiláver caracterizada por compreender, em combinação, um terminal
catódico em forma de copo, um terminal anódico compreendendo dia
cos abaulados externos e internos encaixados entre si com sua?
bordas separadas, os ditos terminais tendo partee margina/8,M).
perantes, um colar de vedação isolante em terno das bordas doe
ditos discos tendo uma parte de corpo se estendendo entre ao ditas partes marginais cooperantes doa terminais e também tendo uma
parte de tanga se estendendo ao longo da superfície externa do
disco externo, uma jaqueta anular cirdundando as ditas parte
Marginais dos terminais e envirolado abre a dita parte de manga
do colar de vedação dessa forma mantendo ambas as partes do MU+,
mo eob compressão, um catodo em contacto com o dito terminal ea
,forma de copo, um enodo em contacto com a superfície interna 40
dito disco interno, a um corpo de eletrolito interposto entre 0
enodo, a superfície interna do diaco interno saaa
dito catado
do formada de metal tendo baixo potencial eletroqp (mi ca coei res.s
peito ao metal do enodo, a superfície externa do disco batem° G
ambas ao superfícies do Use; externo sendo fornadas de metal .
tendo alta resistência à corroeão pelo eletrolito, e a superfía
cie externa do disco interno e a superfície interna do ' disto er
terno sendo formada de metais substancialmente equipotenciaie
com respeito ao eletaolito.
10.

Uma pilha stoa alcalina auto-ventilével caracterl

zada por compreender, em combinação, uma lata interna, um ele
mento de fechamento superior da mesma compreendendo discos aba2
lados interno e externo inter-encaixados com suas bordas separa
das, um colar de vedação isolante ao redor dos ditos discos ter
.do uma parte de corpo se estendendo entre partes marginais da
dita lata e do dito elemento de fechamento e também tendo ama .
parte de maanga se estendendo so longo da superfície eiteráa do
disco externo, uma lata externa circundando a dita lata interna
e tendo suas partes da Uca envirolsaae sabre a parte de manga
do colar de vedoeão dêsse modo =ntandO o dito colar sob compre!)
suo, um catoao em contacto com a dita lata interna, um ' anoda de
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o.

Cinco a% contacto com il -euperficie interna do diec0 interno,
dito
eletrolito alcalino interposto entre o dito catodo
de
aço
niquelado
e0
anodo, o dito dieoo externo sendo formado
eito disco interno sendo formado de aço, a euperficiwinterna

et

do qual 6 estanhado e
la-,

a superficie externa do qual 4 niquelada.

Una pilha atoo aloaIina-auto-vantildvel, de aciSr.

Ao com o ponto 10, caracterizada pelo colar de vedação ser de.
A:setorial isolante el gfetioo integralmente moldado ao rgdor doa
bordas perifiSrleas dos discins superiores mat4licoe externo o la
terno em relaçfío do contacto intimo compartes In:perneia-ti interna e externa substanciale de ambos ou discos.
12.
o lescrita.

A inveinZo eubotanCialmente conforme aqui emponta

4. requerente reivindica de aoBrdo oca a Convenço
o ArtA 21 do Mocreto4ei n, 7.503, de 25 do agdA
to de 1943, a prioridade do correspondente -pedido depoeitadoza
Roparti4o de Utentes doe Motadoe Unidos da-Amírloa, em 4 de e.
Outubro de 1960, eob na 60.344.
Taternacional e

-1

3eção
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r de dimetil-oarboxi-alquil-eulf gnio, igualmente em solugo alocglieS

4 - Um processo segundo um dos pontos precedentes, carp o'terizado porque a molecula do oido orgsinico tem p o menos um gru.
pemento funcional que confere uma tendincia ; formagio de complexo
tal como em particular?, um grupamento omino, ou 'um grupamento ox177i
drila.
A, requerente reivindica de actirdo oom a Convenço Interae;)
nacional e o Art. 21 do Decreto-Lei No. 7903 de 27 de Agosto de (

1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Reparti,
go de Patentes de Inglaterra da 23 de Janeiro de 1961, sob 101,4
2676.
TÊRRO Na 174 681 de 9 de novembro de 1965
Requerentes S.A. INDUSTRIAS RELNIDAS F. MATARA= - Sio Paulo
Desenho Industriais mfidvo 11 ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PARA .
TECIDOS"
payiNoIcAcOsd

1) -"NOVO 2 ORIGINAL DÉSENRO ORNAMENTAL PARA TEOIDOS',.em ceireo v&

\. siados, caraeterirado por compreender motivos representando
xadrez Irregular, formado; inioialmente, coai quadrados escuros
e grandes que vío diminuindo gradetivemente st & transformaremse em retangulos e quadrados menores, ou de tamanho variável,
para ent5o retornarem às dimeneffes primitivas,* assim suceasisucessivamente. O conjunto apresentado em' cr *acuro sabre
fundo bristrja,
N-2) -"NOVO E ORIGINAL MORO ORN"L PARA TECIDOS", todo con-

torne substancialmente descrito, reivindicado no presenterelatário • Ilustrado pela amostra anexa,'

TERMO N 0135.885 de 23 de 'janeiro de 1962.
Requerente: SOCIETÉ CIVILE DE REdBERCAES MT DIAPPLICA.
rIONS SCIENTI.PIQUES
Privilegio de Invengio:"FREPARAÇXO DE FORMAS ESTABILIZADAS
, DOS DINETII,CARB0XI-AIQUIL.WIFONIC08
REIVINDICA028
processo de preparagio de saia estsiveie de sicidoS
orgirnicoe e de dimetil -oarboxi -alqUil - sma£Onio, oaracterizado para
1

Um

que faz-se reagir em meio no oxidante e em um mesmo solvente polar, o anion de um oido org;nlOo tendo . pelo menos um pt compreendido entre 2 e 6 abre um dimotumurboxi.alquil.ouirOnios'eventu.
¡amante sob . ál rormo de seu sal com um cido mineral, 0 cristalizagiio do 2111 est4ve1 obtido se fazendo sob preesU reduzida, a ume
temperatura que nio ' exceda 400C.
2 . Um processo segundo o ponto 1, oarácterizado porque
faz-se reagir . temperatura ambiente, em soluto em ;sua, sob at.,
mosfera inerte e com agitagio, um sal de •Ário do cido org;nico
considerado, s5bre um aulkoCo de dimetil-eorboxi-alquil-sulfÊnio.

3 - Um processo segundo o Ponto 1. ce rq c c,!r5-zado porque
faz-,e reagir . o ‘cido ora:mico en soluçíio albovi.tea, oom a base

'SUMO N O 174 663 de 9 de novembro de 105
MATARA= . Sio Pateta
RfN,,:eront2 8,A. INDUSTRIAS REUNIDAS F.
"NISVO's
ORIGINAL
'E'scr217.- -5 Industrieis
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".NOVO E ORIGINAL- DESENHO ORNAMENTAL PARA TECIDOS", em °arei
variadas, caracterizado por compreender motivos rerresentande
listras levemente onduladas, em vários ;entidos, de largura
Variável e interrompidas por" figuras circulares de grandos . ai.
mens5es, bem destacadas por serem cobertas com listras identi.e
cas, 'porém em sentido contrário das que cobrem o campo ondula*
Ondulado. Todo o conjunto apresentado em cr escura sabre
fundo branco."NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PARA TECIDOS", tudo coaforme substancialmente descrito, reivindicado:nO presente
relatário e ilustrado _pela amostra'anexa.-

TERMO P136:094 de. 30 de janeiro de 3.962
Requerentes THE ANACONDA COMPANY

B.U.A.

Privilegio de InvenOot"PECUTERACX0 DO MATE 'DE MINTRICS
DE COBRE SDIFiDICOS"
REIVINDICAÇDES
1 - UM processo para e recuperaçao do mate com um teor
de enxofre predeterminado de um Minerio de cobre aulfidico que se
prg,

saracteri z a por compreender o tratamento do dito Mtnerio pare
duzir um concentrado &ido relativamente rico em cobre e tendo uti
eonteudo de enxofremaior que a dita percentagem ou tear predeterminado, aquenendo-se parte do dito concentrado Unido numa atmosfera
oxidante para oxidar pelo menos 'parte do tear de enxofre do mSemo
AaRMO N o 174 684 de 9 de novembro de 1965
Requerentes S.A. INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO Sío Pau/0
Desenho Industrial: tendVo E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PARI.
=IDOS"

(

WIVINDICACOEI

1) • "NOVO E ORIGINAL DESENHO ORIPMDNTAL PARA TECIDOS", em eóre
variadas, caracterizado por compreender'metivos representall.
do 'losangos ou romboides e paralelogramos escuros, com-escalt
simátrica crescente e decrescente apresentando, em consegutne
cia, listras em diagonal, prurias, de dr clara c losangos,
de cr escura, observando-se que em detev.linados pontos, dóde as figuras se apresentam maiores,o conjunto se torna naturalmente mais escuro; Todo o conjunto realizado em cr escura abre fundo branco.-

6-

"NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PARA TECIDOS", tudo eruforMe substancialmente descrito, reivindicado no presente
relatório e ilustrado pela aMostra ano-. -

e produzir um calcinado tendo um tear de enxofre aubstancielmenta
menor que a dita percentagem predeterminada, misturandose ‘ma
quantidade suficiente do' reatante do dito concentrado amido com O
dito calcinado ¡mira produzir uns mistura tendo um tear de enxofre
substanoialmente iguala dita percentagem predeterminada, rua.
dindo-se e dita mi'stura vira produzir uma cuprite mate conteÁ0
o dita percentagem Predeterálnada de enxofre.

2 Vá processo pare a recuperag go do mate tendo um tear
4G enxofre predeterminadMe um minerio . de cobre aufldie0 que ae,eag
racteriza por compreender o tratar-se o dito minerio para produzi*
um concentrado reletivimentirico em cobre e tendo um tear de, ema
mfre maior q ue a dita percentagem predeterminada, aquecendo pare
te dó dito concentrado numa atmosfera oxidante para oxidar eubea
tancialmente a totalidade do tear de enxofre do gamo e produzi?
um caiéinadp.sdbatencialmente livre dó enxofre, misturando-5 0 URD
quantidade suficiente do restante do dite concentrado com o iate
cailcinado para produzir-se uno miatura tendo um tear 'de enxofre
substancialmente igual

et

dita percentaE4m predeterminada, o :ladino

,.ria-feira 2;it

OIARIO OFICIAL (5....ne*-0 111,

do :14 e dita mistura para p roduzir uma cuprite mate contendo
te percentaaem p redeterminada d. enxofre.
3 . um procecao para a reouperaçío do mete tendo um te.
4
de enxofre predeterminado de um minário de oobre ala:laico que se
caracteriza por compreender o conoentrar-ee o dito minário pela
flutuag;o em eepwne p are produzir Um concentrado ámido ralativemen.
te rico em cobre e tendo um tetr de enxofre superior 1 dita
Poroo ntogam predeterminad,. aquecendo-se parte do dito conoentrado ámldo
numa atmosfera oxidentè para oxidar substanolalnente a totalidade.
do conteudo de enxofre do mamo e produzir um calcinado aubetanolal.
mente livre de enxofre, mietUrando-se ursa q uantidade auflotente do

restante do dito oonoantredo ámidd com o dito calcinado para produzir uma xnlatora tendo um teór de enxofre subatenoiolmente igual ;
dita percentagem predeterminada', e fundindó -aoe dite miature produzir uma cuprite mate contendo a dite percentagem predeterminada
de enxofre.

t'i-±
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parte do Concentrado para produzir pó eontendo .00bre e om calcino.
do suba tancialments livre de enxofre., mia turando-se o dito pó 0014
e dito oaleinado para produzir uma misture de calcinadO-p, mis- •
turando-se Uma quantidade sonolento do restante do dito ooncen?ra.
do Usado com a dito mistura de colcinedo-pó para produair uma mie.
tura tendo um oonteádo de enxofre aubstanoialraente igual o. 'dita
porcentagem predeterminada, • fundindo-se a dita mistura pare pra..
Áluzir uma cuprite mate contendo e dite q uantidade ou percentagem
predeterminada do enxofre.
7 Um prooesao pert e recuperaç;o do mate tendo um teto
de enxofre predeterminado de um sdnerio de cobre suliddico que
caracteriza por compreender o concentrar-se O dito min grio pela
flutuaçO. o em espuma paro produzir um concentrado amido relativa*
laente - rico em cobre e tendo lá teor de enxofre maior que a dita
percentogem predeterminada ) engrossando-se-uma parte do dito com*.

Um procteet pera t recupera'eío do mate tendo Um teve
de anxorrê -predeterminado de um minerlo de .‘obre sulfídioo que e•
eareeteriza por compreender o tonoentrar-fie o dito minerio pele
flutue çio em eepuei para .-pr oduz ir um cOneentrado árnid o rale tiver/len.,

-Centrado iirsido, dirigiMo-te a dita parte engrossada do dito corre
centrado áraido pare uma toas do reaçi;o aquecida por intermódio de
um jato de ar, dessa forme oxidando-se aubsbentlalmente a toteli.•

te rico em cobre e terdo?ita teOr de enxofre maior que a dite percen.
tagem p redetermineda, transportendo-ae uma parte do dito concentra..

Um calcinado substancialmente Imanto de enxofre a laNS contendo cobra

do órei.33 pare o interiter da una zona de reaçío aquecida por intr..
médio de um veíCule, OXidenta fluido cióirel, desse forma oxidando-sie
eubstencialmente a totalidade do tear de enxofre da dite parte.d.
concentredo para produzir ana calcinado. subotaanctelmente livre de.
enxofre, misturando-se uma q uantidade suficiente do reatonte do
to concentrado amido cem o dito calcinado rara produzir uma iniet
nuil
tendo um tor da enxofra aubstancialmenta igual. * dite perCentsgem
predeterminada, a ruiu, inden .5 e e dite misturo pira uma oprite mate
contendo a dita percentagem predeterminada Oe enxotes.,
5 . Um processo psrs A r9OUperaçi70 do mete tendo um
conte.
do de erveofre predet,erninado de um rainárin de cobre sulfidico Wea
se caracterizo • por compreender o concentrar-se o dito min grio pela
.fl u tua çg o em espiro* para produzir um concentrado tímido relotivanent*
e rico em cobre e tendo um teSr do enxofre maior que 9 dita percente.
gera predeterminada, t rens portando-sie limo parte ,do dito concentrado
'tímido para o interior de ira zona dc reaç g o aquecida por interm‘dif
de um vetuix, orcidente fluido móvel, dessa forma oxidando-se oube.
tancialmente a totalidade do conteudo de enxofre da,dita parte do
Concentrado para produzir pó contendo cobre o um calcinado subatan...
Calmante livre de enxofre, misturando-se o dito pó COMO dito cal.
Olnado para produzir uru misturo de calcinado-p, misturando-ma uma
quantidade suficiente do restante do dito concentrado sido com a
dita raisttra de c a leinedo-pii para produzir una ' mieture tendo um teón,
'de enxofra substanclolmanta igual ; dita quantidade predeterminada;
Sundindo - se e dita mistura par; produzir ume cuprite mate conter,.
do a dita quantidade predetermineda de enxofre.
6' .• Una processO para A r. enlAperaçio do mate 'tendo um conteti.
do de enxofre predeterminado de um ninário da cobre eulflatitso que
Ce caracteriza por Compreender •o concentrar-se o dito min g rin pele
Slutusç go em espuma a tendo um donteitdd,de enxofre malorrque a dita
percentsgem predeterminada, engrossando-se urna parte do dito concentrado amido, dirlgindo-te e dita parte engrossada do dito cor..
contrado ómido'pera o interior de uma nono de reaeZo e quc.".da por
int. rmádio de tun y eSule oxidante fluido móvel, dana -fer,,41
substancioimento o- totalidade dó tear de enxofre da dir

dado do toOr de enxofre de dito parte do concentrado para produzi
conduzido num produto alleoeo, separondo-sa o dito pó do dito prado.a
to gases°, misturando-1e O dito pó DO= O dito calcinado pare prodo.
tir ume mistura de p-caloinedo, misturando-se uma quantidade eu*
:Utente do restante do dito concentrado ánido O. oza a dita mistura
de pO-calcinedo paro produzir 13/29 miS tura tendo um conteáido -de em*
'cofre substancio lmenta lano' a dito porcentagem predeterminada, a
fundindo-se C dita mistura para produzir uma cuprite mate contende
dite percentagem predeterminado da enxofre,
8 • Ihn processe para a recupera çO'o de reto tindo uma por*
Contagem , de enxofre predeterminada de um ale gria de cobra aulfid14
Co que se caracteriza por tbrapreender o concentrar-se o ditcbsinrio
pela .flutuaç g o em espuma para produzir um concentrado ‘ido ralou*
somente rico om cobre e tendo um tear de enxofre maior que If ditepercentagem predeterminada, engroesando •S e urge per te do dito coa..
centrado tireldO, diriaindb-Se a dito parto angrobside do dito oon4
centrado íialtlab pare ojntorior da 1.49 zona de reaçg o aquecida por
intermaid de UM jato da ar, d;sse modo OxidandO-co eubstanciel»
mente a tottlidade do Couttaide de enxofre de Oito parto do ADOO9O.D.
tredo para produzir um selai:tato insbstonttlelmente livre de enxofre
e pO contendo cobre conduzido num produto .gasoso, deparando-se la
dito pé; do dito produto gosoce, misturondo-ca e Oito pt5 caos e QL..
to calcinado ptra produzir uma mistura de calcinedo-p, tatãtdradak
do-se uma quantidade suficiente dr, restante do dito COriddiltrada

alando cora e dita mistura da caloY.nedo .piS para produzir UM Miature
úmida tendo Ws tAr de enxofre substancialmente ignel o dita per*
cerateters predeterminada, conglomerando-as- a dita raia hire galdiaa
no forma de bolinhas, e fundindo ...mo aa ditas bblinbee paro produzi*

ma cuprite recto contendo a dito percettagem preeletermineds de int*
sofre.

.

A requerente reivindico de tardo com t Convençro Datava
nacional e m Art. 21 do Decrato,tei0oa 7505 de 27 4, Agosto 4$
1945, a prioridade do oorrespondeato pedido deposited0 00 emett.
çíu, de Patentes doe Eehadoe Unidos dirmprica mm,24 41) MO 44
1961, eob No. 96658,
TEMO n g 174 803 de 12 de novembro de 1965 Re lueren1-„at S.A. INDUSTRIAS REUNIDA& F. NATARAzzO $1.0 PMUIG
lkos2,,h3 IP '1UatZ141; WVO usnag mulomp gmagmema,
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sisado.pelo tgto do material tithmffero g er tratado com ticido°10s

p3iVINDICAC6t8

tidricoparq formar o licor de lixivia aquoso,isieidbc

1) -"NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAI/MAL PARA TDUIDUs-, em corem

rt

variada, caracterizado por compreender motivos representanh discos de tamanho vari4vel que, quando vistos em sua plenitum

Caracterizado pelo frito do extraente orgnico ser um alquil fotmf

ue apresentem-se completamente redondos, tomando, posteriormenm
posteriormente, a forma oval e comprimindo-se cada vez malta

fato ou uma alquil amima.

para, a seguir, ir novamente voltando g forma primitiva; semi

gado pelo ftto dos contaminantet 9 especialmente o ferro, serem axe
tradOs do licor de lixivia. aquoso cido com um trielquil fosfoat0

do que essa sucess go em diagonal e, as vezes, em vertical,

ai

4 - um

processo de actrdo com o ponto 29 caracter!,"

'a primeira vista a impressão de listras Inclinadas apresentar

contendo 4 a 8 ãtomos de Carbono no grupo alquil, preterentement0

do pequenas variaç ges. Todo o ' conjunto bem regular e com mot

O tributil fosfato.
5 •

vos escuros s gbre fundo branco.
2) -

processo de acárdo.com um dos pontos 1 Oa

"Àbvo

E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PANA TECIDÕS", tudo com'

forme substancialmente descrito, reivindicado no presente
relatOrio e ilustrado pela amostra anexa.:

UM processo de actlrdo com ós pontos 1 a

si, •

Caracterizado.pelo dto dos valores de titanio serem extrafdol

do

licor de lixivia a010110 go/do com um mono ou dialq411 fosfato Me
tendo prefe;eneteMent0 de 5 a 18 átomos de carbono no grupo ai.

6 . um prócesso de acOrdo com o ponto

quil.

Sb

caractertc,

tado pelo fiçto do extrato carregado de titanio ser lavado com ide
do clorfdrico para remover qualquer contaminante ferrorestantee

7 - Um processo de ardo com, os pontos
terizado pelo fáto do material titanffero sq ustulado

z-6,

com umaAsam

Se InorgZinica antes do tratamento com cido clorídrico.
8 Um processo de acOrdo com o ponto 1,
do
e

cama

caracter!~

pelo fato do material titan.{fero ser tratado com ácido nitUrICO

depois com água para formar o licor de lixivia aquoso &leia°.

TERMO N a 137 017 de 9 de março de 3.962
Requerentes LICENCIA TAIÁLMANYOKAT 2RTEKESITO
VÁLLALAT . Hungria
A5rivileg1.o de Invenção: "PROCESSO PARA AGLUTINAR MINERIO
XE PERRO MEM COMO PARA PREPARAR AGLUTINANTES'HIDRAULICOS
UTILIZÁVEIS DE ENGENHARIA DE .CONSTRUÇXO E PARA AGLUTINAR
'TóS DE' PERRO COM A ' AJUDA DESSE MATERIAL"AGLUTINANTE"
REIVINDICAOES

L. Um processo para produzir um material agiu.
tinante adequado para aglutinar min g rios de ferro metalargicOs 9,
.

Utílizgvel em engenharia de construgto e tendo um mOdulo,de a1Um4
nato menor do que 0,8, caracterizad o porque a mistura de compos.
tos, contendo cal a/ou alumínio, bem como um min ,Srio bruto enri
quecido ou calcinado, contendo ferro, calcinada pelo procelas°
utilizado nsi fabricação de cimento para clinquer de cimento,
clInquer de cimento g' transformado em um produto misto mo'id09

TERMO N a l36.935 de 2 de março de11962
Requerentes THE DCW CHEMICAL COMPANY
Privilegio de Invencgoe.2'PROCESs0 RARA PREPARACX0 DE
DióXIDO DE TITIO DE GRA PIGMENTO"
REIVINDICAÇOES
- Um processo, pare:preparação de alma° ae %Jaula,

de griiu pigmento, caracterizado pelo fato de um material iltanffere
ter tratado com umicido mineral forte e os valores de titanio
:rem separados dos oontaminantes presente no licor de liXivia aquosa
lo
,sacida por meio dekuma extraç go lrquido-gquido utilizando um axtraentearganico que remove feletiVamente oa- valores de titanio
OU OS contatinantes, os valores de titanio sendo recuperados como
,
I
lamLéxido hidratado e convertidos. por cêlcinaç go, em digxido

~nio anidro de alta qualidade
2 . Um processo de actrdo com o ponto 1, caracte.

O

la adição de calc g reo ou algum outra material que regule o tampa
de rixagáv, e os agentes aditivos individuais slo usados numa prg
pérção quantitativa tal que o clinquer de Cimento acabado tem um
Diádulo.de silicato menor do que 095.

2. lha cimento dé aluminato de cálcio e ferrld
ta-9-teMprO gge prenrado por um processo de acOrdo com o ponto
trecedente.
5. aprocesso para produar .um materin a.
glutinai% adequado para aglutinar minerlos de ferro e utilizá
'rei em engenharia de .construção, substancialment e como descri*
to anteriormente, com referencia a qualquer dos exemplos dados,
/1. • Um processo de Eletrão com os pontos 1 oU
.2, caracteriza d o porque a aglutinação dos subprodutos, elemen.
'tos de liga á outros agentes de adiço contendo ferro a a seres
Usados na produçiío de ferre e aço á realizada com a ajuda do si
terial aglutinante hidráulico reivindicado no ponto

Quarta-feira 22 -
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5.

um processo de actrdo com ; os . pontos /, 2,

4 O 5, carácteriaado porque e.adicionado carvão (.0qUe, carvão
vegetal e semelhantes) ao minerio aglutinado,

1

Jeneiro de

TERMO N o 137,638 de 2 de abril de )962
•
Requerente: MERCK dc CO.,INC
Privilegio de Invenç grot n pROCESSO qufac0"
REIVINDICAÇO08
1
•
Um processo corecterizsdo pele' feto de compostos dl,

aulfamilanilina tendo um grupo sulfamil nal)osiçã'o Oito em relaçã'0
ao grupo . omino e tendo pelo menos um subatituinti adicional, sele.
,cionado do grupe consistindo de radioais ' elogeno, alquil Inferior,
alcoxi inferior e nitro, ligado ao enel benzOnieu• ser a que old0 com

1-

Uni
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REIVINDIJA083
mecanismo de arranque ol;trico para motereà

de 0005UStao interna, do tipo eapecificado, caracterizado pelo fsh
te de que o detentor . ; carregado numa direção para engatar o nem.
tro por meio do uma mcla da qual una extremidade atua sabre de*
;

tentor, enquanto a outra extremidade atua sabre OntIcleo, de moa*
que quando o movimento inicial foi transmitido ao miolo, a foça
da mola que atua para manter o detentor em engatamento Cdm o man*
bro á reduzida.
2- .0Im mecanismo de arranque eletri00 para motores
de combuotZo interna que 0 .0/apreen4o a combinação e disposição de
partes aubstandaimente GOMO descrito Com rei'erencia aos desenho('

cloral na presença de um traço de uma base.

CIMOS*

2 UM processo caracterizado pelo tato de 5-c1oro-2,44.
.disulfamilonilina ser aquecida com cloral na presença de dimet114

A requerente reivindicado acordo com a Convenção
Uternactenal 0 ()Art. 21 do Decreto-Lei No. 7903 de 27 dcAg8at4
de 1945, a prioridade do correspondente pedida depositado na RO*
partição de Patentes da lnelaterra, ea 24 de .Abril de 1961, pote

kormamida e de 'traços de fluoreto de Poteasid ora dar 6-C1oro..7.
.sulfamil-1,2,4-benzotiadiazinA-1,1-diOxIdo.
3 * DM processo caraterizado pelo fato da 5-trifluormee
ser aquecida com clorál na presença de
dlmetilformamida G . traços de fluoreto de pot;ssio„ para der 6..

SOG

14.682,

.trifluormet11-7-eulfamil-i,2,1-benzotiediazins-1,1-0,5xido.
A requerente reivindica de acOrdo coma Oonyenç g o Interna..
Cional e o Arte 21 do Decreto-Lei n 2 7903 de 27 de AgOsto de 1945s
9 prioridade do correspondente pedido, depoaftedo ng Repartição do
Patentes dos Estados Unidos da Arg rica, em 7 ao Abril de 1961, sob
DP 101332,
TERMO NO 137.743 de 5 de abril de 1962!
Requerente: VETALURGICA ONÇA LTDA. - 8I0 PAULO.
Moda° de Utilidades "NOVO MODELO DE GANCHO".
DEIVIND/OAOUS

1. Avo modelo de gancho, caracterizado pelo tato de
o gancho propriamente dito, com a sua usual configuração recurvada,
ser montado, livre de giro , no orifício central de uma base plana,
circular ou de outro formato qualquer,. base esta provida de aba 004
tornante, voltada orto g onalmente , cara baixo, O tendo fixado em 804

interior, um bloco de imã permanente, de menores dimeneães que
ela e ligeiramente reentrante em relaoão h. dita abas
2. Rimo modlo de gancho, como reivindloado em 1,
lubstanoialmente cromo descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
3.

FIG. 3

FIG.1

riG.2
TERMO N 2 138072 de 24 de abril de 1962
Requerentes C.A.V. LIMIT2D
Inglaterra
Privilegio de Invenç go 19W MEOAN16M0 RB ARUNQUIS erigW400
PARA, MOWORER D4 CONDURg0

9„,

ITERMO N 2 158858 de 7 do maio de 1962
Requerentes DANO INGENIORFORRETNIWZINFABRI4
INO4NIOR KAI PETERSENS FOR)
Privilegio de Invenção: °A2A3ÉLRO •PARA URIINNTACX0 2
MATERIAIS ORGANICOS SÓLIDOS "
REIV/ND/CAÇOES

1.. Dm aparOlho para fermentação de materiais orgí:
Di003 SOlidOS, particularmente reeiduoe Orjni003 como, por
exemplo, lixo e refugos vegetais, dito aparOlho Sondo caracte*
rizado polo tato de compreender um recipiente g iratOrio, suba*
tancialmente horizontal, fechado em uma extremidade por melo
de uma placa extrema estacionária na qual uma abertura á pr.**
vida para introduçZo dos materiais no recipiente e que á sus.
tentada sábre uma baile por meio de Orgoe s upo rtadores, os
quais podem produzir intlanciae no plano da placa extrema,
bem COMO transversalmente ate mesmo, dita placa extrema send0
mantida em contato com o recriplentd parcialmente por MOIO de
c//ladros guia, suportados pela placa extrema é apoiados na
Cace perit;rica do =Zango anular circundante que ao prole
ta liVreMente na direglo radial a partir da extremidade ad$4,
acate do recipiente, e parcialmente por moio de cilindros de
Magro que do tambem suportados pela placa extrema o se
apoiam obre fiei lattral—ám Otaga Slapo ele tOstada gle

~é ~ah .

1kJ.0 OF(80910

2. th apar42ist sio laccIrdo com e pont* 1, COLO4*114
!iiotat paIa lf*to404 ,4rgiae +importador-et ximspreOnderfit AU44
304 t$ " ifitio.44e. lodo -et Pltot4ntrem •
4c2unee 4e ,144171d-U1a

- lipuumeyte;dailoGeeia,,ditos .pragea4endoipresos i Place
extreme ,ealientando-se . axialMente do reci,piento„ , *141 do
/tencionado flane ,anular.
11. Ifse,4pa341iho ,para .Se'rmentaoZo de in g ter.1. a s or.

**.
;11, V* *Ncriltoanki ~Grdek 404 mr ,do* pont*S 1 ou Re
'Oerecterizado pelo 1!eto 4a plata <extrema 4pOie3' .ee44bre os

. nte materiais crga'nicos rissidülaiss
ços •glidos, partimulaTrae
neto -de estar substancialmente de ac&rdo com.

4aracterixed4

4nol'o* eupor4adorem por meio de elements:dl elistie04 interne
,0442148, IS

-

• que foi aqui - de-terito com refer;ncia aos desenhos anexos'.
A sequerente reivindica de acordo , com .a Convenci:o

4. Um aperelbo de aci;rdo CO011un tlor undosi p*boi eleacteritado 1>e10 d42 cilindros guia 1
termedístriividee em t4Ono dA metade euperior'dttircunferhe

46 65 to

•da Afac placa extrema.

1964 . g ov

)

n iro ide 1939

2:It.-erma-o!~ 4' 4 ,Art, 43. do Xietroto -.Lei Na 7.903 de 27 'de
tado

Aparkho de aci>rdo com o ponto 4, caNket4.
5.
/
Citada pele rato,da usior parta doe allíndron guia Catar loca.

t44c tio co„troopendante pedido 4ffinc4.1.,

de 1945, ik

Ropor44to 4tos Ut4nted

2.6.?31.•

TER. M0 Noà.39 427 dell de xale da 1962
Requerentet AlTHOMWORATORIES L1SUT2D ----Canádà
Pd:v:111414mM Zintanc=toÃo Jecrao -mu COZIMENTO DE .11E.
VMSTIMENTO4 PARA I,Ct1.0144.2112W0 DZ miei Y'

weqío luperior de 'mencionado, -metade tuperier da cir.
_CUnferinala da plaCe extrema.
45. th4par;3110 de tgrdo-cres AuZlqirer das pontoe s
precedentes, careoterioado pelo Lato de pelo menos oiguna dos

Intl4Denne, em 8 :de ;leio-a(

"

MIVINDICAÇISS

7. Vm aparelho de acOrdo com O ponto 6, carectes
pisado pelo fato te pelo menos um dos ditos cilindros guie }

a, Em uti processo para formag10 de. um corpo de
•oxbono moriolíticos Os estgies caracterizados por consistirem
conrigura0o do corpo de material carboniferop15stíco, cosi..
distinft •45edelalmente de partículas de carbono e aglutinante,

•justíveit estar montado 4,ibre um manc.al de ralos eXciintried.
Unte conectado Cem um mancai de aPxo que te es te nde ns med014

pedendO lu cozido como um corpo duro monolítico, e R submissão
do corpo gentigukado Ra Cozimento ,por xRdivallo com energia tr-..

direqlo que o mancal de .r;lo e 4 giratOrlemente e

Mica de red49140. -intrevernelhre 1 de modo substancialmente uni:foz
me atrav4s da& $UAS suparfloies, proveniente de uma multiplicl
dada de r ryites d djt p enorgia, • distribuida sZbre, ditas superfi
, ze5ioe5 de 11;(3 suis que 10 Gni. •

Cilindros gula serem . afust;veía 114) plano da plaaa extreme.
•

travavelmon,

4, ~tad° *Obre a pleoa.extreme,

:Dr., IRpar4lho de tcasrdo tOlna) ponto 6, carecterl..
tad* peio Lato -de pelo menos um dos ditos -cilindros guie *jus..
Viveis ser contro1ado por ura rywouniemo ete evjustamento acionado

Cies e espeçamat aae

IX

por mola.
qúer um do s pon
9. 'Um apere'no de alc-Ordoxom q-ual
•
te. precedentea,, ettr4kc-trerliza4c! pe1. Pato -dos cilindros de re.

Ana proonsio por,ta rermaço de um corpo tia

nolitico de corbeno, oesto4ft.revestimento para um recipiente,oe
odtactea>tidts. por ,tkelriptCellderign vonfiguracio do cor.
44-gi.
t lerem de min reVietimento da recípdente, eu -material
arbonf Per o -pi4stico 1 Main:indo e soe nc ia 1 men te de p.ax t leu loa
Xte carbono 4 Ikentinowte l 4 podendo ,ser cozida. par-a -um estado

'duo tIonolítivo, t'llibefit ao dó tono ,conrigirrade energia
.tárioicade1,411i'ÇU -ae Inintvermelho, 'de modo substRnalalme.nste
Uniforme atroa Oawz 11.,D 2krrorrici., proven•iente de urra -rda.
tiplicIdadeds itolite-C ISA dita .enersiR t 41stri-buida sabre ditas
-superdcle's e 'I§ spacedat a k mesulias. d hrti) mais que 10
ema,
Mrs tembinaglo com 'Uma c41ula de reduç'ão
000111i!.0, tendo um.reYestimento Carbonfrere, que e* configurado
P rP. Pr *Voras deVidade aberta em eilral e tendo superficieS
de
parteC interior ovulo superfície inferior, um equiperento desti,
aedo co cozimento do dito revestimento in sito, caracterizado
eurreender moa .plurolId p de de utcrog de a quec imanto, compre..
endendO Cede ums um ermes...;o :suporte, UmR pluralidade de elementos
de oqu e cimenteldastonciolLenit tomplanaress dispostos num conjure
te loteria tronsvertelmente o dita armago, i - um dispositio de

t4MO4brot -dictribuidos em trr)k) "da eirounfer;ncta -da -placa
,. apar1116 de, ,acbrilo 'com ,qualquer ucr. dos
'tentem precedcntes, ~acter.f?:.ado pólo fato dos cflindros de
- t,r4 PrAiO4 do modo tx erera:ion&itdonfig,ntiemi ctogadoe 5 &

cozimento Biltre um lado*. arsac;o, dita armaa5o incluindo um disa
positive paro repousar numa superfície do revestimento, paria nu.
portar um conjunto de elementos de aquecimento., em -um piano ezpa.
4:;?dO perto da superfície e a. 10 Crn da resma e cor: o oíspo4;t1v0
de c o rinento e::terormen t. e,
trríadlaOU de ,ulox
tos para 4 ;uperfleie, e2t,smstruturat de -&caec.r.ento fIcws,;(- J4i4
pest:s Ldu 1dc
relaZo nde eebertur4, -CX/RJ_Ct4
CtP
aít.io

34erfícies laterls e do funde do reyestiv.ent.o.
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14- .1Jiit 'Pr6cesso . para rormaótto ' de . da revestimento:
COnolftic0 de 'carbdio eM UM &tino') Pari á gio em operagZel 'do Cle.
Cais% caracterizado por compreender á cobertura dó cerTO Core
Cm materlai da revditimento Carbonifero monolitioo ) consistind0.COsencialmente de partieulas de carbono e aglutinante, • podendo
cer ozido'íáâ taml estado daró monolítico ) á celocacto de eletOn.
tos de aqueciMento de infráerMelho e Mintervalos regelares pere
to do dito material, :a cerca de 5 em do mesMo ) e a irradiaglo de
Calor de Vedo substancialmente Uniforme ) atrivOS todo o meterila
r ev e atira ent od,
-

UMprocesso poro revestimento de.iima
de reduott de aluldnio com vetorial carbonifero ) caracterizado p01
compreender a colocação de am'oaMada de meteria/ de revestimenteCoxbonifero sObre es superricies de c6lula a serem revestidas)
dito material de revestimento consistindo essencialmente de
partIonlas de carbono e aglutinante, e poden0 ser cozida para
I1fostado duro monolitico,'a cobertura do meteria/ de revesti.
Cento com uma iina camada de coque, e a submissí0 do meteria/
de revdstimento lio cozimento por energia tUmica de radiado de
Infravermelho. a dito material de revestimento ) de modo sabstaa
Cialm e nte uniforme atreves tecias as superficies de material de
revestimento, prevelgente de uma multiplicidade de fontes da
dita energia, diatribuidas sObre ditas superricies de tuteia
de revestimento, e espaçadas do mesmo de n10 mais que 10 em.
5.

6)

Janeiro e

11.

1969

Um processo para formação de um revestimee.j

to de material carbonifero sabre uma celula eletrolitica, seguis,
do o ponto 8, caracterizado por incluir a cobertura de uma cama
da de material de revestimento carbenifero com Uma Camada de 02/
que com 0.2,5 cm de espessura, sendo a camada de coque deixada,
produzir cinza como uma proteçía contra a oxidação do revdstl.
mente.

4
12.

IN processo segundo o ponto 8, caracter!~

porque a distUcía entre as fontes de energia termica e a super
ride superior do revestimento carbonifero 4 de cerca de 5 om,

A requerente reiVindica.de acàrdo com a ConvengIO
do
internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei NO. 7 903, de 27
• .

agOsto de 1 945, a prioridade do correspondente ' pedido deposita.
d0 ha Repartiçiío de Patentes nos Estados Un 3A ^s da Amg rica,
19 de Eng de 1 961, sob No.111.317.

era

Um equipamento para cozimento de revestimefl.

to de Ums.celula de reduçío de aluminio, .segundo o ponto
Cacterizado porque o dispositivo de cozimento compreende Um dia
positivo refletor com forma parab611.,la.
7, um pocesso para revestir uma alula de reU
cto de eluainio, segundo o ponto 4, caracterizado porque la mau
Cimento de infravermelho 4 efetuado,por calor radiante com um coa.
primento de onda na faixa de 0,3 a 4,0 microns,
8. Um processo para formação de dm revestimento

de material Carbonifero sabre as celulas de redu§ão eletrolitiN
de alumínio, caracteriu‘tdO por compreender g cobertura das supea
:ides de celula com um material de revestimento carbotiterooqa
Sdstindo essencialmentede partículas de carbon0 C aglutinante e
podendo ser cozida para um estado duro monolítico ) O a sobmisste

do material de revestimento ao. cozimento por energia tOrmica do
Ca d iaçío infravermelha a ei t o material de revestimento, de mode,
Substancialmente Uniforme atreves t ildas as superfícies do dito
Material de revestimento, proveniente de urna maitiplicidade de
tentes da dita energia, distribuidas Abre ditas CuP orr iOd eC de
Vaie
material de revestimento , e espa ç adas das mesma g de ao
4

que 10 cm.
í

9. Um equipamento para Cozimento de reveStiga
to de material carbonifero sObre . as c4lu1as eletrolitica, segUA
do o ponto 3, caracterizado porque o condutor decede 40Mente

de aquecimento C envolvido por um tubo de quartzo.
Um processo para formaçh de um solatimeno
to de material carbonifero . sUre Uma c glula eletrolitica, scan
do o ponto 8, caracterizado por incluir a cobertura da camada
10.

de
9W4

material

de revestimento carbonifero com uma camada do coque

, O. aa5 cm de

eáessurae

armo W2139. 1 52 dt 18 0,14 maio de 1962
Hungria
Ikequoronte:SZERSZUGn,FEJWSZTO INTtiET
Privilegio de Invencão:"DISPOSITIVO TRAVADOR AUTOM-.
,PTCO PARA SEGURAR CABEÇOTE MÓVEL DE CAIXA DE FUSO "

gEIVINDICAÇOES
Dispositivo eu/temi-bico para soeu»
ter a caixa de fuso em cabeçotes mOveis de tOrhos mecaniees,

:as-toxina° pelo fato do que, para a fixação da contraponto
drhullomnonte prensada h peça . a sOr trabalhado, o da caixa do I'
fuso, á emproado um mbolo deslectivel em direq'éo normal mo ei.1
co lOngitudinal da eaix j de fuso, no qual C provida uma superfi
Cie de apSic.oblfcue, o qual forma com o eixo longitudinal deol
te &abolo do bloqueio um angulo agudo, e se Apoia obre uma ca.
:peracio.rigidamonto ligada com>cnixa do fuso ) como que) to
tIonclonado &gaio Agudo Serant0 um fechamento automátiecve A ta
tU1Oqe0, a qual para fins do fixaçãO da poça, fornecem prensado
tt caixa de Uso, respoctipmento n contraponta, co junta bquola
camará de prosa.° qual. 4 nproprindn para prensar (Isto 4bo3.e
de bloqueio na superfície de npOie, enquanto a tubuleçto se Ua06
1, ere empurrar para tr4s A oontrop,onta e R ceixa de l'uoo
l gret,p,i
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tente, ou via um desvio na outra cOmara de preSnisto do cilindro
do embolo de bloqueio, de modo que no deslacarento para três da
ontraponta a superdcie de gaio do embolo do bloqueio .se atoo
ta da baste da Caixa de fuso.
11 Dispositivo trovador do scOrdo com

O ponto 1, caracterizado pelo fato de que a , • ealbolo do bloquei*
p osição de funcionamento co encontra ao lododa boca do- can:.
autor de presdeo que Co dirige para o indo da abertura do embwo

Cm
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C 0100 aucomatIco para. Lagoa a gas
do por Una cremalheira a que se fixa. uma corrente com rolda.
na e peso em uma extremidade, dita corrente tendo a outra. es
tremidade fixada ao raleie° de tua solenoida, núcleo &ate que.
se prolonga a 4.-.ravás de uma alava.nca.
3- Dica autonático para togo a gáa conforma reiIndioacrIo 2, cars.oterimado por um eixo aparat'uoado na. manc.
nada arfIPP1)-ieira„ dita eixo suportandrr uma haste acionadora.
de uma alavanca acopiada ao ressalta retentor- do comando de,

lo, com o que esta boca será fechada, ao que entretanto no-PoSi

c"énd o corsoleta abertura esta boca será saltas

- Bico automático para fogão a gás caracteriza-

3. . Diapositivo de, travaqao ao acordo
Com apontai. ou 2,, caractorizado pelo fato de que ás supendcies
que . apoiam a con.traponta e ao momo tempo as superficies de se-,
guranqa. que impede/1.o seu.. movimento,da reterno,, correm ottliqUa-

o
eixo longitudinal do embolo de bloqueio, como tombem com o eixo

Mente em duas direçOes, fgrmando- por conseguinte, tanto. com

longitudinal da contraponto, 'respecti.vemente com n caixa de tuoe
Be. UM gnoul rc azado •

re.luerente reivindica de acerdo com a
Convenção Internacional e o Art..

tl. do Decreto-Lei n

e 7.903, ao

do por inna 1"aid.
• na bimetálica que comanda a. alirientaçâ,', de um

solenotie cujo Inç.cleo se prolonga atraváa da -uma haste aco&
da ao- ressalto retentor do comando de gáb.
5- - fico automática para fogidb a gás' caracterizawu
do por uma haste comandada autámaticamente pela maneta de a-.
berturs: do gás, dita haste sendo ligada a um atritador de den
tee dispostos juntos da salda de gás no queimador, ditos den
tes fazendo parte de um circuito aletria° com reeistencia
mitadora de corrente,
6 - Bico automático para fogo a gás caracteriza

ti de agasto de 1.945, a prioridade do. correspondente pedido de

eco por ser, no seU, conjunto, como descrito"; reivindicado e

positado na Rapartição de Patentes da Hungria. em 13 de novena

'lustrado nos desenhos , anexos.

oo

brn de 1.961, sob n• SZ-10931.

TÊRMO Ra 151 599 de 9 de agasto de 1963
Requerente: J00.WERNIiê.RT - Rio . Grande do ta,
Modela de Utilidade: "COBERTOR COM FURO DEsTAC.KV2L"
RGIVINDICAÇOES
, - Á parte interna, inteiriça, confeciona-da com feltro eu pura

a, com 5 a_ It

teilr' inetres de espessura, indeforrn:vel . n6 uso, saro outra costura alem da que circundli
*- ama- orla e de qualiver-tamanho alem: dos tamanhos- convencionais de solteiro e casal

11-A parto externa, ista.4 a capa: ou. fiirro. (de seda,, cet

algodtio,eta..)

em forma de soco, que protege e • intey,. o au,..olho, podendo eer destacado da . parto Irk
terna (item I, acima) para- ser lavado. ou . aubstituido..

t2Ee+10 fi e, 139.833 de 8 de junho de 1962.
lequerente: MARIO EVARISTO STANGHERLINr RIO GRANDE DO SUL
rivilégio de InmeneZet M3I0O AUTOMÁTICO_ PARA FOGÃO. A GÁS"
jtEIVINDr,TAÇUS,,

21co automático para fogo a gs caracterizado
Urna
ampola
central, disposta no queimador, com protectio •
por
•
laterais era forma de fole e permanehtemente sob a pressrlo de
Um mola, dita ampola Contendo uma mistura de óleo e alcool d
lendo acoplado., por meio de alavanca, a uma agulha de contra,

te 4a gaita de 'gás.

3:2,RMO N a' 140 ..094 de 21 de fevereiro de 1962.
Requerente: ENGW-TEC INDG5'2RIA E COMRCIO LTDA. E TRIDIV.ENSIONAL FOTCCOLOR LTDA. - SÃO PAULO.
PORTÁTIL"
Medeio da Utilidade: "ORIGINAL ICOLRLO DE
REIVII,DICAÇõ.t5

resumo são .reivindicados os seg-aintes pontoo carncteriatiCoo essancia.is:
1- "' OB.I.GINAL MOD1,0 DE CARIDE. RO.P.TAT_IL", oonstituldt
por. cabido 'confeccionado de material asisquado preferivelmentemottilia0". dq tamanho- e eares adequados, c.aracterleado por ter-,
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Xeitio sabetancialmentS triangular, ladeeloa l ome os lados se..
nmtricoa, -/- e -2- comzecção , em MI" invertido, articulando.J. !1
'cenas extremidades lnieriores,.mediante eixos com as extremida
dee da 'barras horizontal que configure . abipotenuza -3 dota.
da de artiulação central -4- que permite c seu dobramento uRI
'nas ,para sina, no sentido do vartioe superior -do trianguloide.
'tal foram que, efetuado -ãsse movimenta -as .duns meias eeoçães da•
3iipotenur3a se ,encairam no interior , , do rasgo longitudinal do
,T1 7 N ,dos braços _laterais ,que por sua vez se encostam tornando-a
, me _paralelna; pelo _fato de . superlormente oti. 'braços -1- e -2- .. .1
articulaarem-se em pequena chapa -5- de tamanho ideal para ..,
que, quando os braços laterais -1- . 4 -2- estiverem :fechados,
ta mesma fique obrigada no interior do ;mago ou corte do
htfo tendo ainda numa de sul:ui:metades um gancho - 6 — para ~
4austenção do 'cabide, ,-oom o :feitio de "Un invertido -de ramos•
Petas, sendo que um 4141-es 41,mais longo o envolto por gola , n.,
helicoidal -7., ,apolada
em ilazge -8- ma nua ,base o destinada
m Mant(1,-19 reoolhido de ,modO que -a outra ',extremidade tique •n•
encaixada em entalhe -9- '13-xiatente na outra ,metade da :eplasaw,
MIÁ

2 - 41311Tdr1ftilt0D/LO'à OARIIWPORTATIL", acOrds ' et%
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centra/ de rema aubstanoialmente asfaloa on semelhante, de..
modo a oonfigurer-entre. a projação o a baso. ás ventou uma
gola ou estreitamento onde se prende o corpo do ventilador...,
mediante, o fechamento de Sua capa externa dotada de furo 20
apenas superior ao do ponto maio estreito da projeção do .733,0
do que ocarpo do ventilador passa a fanam= como colarinhgt
eu anal, podendo girar livremente em torno da projeção tome
do poniçãee extremo crtd 360k, pelo fato do ventilador ser et
sionado .por miara-motor extremamente levo que aciona as men'
yds de pldetioo ou borracha, dispensando o uso do grade yioto
tora
2- "MOVA. ICOPOSIO0 CONSTIk2IWEVIENTILLDO:
2E3 nárlAnis E PATEEIS E PARA-43E13AS . = AUTO-MO=03o, ri
porde com o ponto anterior, conforme substandalmente denota:
to e reindindioado e &Miau-ente ilustrado. noa desenhos em
anexos.
•

11111111119111111111111IN

0- ponto anterior, tudo nomo substancie/mento reivindicado a..
ilustrado nos desenhos andx a.

ORMEIMIW

MED N 2 141.152 de 19 de. julho de 1962.
Requerente: CATERPILLAR TRACTOR CO:- E.U.A.
Privilégio de Invenção: "CIRCUITO HIDRÁUDICO PARA CARRNADOREN
YANTADOS EM TRATORES".
REIVINDICACr5E5

2Um carregador montado num trator que incluo
uma caçamba levada cal:caçoa articulados num trator, macacoa
-hidráulicos para efetuar o levantamento e abaixamento de 4,1- n
TERMO N2 1.4c.133..de 28 de fevereiro de 196.
.Reque.rento: 2ORTATOLDO INDUSTRIA 2 COMERCIO MDA. - 510 PAUTo.
Modelo de Utilivade: "NOVA DISPOSICAO

CONSTRUTIVA DM VENTILA..
PORES ADAPTÁVEIS EM PAIREIS E PARA-BRISAS DE AUTO-VEICULOS"REIVINDICAC3E3

1)- "NOVA DISPOSIÇXO CONSTRUTIVA IZ VERCILÁDOR
ADAPTÁVEIS EM'PAINEIS E PARA-BRISAS DE AUTO .VETOUL03 41 1 cone.
tituido por ventilador, acionado por corrente continua-,

racterizadO pelo fato de possuir uma base em forno de oopilt,
de succ g o ou ventosa de plástico ou borracha que possue noonto de liaaotio coo • 0 corpo de ventilador de _uma proJentio

tas braços, e um cirouito hidráulico para dirigir fluido adb.
pressão a partir de um tanque da suprimento inactivamente pa
ma extremidades opoetaa de ditas macacoa, meios, para amorte."
cem a ação de saltar de dita caçamba quando ãla levantadam
caraoterizados pelo fato que kap compreendem um acumulador
no dito circuito as: 'comunicação ~AO extromidaddeó de do
toe macacos que nome sob pressão quando a caçamba 'inevauta
da, e um desvio formando comunicação . entren0 oxtratdades
postas de ditos macacos e dito tanclue de auprilento.
z Num carregador montado num tratorAuo indago,
uma caçamba levada em braços articulado:: AO *ator...maca= 021 1
hidráuliccs para efetuar o leventemeyáttntasísixammitaS4UxiM4ã

718
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tos braços, um circuito hidráulico para dirigir fluido sob.
paweeão de um tanque de suprimento seletivamente para extra*
Xidadea Opostas êe ditos macacoa, meios para amortecera aeg4
dm saltar de dita caçamba quando ela e levantada,acaractra
nadar:, pelo fato que elee compreendem um acumulador no dito
circuito em comunicação com as extremidqdee de ditos macacoa
que ficam sob preseão quando a caçamba e levantada, um doe--.
rolo formando comunicação entre as extremidades opostas de di
tos macacos e dito tanque da suprimento, e meios de vtavula
para interromper a comunicação entre o acumulador e os maca-..
C08.

• 5 - Mim carregador montado num trator .que inclue
Uma caçamba levada em braços articulados num trator, macacos
hidráulicos para efetuar o levantar e.baixar de ditos braços
o um circuito, hidrau/lco para dirigir fluido sob preseão de •
Um tanque de suprimento seletivamente para extremidades opos
tas de ditos macacoa, meios para amortecer a ação de saltar
de dita caçamtr, quando ela e levantadeaacarac t erizadoe pelo a
fato que eles compre gadmm um acumulador no dito circuito em
'comunicação com ao extremidades de ditos macacoa que fidam
aob pressão quando á caçamba e levantada, um desvio formando
Comunicação entre as extremidades opostas de ditos macacos
e dito tanque de suprimento, meios de válvula para interrom.
per a comunicação •entre o acumulador e os macacos, e meios .
do válvula para fechar dito desvio.
4 - Num carregador montado num trator que inclue
uma caçamba levada em braços articulados num trator, macacoa
tidráulicos para efetuar o levantamento e abaixamento da di-
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1.

_

abertura em UI pare65,
um
corpo
tubular (10) poesuide
de uM recipiente, caracterizada por
gargalo (11) Muna de sue extremidadea, é um flange radial.que,a'
te projeta externamente (14) na extremidade oposta, o ilange 14
sendo de dimeneZee maiores do que a abertura do recipiente para
que Ume flangelique subposto 1 faca interna da parede do recigol
'
ente depois de ter, o flange (14), eido forçado através da mesMat! /
abertura,, tendo o corpo (10) Un rebaixo anular periferia° (16),'
adjacente ao flange radial (14), no qual se aloja . um anel (10'.
de material plástico que é momentaneamente expandido para paseag
ao longo do corpo (10j e que, depois,--se contrai para ficar em
Contato com a parte da 'parede do recipiente que 4 colocada dentr0
do referido rebaixo, fazendo a vedação.
Uma guarnição para 'tampa de acOrdo com o, Ponto 1, crWS,„
2.
eterizada porque o flange radial (14) possui uma nanhura anular
(is)na sua face superior, e porque o anel (18) possui uma borda
'Usa éusrnição.de tampa para uma

.eomplementar para forçar a referida parede do 'recipiente no ia..
tenor da dita ranhura, prendendo-a ali.
Uma guarnição para tampa de acerdo com o Ponto 2 1 canao
3.
eterizada pelo feto da parede axial do rebffixo anular periferi00

(16) ligar-se com a ranhura (15) do flange radial(14)..
1

Uma guarnição para tampa, de acerdo com quaisquer doa
Tontos precedentes, caracterizada pelo fato do anel (18) ser de'
uma dimennão tal que exerce uma fOrça de fixação sebre a parede
do recipiente, numa direção axial e/ou radial em . relação ao corpo'
tubular (10), quando o anel (18) g e contrai dentro do rebaixo,
anular periferico.
Uma guarnição para tampa, de acerdo com o Ponto 4, earerg''
5.
eterizada' pelo fato do anel (18) ficar em:contato com uma parado-.

tos braços e' a inclinação de dita caçamba, e um circuito hi-

radial (17) 1 no extremo do rebaixo anular periferico*(16).
Uma guarnição para tampa de acerio com quaisquer doo
6.

dráulico para dirigir fluido sob pressão a partir de um tan..

Pontos precedentes, caracterizada pelo fato do corpo tubular (10)

• que dé suprimento para extremidades opostae de ditos macacos
para levantar e abaixar os traços, meios para amortecer o mo

ser adaptado para ser, pelo menos temporàriamente, associado cOre

'pimento para cima doo braços causado pelo avançar da caçamba
dentro de material enquanto ela e inclinada para traz,4carao
terieadoe pelo fato que eles compreendem um acumulador no di
to oircuito em comunicação com as extremidades de ditoaraca
Coa que fiara sob pressão quando a caçamba 4 levantada, e um

desvio formando comunicação entre as extremidades oposto de
ditos macacoa e dito tanque de suprimento ondo . que nisto a
torça tendendo a levantar a extremidadóla írecte do trator
óhao 4 reduzida(

gERMO N k 142.311 de 22 de agesto de 1962.

3equerente: REDWIN CORPORATION - E.U.A.
Trivilegio de Invenção: "GUARNIÇÃO DE DUAS PEÇAS PAHA
TAN2A DE RECIPIENTES PLÁSTICOS".

uma superflcie tronco-cOnica (13,30) que serve para provocar a-.
expansão do anel (18) quando este passa, axialmente, do corpo
•
(10) para o rebaixo anular periférico (16).
Uma guarnição para tampa, de acerdo-com o Ponto 6, carti
7.
eterizada pelo fato da aupeXficie tronco-cOnica Q3) ser uma parto
o4

' integrante do corpo tubular (10).
Uma guarnição para tampa, de acordo com quaisquer doe
8.
Pontos precedentes, caracterii1da pelo fato da super/101e tronco. •
.-cOnica (30) fazer parte de um mandril (28), no qual se aloja oa
corpo tubular (10), durante n montagem da guarnição .para tampa.
Uma guarnição para tampa de acOrdo com os Pontos. 6, 7
ou 8ç caracterizada pelo fato do anel (18) ser movimentado axial.
•mente em relação ao corpo tubular (10) durante a montagem da guara.
tição para tampa, por melai de uma luva (25,31).
Uma guarnição para tampa de acOrdo com os Pontoe 7, 8 011
10.
9, caracterizada pelo fato do gargalo (11) do corpo tubular (10
ser roscado externamente, e alojar-se numa parte Oca, internamente
roscada (29) do mandril (28), durante. a montagem da guarnição dg
tampa.
11.
Uma guarnição para tampa, de acOrdo com quaisquer doa
Pontoe precedentes, caracterizada pelo fato, do anel (18) possuir
um flanae radial, adaptado pára ficar por cima de um revestimento

I
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para o recipiente, para impedir a.,retraçãa
01,1=4;o:da tamg
para dentro do revestimento./ ,
Uma guarnição para tampa,. de. aarda com,alonte,11,,earam,
12.
' oterizada ' pelo fato do flane do anal (18)- ter ume:tointea,diferSii.a
te, que não a cilíndrica porificamentep para,permiliztosounarr
,0
o corpo tubular contra a rotaçãO durante a coiocacão OU remOgaa
da tampa do corpo tubular.
' Uma guarnição para tampa, de'acSrdo. com qualquer doa
pontoo precedentee, Aaractertsada pelo fatófic anel 418)' incluir
um rebaixo que se estende desde a borda atí^ao outro extrema ,da Periferia interna do anel, âese rebaixo alojando, sob , coroe
prease, a referida parede do recipiente que ;colocada , dente
do rebaáo do corpo tubular (10), e que déIa se eetende weúLtiomente:
Reivindica-0e, de acérde cozia CenvençãO Intel-41841~a'
O o Art. 21 do Gádigo da Propriedade Inddotrial, a prioridade, do
pediíro correspondente depoeitado na Repartição de Patentes dos
*0 .tadoe Unidoe.da Amárica em.20 de outubro da 196 sob lt.146.49i.

FIG.3
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TERMO N o. 142.521 de 30 de agasto de 1962.
Requersáe: DliCORAOES PRODIS S/A. . SÃO PAULT..
Privilégio de ‘rivedição: "NOVO ?OVES PARA ES0RIT0RIOS RD%
GERAL".
REIUND/OAÇOS0

1 - Novo mOvel para escritérios em geral, caracterliadb por'
compreender um corpo prismático retareular-d~o verticalmente nO
sentido lomMitudinal, formando a parta posterior e anterior domava,
Sendo a- anterior ainda dividida ew duas Inetadea fiadaaA.pcoterlar.
por dobradigaa laterais, através daa goela ettaenmtadee et abrem Q.
ficam alinhadas com aquela, senda DA trad partes dotadal,deaumen
verticais milorizontala é de eavetae,p4ra ~lado paeta!,14040
• OLItC09; aersIo- finalmente a ;arta ponterio? evita cat IMigott
formadas CIDC 13U-' do , conjunta e~AO em siturx., adoudai ta
po de mesw 'Com..goveta l de lexgo.walxt pouco =nor . gge , oi,rts~lad.g.
do coNurgto e pOdendo ;lato tempo ; ser aumentado: or plozas iteedas
-1
artiallarjaa.
2 . - Novo amimai para ezeritõ"rios o atal,, coma
rei-,indicado
em-i, eubstancialmente coma dozorito fe. iluetnada r4a demenbaet oremo%

TERMO /O 142.513. de 30 de ejeto de 15626
IO
EL4t
Requerentes w0Lt4BR BARBOSA PINTO, jilVENAL VIA314..1.0..0.R.O;D:tw
S CARLOS ALBERTO 1303 ,,gANT0S • SX0•11111à:
Modalo de Utilidade t "IX QUIOSQUE OILCÂBT•ra PARAartGRAXATES,
• f #
•
fi5
PARA PRAÇA3 OV ZOGICADDIT.R03 l'O3LIC0S 1 %
n •
ItEIVINDICACCET.
IN quiosque ou cabine para enrama:ua i , petre!..pl-lneur
OU. 1, g radouros pallopwr Compreend'and-o.ona- antagto, retanar
dota.,
e alongado feita< de ()hino om outrtmaterial 'convenientes
provia43
Coberturas
c.
&aia
lado
maioree
da de portas em aeue
cag.E.totei.c0.40, m.or apreaentar mut/Lente um bano diepoeto • j
longitudinalmente Com aesouto CM amb08 ca 2:adoa, tand85tC
; montado 0Oore Um aeaoalho falso que ce. aprezenta inforiorcul
te dividido .cm compartimentos, gSk8 aerveln,ae 4141:anta Para 01
t o. gavetae, quatro de caca lado aendo previatot galre o aguai'
114 e etta votilção frontedrloa a cada mento et:ciando,/ os apoio,
para as ptçã dos Conte, catando ;otos Capoto, de terna doa'
moteki. el nObre o aasoa11o f de modo a permitir o. sett reeollaimea
mob o baioó quando fora de ueo
quando a o g eoNulettO
mOr
cabine.
praqad.
RAM
i
,
para
=gra:tatea
,
quroaque
ou
cabina
2 Um.
.ou legradouroa piXblioO,. acorde com o' ponto. preo:cdental cabotaa
bigamento como decotito no memorial e lluetrado a título de ai,
xemplo nós desenho anexoep
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TP,RMO N e 142.349 de 23 de agasto de 1962.
¡Requerente: C.B.E. COMPANHIA BRASILEIRA DE EXTRUSZ.0 - SÃO PAULO.
_Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM ARMÁRIO-GAVETEIRO"
REIVINDICAÇOES

1 - Aperfeiçoamento s em armário-gaveteiro, caracterizados pe..
2.o fato de o armilrio propriamente dito, de formato prismático retanu
aar Ou outro, ter as gavetas feitas de material transparente, e não
tingindo toda a profundidade da peça, deixando livre Uma câmara verbical posterior, onde se Instala um aparelho de iluminação, composta
por um ou.maia refletores e as referidas gavetas sendo separadas entro Si, bem como da câmara posterior . cnm refletores, por placas trans.
gnOldaa difusoras de luz.
2 - Aperfeiçoamontos . em armário-gaveteiro, como reivindica&
[CM 1, aubszancialmente como d jsoriton e ilustrados nos desenhos anexos.

Janci's.

.

e -

2) irava modelo de carretel para fitas, tubos e outros
perriladoe flexivele, aubetanoialmente como o ' escrito, reivindiced.
to ponto 1, e mpretentado nos desenhos anexos
TiRMO N e 142.541 de 30 de agasto de 1962.
Requerente: PEDRO GUERRA - SÃO PAULO.
Modelo de Utilidade: "CAMA DOBRÁVEL COM SUPORTE

PARA TRAVES-

SEIROS".
REIVINDICAÇOES

3. - Cama dobrável cot auporte.para traveeeeiro,
caracterizada por um quadro retangular articulado nas longariflas da cama, na cabeceira, condoa inclinação do dito quadro em relação ' ao plano da cama regulável, dito quadro poden
do ser rebatido sóbre a cama dobrada..
2 - Cama dobrável, conforme reivindicação 1, caracterizada por tres conjuntos de pee, ficando o conjunto central entre as duas metades da cama, quando esta 4 dobrada,
3 - Cama dobrável com suporte para traveaaeiro,
caracterizada Por ser, no seu conjunto, 00P . descrita. reivii
'geada e ilustrada nos iesenhoa anexos.

FIG.1

FIG, 2

FIG. 3

lis 145 128 do 3 de dezembro de 1962
Requerente: TECELAGEM DE CADARÇOS ITATIAIA

TERMO

Modelo de Utilidade: "NOVO MODELO DE
rusos E OUTROS PERFILADOS FLEXÍVEIS"

s/A - são %kW,

CARRETEL PARA FITAS,

PEIYINDICACOES

MOdálo de. carretel para fitas, tubos e outros
perfilados
flexiveia",
oaracterizado por comproenaer:- una base (I)
'
a,
eiroular,
tendo
preximo da suas bordas diametralmente °pol.
(*. Chap
las, dois encastoa (2) em forma de barras ourvas de identioo raio
1'
.laterno que O da bane, possuindo cada um dos encastoa um parafuso'
l '3) central, perpendicular A sua face superior, tendo ainda a base
11) um pino (4) central e dois ou mais furos (6) esoariados prOximOt
leste; um centro (6) em forea de disso, cem um.furo central (7), que
montado abra a base provida de Um furo (7) atravessado pelo pino
(4); uma tampa (8) em forma de chapa com duas arestas laterais re1111Incas e paralelas e duas arestas curvas, de identioo ralos que
ta base (1), Sendo esta tampa na furo (9) central e dois rasgos (10)
aet sentido perpendicular ao centro de ceda aresta aurvilinee, sendo
a lampa montada sObre a base (1) apoiada nos encastoa (2), coa os
Aparafueos (3) atraV'essCida Os rasgos (10) e o .furo central (9) atravessado pelo pino (4) • adaptando-te noá prolongamentcs dos pi..
taiutos (8) trnalm) (11) d enüsto a borbolttaa (12) de fizago,

TERMO N e 142.552 de 31 de agasto de 1962.
Requerente; SIMÃO NEUMARK . SÃO PAULO..
Privilégio de ' Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS
CINTAS E SIMILARES".

EM PRESILHAS DE

REIVINDICAÇOES

...AperfeiVramentos em presilhas de cintas e similares, do
tipo feito em duas partes, quais sejam aleça e lingua, caracterizados
pelo tato de a alça ser formada 'por placa plana de poliestireno ou
outro material plástico rígido equivalente, naturalmente providrodás
VSUais abertura central e rasgos:transversais, resp ectivamente para fl.
Itação e artic~ão dá lingua e mais aprisionamento à cinta, e a
lingua sendo constituida por placa delgada de polietileno ou outro material plastico flexível, com avecessárias salitncia cir
Cular anterior de fteho e borda nosterior engrossada para articu
laCão h alça.
. 2 » Aperfeiçoamento s 6..xresilhas de cintas e similares,
Como ralvindicade em 1, substancialla,n te COMD descritos C ilustri.
dos roa desenbowene=s.

Wuarta-tera
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TERMO R M 143.440 ae s zo de se-cemoro de 1962.
Requerente: WALTER POPP SÃO PAULO.

TERMO No 144 033 de 22 de outubro de 1962
Requerente: ALLIED CHEMICAL CORPORATION » E.U.A.
Privilágio de . Invenção: "PROCESSO DE OBTENg0 DE NOVOS
AGENTES INSETICIDAS OU FUNGICIDAS E COMPOSIOES RESULTANTES"

REIvIppia4GON

Privilégio de Invenção: "NOVA DisrosiçÃo EM DISPOSITIVO PARA
DESAGEM E EE-SUIAPail AVT6MATICA EM BALANÇAS"
REIVINDICAÇõES'

1. Processo de obtenção de novos-agentes inseti»
eidos ou fungloidas em forma de adutos da decaolorooOtahl •

dro -1,3,4 -metano -211 -ciolobuta (cd) pentaleno -2 -ona de coto.
I) . " -NOVA DISPOSIÇIO EM DISPOSITIVO PARA PESAGEM E DESÇ'AEGA

AU-

ma, caracterizado pelo Lato que ele compreende reacioner a

TOMÁTICA EM BALANÇAS", caracterizada por mil suporte (1) em

dita oetona em torna anidra oom um álcool primário ou eecua

cujos ramos verticais . est‘go fixes quatro manoais, dois Otles

dário monohidrozi ou uma monoamina primária ou secundária
álcool ou amima contendo 4 a 12 átomos de carbono,

.(2) h meia altura e outros
montado nos mancais (2),

dois (3)

por mélo

um motor (S) formado por dois
radiais; e ainda por

de um

discos

um eixo (6)

acima daqueles,

estando

eixo (4), horizontal,

unidos por

horizontal,

quatro ylande

montado

2. UM proceseo de acOrdo com . e. reivindicação 1,
caracterizado pelo fato que no mesmo a oetona anidra rei
cionada com uma quantidade equimolecular do álcool ou am171:
numa temperatura de 40* a 150* O.
3. Uma composição inseticida ou fungicida cara0

nos mau-.

Cais (3), e dotado de um prolongamento (7) voltado para U.1.20,

'terizada pelo fato que ela compreende um adubo de decaoloro
octahidro -1,3,4 -metano -2H-ciolobuta (od) pentaleno -2 -ona

tendo na extremidade um dente (8), situado
O

ao mesmo

eixo (4) do xotor; e mais ainda 'por o eixo (6)

prolongamento (9) horizontal e Una

nivel que.'

possuir em

projeao (10) que encosta,

se a um pino (l1) do suporte (1), limitando o avanço do dente
(8) na dir64* do rotor ( 0 1 sendo 019 O OUPinte ( 1 ) 4 the ee
braço de uma balança, situando-se, acima do prolongamento (9)
umilm .g elétrico que O atrai, acionado pela balança, • sendo
que o material,a ser pesado, é despejado 'Obre o plano do rotà
(5) que encontra-se horizontal e travado pelo dente (0).

um álcool primÁr10

drozi, amOnia, uma monoamina primária ou monoamina secundei»
' ria, em associação com um veículo ineetioida ou fungicida,em forma cálida tu líquida, compatível com a mesma.
' 4, Uma composicão de acÊrdo cOm a reivindicaçZo
3. Caracterizada pelo Lato que ela contem adicionalmente um
agente molhante, emuleionante ou de dispereão. s
5. Uma oompoeiçie líquida de acOrdo com a relvi2
diceao 3 ou reivindicaót.)4, 4aracterizada pelo 'gato qut
na mesma e adubo dieeOlVid0 num oolvento aroncltioo como,
veículo.
6. Uma oompoSiçio de acOrdo com a reivindioaçãO

11) "NOVA DISPOSI Xo'En DISPOSITIVO PARA PESAGEM E DESCARGA AU+,
TOM.g W.A .EM BALANÇAS",• substancialmente como o doecrito,
dicódo no puto I,

e apresentado no desenho anexo.

e

monohldroxi, um álcool aeounderio monohl

5, caracterizada pelt fato qUe na mesma O adutO derivada
de um ll000l ou amina tendo um resíduo de hidrocarboneto
contendo de 4 a 12 eitomoi de carbono.

722 Cz • a,
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Uma composiçio-de acàrdo oaa a raivindioação
a a ca cOncaao.para cima, pelo manas durante paate do sem com

oaraotoorizada pelo fato que na mesma o *álcool ; um

paimento; um passa entra rolos imediatamente adiante do rea

pria;rio de amilo.

se

ferido arco Ca:lesa° e cooparando com a correia, onde ela

6. Uma oomposiaão de acOrdo com as reivindioa-tão* 5, 6 eu 7, caracterizada pelo fato que ela contem por

'ãpoia dobre.• um aãlo a:aporte; diapoeitivos para suprir liqui

)41so 10 a 25% do aduto, 55 a

vidsae ou aleaSsito formado pala correia quando passa atra-.

.38% de solvente arom4tioo e

a 10% de um agente molhamae ou emuleionanter '
•
• a diluição com agua..
fa o uso apos
:

9. Uma composição de
A reivindicação

4,

p4 molh;vel

adequado pá

ela contem

por p;so 25 a 75% do sauto, 20 a 739 ; de veiculo sOlido

referido depOsito.
6. Um. aparelho de acàrdo com a reivindicação

aamente dividido e 2 a 5?. de agente molhante ou de dieper-

caracterizado porque as paredes laterais cão ajuetáveis

a/1

tranaterealmente em relação à,correia, em função . da largura

4gua.

A. I requerente reivindioa a prioridale da idiinti00

eraa

xaia;, e diapositivos para controlar o nível de liquido no

fi-

nao, adequado para o uso apos a diluição com

•

v;a do referido arco; paredes lateraie para reter o depOeia
to e4bre a correia; dispoaitivoa para o deslocamento da

de acro com

caracterizada pelo fato que

da 'de tingimentoa ou autros líquidos de tratamento, conaá

podido depooitado na RapartioR0 do íaaentes Norto-Ánori

doe materiais que estiverem sendo tratados.
.
7. Um aparelho de acOrdo com a reivindicaçao

5

uu O, caracterizado porque o dispositivo de suprimento des-

pana em 31 do outubro de 1961, sob o ni 148.856.

tinados a introduzir liquido na concavidade da correia
TERMO N! 146.633 de 1 de fevereiro de 1963..
Requerente: F. SMITH & CO. (WHITW01 - 9) IIMITED - INGLATERRA:
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS AO TINGIMENTO E OUTROS TRATAMENTOS LIQUiDOS SIMILARES, DE TÊXTEIS E

4 am

-tubo perfurado que fica atravessado acima da mesma, as para
furaçães sendo feitas na parte inferior do tubo e sendo eáa
paçadae e dimensionadas àe tal maneira, em relação ao supri

MATERAIS SEMELHANTES E APARELHOS PARA EXECUTA-LOS".
mento de liquido, que ; ejetada uma corrente de líquido de

REIVINDICAÇÕES
1. Um processo para o tratamento liquido, par
exemplo, tingimento, de materiais t;xteia, papel e eemelhan
tos, caracterizado porqueos ditos materiais sàO conduzidos

densidade uniforme em todoa os pontoe, das perfuraçães

s4-a

bre o depOsito.
8. Um aparelho

ao acàrdo

com ao reivindicaçãe0

sObre uma correia de suporte o g ncava, de modo a passarem a-.

6 ou 7, caracterizado

travas de uma certa quantidade de liquido, conservado em um

aaixo da dita porçãa cOncava da correia, conservando-a pg+

porque existe um suporte cOncavo por

nivel constante na concavidade da correia, e porque essa a
correia com os Materiais sabre ela então passada atravásdo paase de uma calandre_ de impregnação, quaao imediatamente

apis

deixar o líquido.
2. Um processo de.acOrdo com

a

reivindicação 1,-

caracterizado porque o volume de líquido na referida concavidade, em qualquer momento, e apeUas ligeiramente maior do
que o volume dos materiais mergulhadoa

3. Um processo de acOrdo com a reivindicação
cu . 2, caractedzado porque o ponto de emergencia do materiz
ml, do liquido, to
; praximo do passe entre os.roloe
impregnação, um dos quais suporta a correia, que qualquer amam das bordas inferiores das referidas paredes latente.

líquido espremido que tenda a voltar para a cancavidade
novamente tama'a, e condUzido no sentido do passe entra

os

rolos, pelo material que avança continuamente.
4. Um processo de acOrdo com a reivindicação 11
2 ou 3, caracterizado porque a correia aem fim, depois de

9. Um aparelho de acarda com qualquer uma das
reivinalcações 5-8, caracterizado por ser adaptado paia
tratamento de tecidos por ter um passe entre rolos de ali.
Mentação para introduzir o tecido sabre a referida correia

atravessar o passa entre os rolos aom os materiais trata/os,

nem fiái, e porque o acionamento dessa alimentação e o acio

Continua para a frente, para conduzira os materiais para ou

namento-da Correia elo conservados em sincronismo exato.

atrav4 de um proceseo de tratamento aubseqUente.

10. Um aparelho de acairdo com qualquer uma das

5 - 9, caracterizado

5.. Um aparelho para a realização do paoceaso da
reiv1ndica4o 1, caracterizado por compreenaer uma correia-

reivindicaç 'aes

cem fia que Be desloca em volta ' de rolos . de suporte e que -

riais para e aaaaaa de :ama c.;.mara de tratamento subaequena

tem o seu ramo superior forçada a mover - se atrav;a deum

te, antes de voltar

porque a correia sem fim,

ap j a passar entre os rolas de impregnação conduz os mate-

à

extaemidaae.de admiesão. da máauinaa
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11. Um aparelho de acárdncom a reivindicação
caracterizado por ser eonetrgdO e adaptad6 para uso cube..
tanciaimente como descrito acima, com refere:id. -a a e como
ilustrado nas figa. 1, 2 e '5 doe desenhos anexos.
L2. UM aparei:110'de acordo com a reivindicação 10
.„.....acterIza6 por ser conetru/do e adaptado para uso substancialmente como descrito acima, com referencia a e-como
ilustrado na fig. 5 dos desenhos anexos.

racteriatdo pelo fato

que á

primeira alavanca ;

uma CAVAI;

ca manual tendo uma posição neutra, a primeira alavanca seja
do mável num sentido a partir da sua posição neutra para zu
,ver o elemento para uma das suas posiçães alternadas e eelle
.do mável num outro sentido a partir da sua posição neutra to
para mover o eletento para a sua outra poaição alternada, la
a segunda alavanca; um pedal de p; nivel. entre uma posiçase
normal e apertada, os mero eláeticos incorporadoS em e:;ria
na primeira articulação permitindo á devolução do elementOm

148 024 de 28 de março de 1963
Requerente: . DANA CORPORP:TION - E.U.A.
Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU REFERENTEg
UM DISPOSITIVO DE CONTROLE"
S g amo No

AEIVINDICAÇOES

para a sua posição desativada apás á atuação pela alavanca
manual para-uma posição ativada,'e o dispositivo de movimen
to perdido incorporado nu segunda articulação ' cauea o movias
mento do elemento para a sua poeiçãO desativada BOMente

1. Um dispositivo de contrOle caracterizado pelo
fato que ele compreende um elemento tendo uma primeira posi
çao e poeiçães alternadas e sendo adaptado para ser acionado, uma articulação acionadamente ligada com dito - elemento-

agi

ígs o elemento ter sido movido da sua posição neutra.
• 7. Um dispositivo de contrGle conforme reiVinne
cedo na reivindicação 6, caracterizado pelo fato que no Maa

çães para acionar dita articulaçãO, segundos meios acionada

ao o elemento ; uma alavanca articulada; a primeira artietam
loução ; um primeira e ja0 articulataaante ligado numa extra
midade'da alavanca articulada, o um segundo eixo fica artie
culadamente ligado com a alavanca manual; o meio elástico el

mente ligados com dito elemento e adaptados para acionar o

incorporado na primeira articulação ; uma mola de coinpreivaa

C acionava' para mover o mesmo para as suas posiçees"alternadas, primeiros meios uiveis Para uma pluralidade de poei"

A

mesmo, ditos segundos meios incluindo um dispositivo de mo-

são ligando oe eixoe; a segunda articulação ; Um terceiro

vimento perdido de maneira que ditos eegundos meios se tor-

eixo articuladamente ligado com a outra extremidade da sue

nam operantes para mover dito elemento semeais spás.dita,ar
ticulação ter movido dito elemento para uma posição alterna'

vanca articulada, ficando o terceiro eixo dividido EM =e
maie escarranchando a articulação do pedal de 14, c o diopa

da, o meios elásticos incorporados em aárie na dita articu-

altivo de movimento perdido um par de pinos de contato 213

lação•de maneira que ditos segundos meios podem ultrapassar
ditos primeiros meios..

no =amo.

2. Um diapositivo doí dontrõle conforme reivindi..
Ilido na reivindicação 1, caracterizado pelo fato que no más
mo a ligaaão entre os segundos meios

e

o elemento uma se-

gunda articulação acionadameate ligada com o elemento e a
segunda articulação tem o diapositivo de movimento perdido,
incorporado na mesma.

pedal de pá engatando os ramais do terceiro eia* em fenda,
8. UM dispositivo de controle conforme reivindi4a
Cedo na reivindicação 7, caracterizado pelo fato çge mo mel
no o primeiro eixo termina mima parte cilíndrica Goa, O !Negando eixo passa straves de duas arruelas dentro da parta
cilíndrica ame c tem no mesmo duas porcas de travar limiaes:
tendo a eóparfIZo das araraaaea a mola fica comprimida eø
tre as arruelas, e laneis do estalo dentro da parte ollíndra

3. Um dispositivo de . conírõle conforme reivindicada na reivindicação 2, caracterizado pelo fato que no meei
mo os primeiros • mentindo, meloa aí° alavancas,.
4. Um -diepoeitivo de coatrOle conforme r;ivitáicaio em qualquer uma das reivindicaçGee anteriore&,.caracts
rizado pelo fato que no mesmo a primeira poeição do elemenn
to e uma posição deaativada, e as posiçaes alternadas mãe
poeiçGes ativadas.
5. Um diepoeitial .de contrele, conforme'reivirdi=
°adota reivindicação 4, caracterizado pelo fato que no mes
no a segunda alavanca fica adaptada para devolver o elemento para a sua posição desativada a partir de uma posição ativada

para a qual a primeira alavanca o tem movido, contra

a ação doe meioe.elásticos.
6. Um dispositivo de,'n)Urel'e 'conforme weivkdieado na

reivindicacão 4 como anexa da reivin6acão "3. ca.

ca,Gea confinem as arruelas dentro da parte ci/índrica 8cno'
9. Um dispositivo de contrrIle tendo as ocas para
tee construídas, diepoataa e adaptadas para funcionar DUNI*
1
tÁnolalmente conforme acima deícrito ona referenda aos afrsenhos anexo*.

DIAR;.0 0:7 1C:AL (Seçáo III).
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TERMO N 9 148.113 de / de abril de 1963.
Requerente: DELFINO PINHEIRO . EXO PAULO. .
No4lo de utilidade: %MODELO DE POLTRONA-CAMA
EIVINDICAOES
le) .-UM novo "MODELO DE POITRONACA4-,caracteriza
do pelo fato do assento formar um conjunto á.
independente,
cora cá braços estando ligado X base por meio'
mico e

guindaste domam, porem caracterizado por ter= suporte com um
ramo vertical no topo do qualhá um encaixe para ai ser fixado o
guindaste propriamente dito, que tem na extremidade da base e na
parte inferior, um encaixe semelhante ao primeiro referido,mas
em posição inveartida,assim permitindo que as partes sejam moa
tadas e desmontadas facilmente.
II - Tudo como descrito no preaente memorial e.
ilustrado
nos desenhos anexos.
._

de articulação& que pormitam o deedobraxento do * assento para a
frente , em giro de 180 9 , os braços não de dimensães teia que,quando desdobrado para a frente, ambos os conjuntes (assento e .
base) ficam a mesma altura, de maneira que o molbje constitutivo
Co assento correopondonte em altura com uma segunda porção provi
do de moldjo fixada à base 'da poltrona, cob o conjunto do aeoen.
tO.

29) Um "NOVO MOMO DE POITRONA-0AMA", caracterid
zado de nardo com o ponto (1), e ainda pelo.

cato do encosto ou espaldar constituir, tambím, um conjunto áni*
to e independente, unido . á base por meio da articulaçães, de ma.
seira que, quando poltrona, o‘ encesto se eobrepãe ao acanto o,
landa cama, oé desdobra para trás aervinde de base para os tra..
Veaseiroo. O assento, na sua porção Sue fica sob o encosto, d
provido de pequenas haotes metálicas níveis que servem de pia .5.
quando da tranoformação da poltrona em cama, sustentando e assoa
.to na posição concordante com à planificaclo do moltjo, a fita 2
de e3bre ale, ser acomodado um colchão, o qual srí guardado-quaa
do não em uso, juntamente com os travooseirosd no compartimento.
inferior formado pela baoe . e situado sob o &Recato da poltrona.)
.N
39 ) - Um novo "MODELO DE POITRONA-CAMA", caraoteri.
cacto de adiaio com o ponte 2, e ainda pelo tato de permitir a ..,
transformação-da poltrona em cama, em movimentos exclusivamente.
taauaio pelo desdobramenti, para trais, do enceto e, para a troa
te, do assento, apáo a abertura das hastes que constituirão 00s.
pás formando um estrado inteiramente foimado de molas, sobre o o
qual. se colocará o colchão e os travesseiros no compartimente
da base sob o assento.
40 ) -Um novo "MODELO DE POLTRONA-CAMA",taracterk
Cedo de acudo com o ponto 3, o ainda como o aubstancialmente des..
crito no presente relátOrim e ilustrado poloa desenhos que o moem.
penhorai

1:22,J

/IRMO N 9 148 231 de 4 de abril de 1963
Requerentes. BDT BRASSERT OXYGEN TECHNIK AG. tüiça
•riVilegio do Invençios "PROCESSO PARA.* PRODU0(0 D3 AÇO*

MIYINDICAÇES

1... Processo pare a produçeo . de Ato pela incidencia
de um joio. de oaigento ou de ar enriquecido em oxigenià-siibre.a,
na carga constituida por ferro bruto fundido e/ou s1ido 9 evenw
tualmente sucata d minerie, formadores de esc g.ria e congeneXesl.
carga estaque apresenta um teor em portadores-qui:ticos de calor
insuficiente para atingir a temperatura de fusão completa, sen.
dod o calor :restante fornecido durante o processo de ativaçao
la combustão de um material. combustível, coma. glei, caradterita:
da pelo fato, de se interromper o fornecimento do combustível na
tos que seja atingido o teor em carbono desejado no açollrontoo
2.- Processo de acera° com o ponto 1, earedterizado •pg
la feto de se interromper o fornecimento do dcombustIvel mo ser a,
tingido um valor pelo menos -0,20%, em especial 0,30 .4 . 0,5 0%f a"
Cima do teor em carbono desejado no aço pronto.
Processo de acãrdo com os pontos 1 ou 21 Caracter,
ando pelo fato de se interromper o forneciffiento dq combustível
cerca de 2 a 6 minutos antes de àtingidó o teor em Carbono dose.
Jaa0 DO aço pronto.
4.. Processo de acera° com os pontos 1 a 3, caracterizado pelo fato de se manter, durante o perlódo de eimaliçãO,. a om
festa de combus4ve1 de riodo que o ox _ io necessãrio 71 sua toa
busto perfaça no. máximo 70%, de preferencia 50%, do oxigenio. de
reativação fornecido conforme o caso.

tr,

TEBEo
d4o.151 co- 2 ce abril de 1963.
Requerente: JOSÉ VER!, VILLAR - EXO rAuLO.
Mcdalo da Utilidade: "NOVO 1ODtL0 DE GWNDA7REIVINDICAÇiíES
. novo morwm
GSTLSTS. formado da um

Processo de acOrdo coá os pontos J. a 4, caracter/.
Sado pelo feto de que, para umncerga contendo pelo nonos 50%,4e
ferro bruto para a produção de aço, durante o período de ebuliçãO#
a oferta de g leo comtusttvel perfaz 1 a 1,2-litros po2 minuto por
tonelada de carga e a oferta de °algente) 1,4 a 1,6 m3, sob cong
Oes nermwls. --, litro de g leb ecabustível.
::,duddmr.:=0, a aepcsitante reivindicaj de acordo coral!:
Convação. Inacirnal e de cçaJormidade tom o artigo .21

o
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digo'da Propriedade Industrial a prioridade do correspondente
pedido, dopositado ta Repertiç;o de Patentes da Áustria, em 7
de.abril de 1962, sob
2882/62.
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' O requerente rei:Vindica a prioridade de-idântioø.
pedido depositado na Repartição de atente euiça em 27 de
abri? de 1962 sob n o 4972/62.
•
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TSRMO'N52 148 326 de 9 de abril de 196: Requerente: HANS OETIKER.
uiça
Privilegio de InvençÃo: "LIGAÇÃO PARA UMA. MANGUEIRA.
D3 INCSNDIO"
~UIVINDICAOES

iuf

1. .Ligação para mangueiras de incendi° na tubuladu.
ra de ligação de um acoplamento, caracterizada pelofato que obre a mangueira . enfiada abre a tubuladura de ligaçãO
fica sobre-posto um casquilho, acido cate casquilho munido
•
de uma fenda peia qual uma fita de enrolar 4 enfiáVel entre
o casquilho e a mangueira, sendo queniato o enfiar da fita

TERMO NO 1/48 437 de 16 de abril de 1963
Requerente:. LEESONA CORPORATION Privilegio de Invenção: APERFEIÇOADOS BLITRODOS AZ CiLULAS
DE C0MBUSTÍVIUr
mmaus,
A ja

baixo do casquilho, de tal modo- que a fita durante O enro-,

Aperfeiçoado el6trodo de ce/u/•de combustível,
caracterizado por conter uma matriz plástica, porceap.tend0
um metal condutor-, poroso, catai;ticamente ativador, em cone
tacto íntimo coai, pelo menos, uma ,das suverfícies da mesma.
2.- kerfeiçoado eletrodo de celuia de combustível,

.ar‘comprimida com pressão crescente na auperf/Cie da man

baraoterizado por conter urna matriz plastlog, porosa, reveetie

ve processa ate um ponto em que esta por adesão na supera
Cie da mangueira fica segura ', sendo que então pelo girar do
casquilho a.fit&C- enrolada na suPerfleie da mangueira por

guelra, com simultAnca compressão rente da mangueira na tu.
buladura de ligação.

da comumapelícUla metálica, condutora, porosa, !Obre; pela
menos, uma das ;aporfio/os da avena.

2. Ferramenta para_ a confeção da. ligação de acOrdd
com a reivindicação 1, ca racterizada_pelo- fato . de um garfo

3.. tperfeiçoado elétroda dó celula de combustível,
aaraaterizado por conter vameariz plitstica, porosa; roveott•
da em acha,see superfícies com .
uffia película metáiica, conduto*

que abranja metade' da circonferencia do casquilho fica pro
videnciadt, Sendo quegarfo
iste apresenta naa' suas extremi'
dados arrastos que engrenam em furos diametrais no canal
lho, ficando colocado-no gmrfo um tenbor de armazenagem pg,
ra a fita de enrolar sendo além disto previsto um dispoal
vivo de esticar para a mufa , de ligação,
Ferramenta ram a-. conSeção da ligação de aciird0
mu &reivindicação 1, caracterizada pelo fato que o dispa
dtivo de esticar apresenta uma peça elástica de esticaMe
forma cilíndrica sabre a qual a tubuladura de ligação 4 ea
fiável', ficando cif:riposto no eixo da peça de esticar um pino
de puxar, peio qual a peça de esticar pode ser comprimida,
ae tal macio que a tubuladura de ligaçgó fica segura.00ntra
LM a

ra, porosa; estando una das ditas super:laica em contacto int,1

mo com uma resina permutadora de jantes.
4.- aperfeiçoado 114tredo de ocSluIa de combustível,

daracterliade por conter urna matriz plAstica, porosa,tendo
película metálica, condutora, porosa, em contaoto Intimo.c&m,
peio menos, tonadas suas superfícies, estando dita película 21:,t
tília% em'costacto IrtC-kto Cem umaumnibrana permearei a lontese
ogfaula de combustível para a geraçâo de es
ictricidade, compreendendo, pelo menos, dois eletrodos em conta
tacto com umo aperfeiçoamento caracterizado peia 1t
tato de, pelo menos, ar eletrodo 1~ composto de uma matriz
pltuitica, porosa, tendo =meta/ condutor, poroso, catagticas
mente ativalor, em contaoto intimo 00111, polo MOA08 1 uma das ss,
perfioles da =OMR.
5.-

*m uma

•
o
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Eletrodo de acidula de coMbustivel de aeErdo .cma
eLponto 5. caracterizadO pelo tato do retal ativado eer uma
:pelioula condutora, porosa.
7.. Aperfeiçoado eletrodo de c;iula_de,corebustiVe/a
Caracterizado por conter uma eatruttra do tipo 2taanduiclionees,
lane se eobrep;em uma matriz de polímero, bidro¡Obiea, porosas
toado um metal condutor, poroso, catalíticamente ativador, taa
Coa t ao .to intimo com una das euperfícies 4a mesma, e uma matrie
de polfrero, laddrefila, porosa,' tendo o* metal Oondutor,poroaos
'crút-ali-Uiamefite ativader, em dont-a:Oto ínfimo com uma cum super
fíodes.da mesma, estano as superfícies oataliticae dam ditae
atrizes de poliMero' em contacto intimo uma com'a outra.
ore

rVk

-á n.

-

r:t
YL.

13.- Eletrodo de celula de combustivel de acOrdo com

ponto 7, caracterizado pelo fato de ser identico o metal, ca'

taliticamente ativador, das duas matrizes de polímero.
9.- Em uma eálula de combustível para a geração de g;
teria eletrica, compreendendo, pelo menos, :doia eletrodos em
Contacto com um, eletrolito, o aperfeiçoamento caracterizado pe
• ;
e
o
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lo fato de, pelo menos, um eletrodo ser uma estrutura do tipo
oaanduiche", em que se sobrepSem uma matriz de polímero, hidro Cobice. , porosa, tendo um metal condutor, poroso,. catalitica-•
Isente condutor, em contacto intimo com una das superfícies da
./Oesma, e uma matriz depolíraere, hddráfilá, porosa, t4do Um •
*Mtal condutor, poroso, cataliticamente. condutor, em contacto intimo com uma das superfícies da mesma, estando as superfi“

cies catalíticas das ditas matrizes itepolímero em contato
timo uma com a outra.
10.- AperfeiçOado elátrodo da cálula de combustível,
Caracterizado por conter Urna matriz dep .olímero, porosa, tende)
tu metal condutor', poroso, cataljticenente ativador, em COA.
•
tacto Intimo com ambas as superfícies 4a mesma, e'uma película
Continua de unia resina permutadora de lontes em contacto lati'
to com uma das ditas superfícies catalíticas.
11.- Em uma caluda de combustível para a geragâo de 2.
**raia eletrióa, compreendeco, peio menos, doia eletrodos 00
Contacto com um eletrólito, o aperfeiçoamento caracterizado
pelo' fato de, pelo menos, um eletrodo ser composto de uma mw..
triz de polimero,,poroea, tendo um metal: condutor, poroso, ca
lalitioameete condutor,, ant2ontaote latimo cosrambas as auper.
•
étricies da mesma, e uma 'película continua de uma resina perimáa
gora de iontea em contacto íntimo com uma das ditas surserficiea

doe uma pallaula continua ,de uma reedua peicatadora dc
toatet as contacto latimo com a auperliete cata/ftioa.
Ei gtrodo de actirdo cota o ponta 10e oaraotorizste
do bolo tato da :latria de p o1finaro efrn iidrtilae
154 aLZI g trodo de cerdo com O ponto 10, caraottorlaao
do pelo rato da :matriz de poliam eer tridragbicao
16. w Aperfeiçoado e/ g trodo do a giu/a-da combuattvag
Caracterizado por conter umazatrla de volteara, porosa, tenda
Um meta/ condutor, poroso, catallticamente ativador, em conta
to íntimo com ambas ez euperficies da mesma, e uma película
ContInua de uma membrana no porosa, do permutadora de tutano
170. Aperfeiçoado elátred0 de c g lula de combustvalo 1
caracterizado por conter una estrutura civtalitioamente ativa,
homoporoaa, em que uma das superfícies da dita estrutura g re*
vestida com uma membrana prme gvel a lutes, ao permutadora
de Untes, no porosas
g .* EM uma c g iu/a de combustível para a pralRo da
energia elátrica, compreendendo, pelo menos, dois elátrodos eia
Contacto com um eletrálito, o aperfeiçoamento caracterizado ps
/o fato de, pelo menos, Um dos eletredos ser uma estrutura caio
ta/bismuto ativa, bomoporosa, tendo uma das suas euperfíciet
revestida com uma membrana perneáve/ a imites, ago permutedore
de lutes, aen porosa, estando dita membrana, permeável A lon?
w
tos, em contacto com O eletrelito.
19.- Aperfeiçoados elátrodos de celula de Combuatío
Vol, eubstancialmente como acima descrito C especificado, eu
particular referencia aos examplbs dados.
Vima N 2 148 440 de 16 de abril de 1965
Requerente; THS UDYLITE RESZARCH CORPORATION E.TGA.
Priviljgio de Invenç got "PROCESSO PARA BLETRODEPOSIÇXO
COBRI; EM BANHOS ACIDULADOS"
anIviNoicA01gS

1. Banho para eletrodeposigeo de cobre maleevel de ara
nulecUt fine, caracterizado pelo fato de compreender um banne
aquoso, acidulado, de laminacSo de cobre, contendo um polímero
de 1,3-diozolana de peso molecular maior do que.296, em uma esca
ia de concentraç;o de cerca de 0,01 a, pelo menos, 5 gramas por
litro.
2, Banho, conforme especificado no ponto 1, caracterio
nado perlo Lato do dito polímero de 1,3-diozolana ter um p'àso
.lecular gdio de cerca de 5 000.
3. Banho, conforme especificado no ponto 1, caracterie
zado pelo fato do dito polímero de 1,3-diozolana ter um peso ma
lecular mádio de cerca de 10 000.
. I
4. Banho, conforme especificado no ponto 1, caracteriw
zado pelo fato de banho de cobre acidulado conter, tambím, um ca
rente de ferazina em uma concentra4o de cerca de 0,001 a cerca
de 0,02 gramas por litro.

Catalítioase

3.2. • Aperfeiçoada •letrado de celula de oombustível,
Caracterizado por conter uma matriz de polimaro, 'parou?, tendo
Cm metal condutor, poroso, catalitiámente condutor, em contac
Co intimo cosi Uma das superfioies da mesma, clima película ccsa

tinua de Unia resina permutadora de iontes em contacto intimo
00m a superfíoie catalítica.
13.. EM uma °Cuia de combustível para a gerção de
~raia aletria!, compreendendO, polo menos, dois eletrodos em
CPDtdOtO Comum eletrOlito, C aperfeiçoamento Caracterizado pe
.lo i'ate de, pelo menos, Um eletrodo sercomposto de uma matriA
aQ polímero, porosa, tendo um metal condutor, poroso, cataliti
atlY1Mkr , UI contacto Intimo com urna das superfícies

.

zado

5. Banho conforme especificado no ponto 1, oaracterim
pelo fato do dito banho de cobre acidulado conter a gdios do

Cobre fosforizados.
6. Banho, conforme especificado no ponto 1, caracterlw
zedo pelo fato do dito banho acidulado de lamina4o de cobre coa
ter, pelo menos, um sal de cobre escolhido do grupo, consistindo,
de sulfeto de cobre; fluobordto de cobre e metano-, etano-' e
.propano:-sulfonatos de cobre

->
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7. ?MO•O PAX4 414ttedePee142 44 Cobre naleãvel de
drêsnU1S40'. tine, tareeterieede p410 letie de 'empreender a tese
eletrodeposiçie de Cobre me um b*Mho agm000 f acidulados 44
• 31",iLe0:e de enbr4 Contendo eí diaeoleido UM p011iero de 1,3e
dieMsolens de yee0 toleculer Maior 40 que 296v'ee u ma escale 6,

•0uoeutre.9:0 de tãrcide 0,01 a, pelo menos, 5 ¡remas por litro.
8. Processos conforme eepecificedo no ponto 7, cereetj
Pilado pelo fato do dito polímero de ljediozolene no dito. bas
abo acidulado de cobre ter Um p:d0 molecular :adie de eãrca 44
5 0008
'e PrOcasc, conforme especificado no ponte 7$ Carae.k
terired0 ise74 tato da dito polímero de 1,3-diozo1ane no dite
40 ti abre ter um p:so molecular m g dio de c:rea de 10 0004,
204 Processos conformo especiffeedo no ¡ente 7, oeadg
deritade pelo tato do dito banho ceidulado de /amlnaç:o de
bre conter um conote de tunesina al.diesolvido, em uma escale
de COuCentreç:o de aros de 0,001 a cerca de 0,02 gramei" pe:e
e
bre.
21. Pheasoo k monto:me especiticado to ponto 1 carde.
terisado pelo tato da dite elet rodeposi4oadorrer no' dito bí
Mio de laminação de cobre, Contendo anãdios de cObre fosforizadoto.
22. Processo, conforme especificado no ponto 7, caracterizado pelo tato do dito banho acidulado de laminação de cobre
conter, pelo mono*, um g el de cobre escolhido do grupo, consistindo de /sulfeto de cobre, fluoborato de cobre e metano-, etano* propano-sulfonatos de cobre...,
Finalmente s. depositante reivindica, de ecãrdo com 1
COnvençáo internacional i de conformidade com 0 - artigo 22 do Cí
digo da Propriedade Induetrial a prioridade do correspondente
pedido depositado na Re p artição de Patenteie doeSstados Unidos •
da Imerici do sorte, em 16 de abril de 1962 sob o'n.* 187.930.
TIMO No 148 511 de 18 de abril de 1963
Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY - E.U.A.
PriellÁgio de Invenção "APERFEIÇOAMENTO EM ESCdVA DO
MOTES EaTRICA g MECANISMO INTURUPTOR"
alVINDICACOU

"

1 - Um aperfeiçoamento em escOva de dentes ele-trica e maoanie
.100 interruptor t,caracterizado pelo fato de interruptor compreender um
par de terminei:: espaçado. fixos, mm botão de controle manual_ montado
demlizIvelmente e um par de braços de contacto flexivele carregados pelo dito botão de controle, tendo cada um dos ditos braços uma extremida.
de livre e uma extremidade fixada ao dito botão de controle, sendo asdi
tas extremidades fixas espaçada. unM da outra e estando as ditas extremidades livres em contacto Ums com e outra de maneira que conjugadamente
Os braços formam um V, sendo os ditos braços situados em relação aos dl
tos terminais de maneira que as extremidades livree,doe ditos 'braços são
entalados entre os terminais pelo aleelizamento do botão , nume direção e
de maneira que os braços . eão movidos para for* de engetamento tom os dl
toe terminais pelo deslazamento do botão na direção opotta.
Um a perfeiçoamento em e scava de dentes eletrica • mecenas
Mo I nterruptor, caracterizado por compreender um
maMpalo de escOve de
dentes operado por - Corça de forma tubuler • que tem um recesso formado na
soa superfície exaerne, um par de terminais espaçados fixos gol/5~os
dentro do dito recesso e estendidos pelo interior do dito manípulo, um
botão de controle manual recebido des l i zentemen.te den tro
do referido re.
cesso 4 um per

de braços de contacto tlexíveis carregados pelo dito botão de coetrole, tende cede um dos ditos breçce porç ges opostae adapta-

eee para serem entaladas entre os termineis pelo dealizemnto do boáo
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direçro • ida';trass peva deserigéterem dos ditoe terminai, pelo del
11zamento do botite, na direção *poeta.
01~

•

• 3 Um aperfeiçoamento em •acOva de dentelvelsitriea e mecanis
em interruptor, caracterizado por compreender ma manfpule de •scOva de
• dente. operado por força dotado de um recesso formado na' aue superfície
' exterior, um par de termineis de interruptor coloedos dentro
do dito
recesso e estendidoi dentro do dito manipulo, meio. de controlo manual
recebidos deelizantemente dentro do dito recesso, um membro de contac»
•to flexlvel em forma de 'V carregado peio dito membro de controle,
sendo o dito membro de contacto adaptade.'para ser entalado •n
're os terei
pais pelo deslizamento do membro. de controle numa direção e edaptadoae
ra _ser desengatado dos dito* terminais pelo deslizamento do membro de
controle na direção oposta, e meios ententores pari manterem o dito
WO de contacto na posição entalada enquanto assim colocado.
4 - Um aperfeiçoamento em ezeOve de dentes •lãtricsi e meoa
p isoo. interruptor, caracterizado por compreender um-manipulo de escOva
de dentes operado.por força de forma tubular; um par de terminais espe
çados fixos acessíveis a partir do • exterior do dito manípulo e estendi
do no interior do manípulo, um botão de controle manual montado deslizantemente no dito manipulo sabre os ditos terminais, em per de braços
de contacto flexíveis carregados peio dito botão de controle, tendo ca.
da um dos ditos braços porçOes opostas adaptadas para serem entelsdas
entre os terminais pelo deelizamento di botão numa direção e adaptados
para serem desengatados dos ditos terminais pelo
- deslizamento do botão
na direção oiolta e meios de vedação etre imPedirem e passagem de egua
entre as jUnta, 1'01.1:Dadas pelo dito terminal e o dito manípulo.
5 - Um aperfeiçoamento em escOva de denteseletrice e neca
nisno Interruptor, caracterizado pelo fato de compreender um par de ter
~ais espaçados fixos, um botão de controle manual montado deelizante.
mente, um membro de contacto em forma de V c a rregado pelo dito botão
de controle, sendo o dito membro de contacto alinhado poete-loção aos dl
terminais de maneira que ; entalado entre os . terminals pelo desli,
eamenta do . Sertão numa. direçãd e de maneira que e movido para fora de en
tOS

gatamento com os ditos terminais pelo Levlizamento do botão na direção
oposta • meios retentores formados integrais com o Oito membro de cone
acto para manter o membro da contacto na posição entalada quando tetWe
colocado.
' 6 . Um aperfeiçoamento em escava de dentes eletriCa e mecanie
mo interruptor, operados eletricamente, caracterizado por compreender
um par de terminais espaçados, UM membro de controle desliz;vel e malar
de braços de contacto flexíveis carregados pelo dito membro de controle
de uma maneira a formar um V, -tendo o dito meebrO de controle e os di
tos braços do contacto uma primeira poseç go em que os ditos braços são
entalados entre Os terminais e uma segunda posição na qual os braços 39121
movidos para fora de engatamento com oe ditos terminais, -tendo cada um
dos ditos braços de contacto um recesso colocado intermediando a extremidade dos respectivos braços parahecelaw Os ditos terminais de maneira
que os braços de contaclo tão mantidos engatados com os ditos terminais
quando assam colocados.
7 - um aperfeiçoamento em esaclea de dentes el4trica • mecatii.
mo interruptor, caractertzedo por o 1-e' .eruptor compreender um par de
termianis espaçados fixos, um botão de controle manual montado deli.
velmente, um membro de contacto fixado ao dito botão de.controle e tut
par de braços de contacto flexívele dotados) de Una extremidade livre 41
extree,:dade romana integral coa o dito néJsek de contacto, ~ido ea
ditas extremidades integrai* espaçadas una de outra e •orten et ditse
tremidadee livres colocadas. adjacentes , ma. da outra de maneira que cone
juesdawente os liraçoe forma* -RS Irs senho os ditos bravos de contaato si
UM,

enlaseeir
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toados em relaç go aos ditos terminais de maneira que az extremidades 111
. 'ares dos ditos braços s go entaladas entre os terminais pelo deslizamos
to do boto numa direç go e de maneisft que 08 braços sgb movidoS para
£0
jra de engatomenta com os ditos terminais pelo deslizamento do bodó M4
direg go oposta.
A
8 - Um aperfeiçoamento em ' esc:vo de dentei el:trica e MsCanil
iMo interruptor ) operados eletricamente, caracterizado por
incluir
Us1
4manpulo de escava de dentes operailos por força de forma tubular que
'ieM um recesso formado na sua supertrcie externa, um par de pinos teg
Oinais'espaçados fixos colocados dentro do dito recesso e estendidos
dentro do dito manípulo, Um par de nervuras paralelas espaçadas foral
das dentro do dito recesso ) um boto de controle manual recebido.dea*
Aiztvel mente dentro do dito recesso, tendo o dito boto de Controle a 1J'

P
-bas elgsticas ao. longo das bordas opostas que se/estendem dentro do
.7 eito recesso para engatarem as ditas nervuras com O fim de manteb O 1,,
boto dentro do recesso ¡ um par de baços de contacto Xlextvela corro).
todos pelo dito boto 'de controle, tendo c' ada Um dos ditos braços pot
g ges opostas adaptadas para serem entaladas entre os terminais pelo 51,.
deslizamento do boto numa direç go e adaptadas para serem desengatadas
ilos ditos terminais pelo deslizamento do- boto na direç go oposta, o 0
to tot go e o dito recesso tendo meios retentorea cooperantes para mag
teretio dito -botgo-de controle na posiç go colocada.
. Um ap—erfeiçoalento em ei-c-Éva de dentes elgtrica e maca.
1
ilismo' Interruptor, caracterizado por compreender a Combinaggo de U4
alojamento dotado de na, recesso formado na sua superecie extern a 1 um
par de pinos terminais depaçados fixos Colocados dento do dito reco!
_do, UM botgo de controle manual recebido deslizantemente dentro do d&
t4 recesso, um membro de inserir fixado ao interior do dito bot gO, UM
• tiembro de contacto em forma de V de material flexf.vel formado integra
Com o dito membro de inserir e estendido atreves do dito recesso, sem
o . & dita porg ga em forma de V situada em relaç go aos, ditos termineis
1:18

1 • Janela . bag oulante para veículos, a ser apli.
Cada em aubstituiçie Is janelas laterais trazeira g o fixas de
determinados tipos de veículomaraeterizada por compreender es
Wencialmente a placado vidrwoonstituinte da janela prbpriamen
te dita, com uma guarnigto eltatioa o flexível de conterne e tea
do um dos laterais provido do dispositivo para.suaartioulagRo
Mo +dó Onde vae ser aplioada, conjunto tate ainda dotado, em po
siçío oposta ao g eu lateral articulado, do um dispositivo de eo.
mando para oá seus movimentos, formado a partir de dois curtos
braços articulado* entre-si, e gebre'cujõjgd-de artioulagto
($ aplicada uma manopla para manuseio, ditos braços tendOa g ea
tremidades opostas tambím articuladas a orolhag ou novos o ele
tos braços, salientes de duas paquenag- placag, fixada reapectl
Tomento ao perfilado do conterno da janela o parede interna
do veículo.
2 ... janela basoulanto'para veículo°, do aotrdo
Com a reivindicagao 1, gubatamelalMento comodosmrite o iluó
trado nos desenhos. anexem..

maneira que a pango de contacto em forma de V ;entalada entre os

terminais pelo deslizamento do bot go numa direç go e : desengatado dos
ditos terminais pelo deslizamento do boto na direçgo oposta.
Vinaimente, a requerente reivindica os favores da Convenço
.tnternacional j visto a . presente invenç go ter sido depositada na Repa&
'tiçgo Oficial de Patentes dos Estados Unidos da Ameriea do Norte em
$1 de Raio de 19 62, sob o nv 198.88F,
tr.!

FIG.2
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TARMO No 148 488 de 17 de abril de 1963
Requerento ANT8NIO 'DIZ DA COSTA . sge pealo
Privilegio de Invenç gOi "UH DISPOSITIVO SINALIZADOR DE
UVERTÉNCIA PARA VEÍCULOS ESTACIONADOS SM ESTRADAS"
REIVINDIdACOES

1 - Um dispositivo sinalizador de advertência para
velculos estacionados em estradas, caracterizado por uma ar
maço desarmável em forma de triângulo isóceles, sendo cada.
um dos lados do triângulo formado por uma placa rólativamen.
te larga, presas entre si, por suas extremidades por meio
de dobradiças que permitem o dobramento das placas entre s(;
sendo previsto junto ao verti°e superior- do triângulo, um
gancho, no qual se engancha a extremidade superior de uma baeta que rerve de apOlo para o conjunto quando armado em
.

TIRMO . M2 143 419 de 15 de abril de 1965
Requerentes VCNT,ARmaÇOES MpTÁLICA2 VTfl. - SPo paulp
lidN42410 de IaVengior-"JAEILL-BACCULANTE.PARA~S"
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posição de 1120 1 sendo a face anteriOr do referido triaügUlo
:pintada em tinta fosforescente otttenio aplicado qualquer"011%7 raterialluminescente.

Janeiro de 1969 729

Junta de valhç .go autom gtica ' entre dois elementoó
tubulsrea compostos, Tevestidoo, cada qual, em sua parte cilin
(trica, por uma delgada capa ouluva rígida, fixada a uma certa
diatância das extremidedewdo elemento em questão, caracteriza
da a junta pelo fato de que ela JOLTOrta UM colar de veduçíío,
tendo um corpo poligonal maciço, prolongado por um beiço que
termina em um friso-almofada e 6 estreitado ou encolhido no

=NI

o

mito do dito corpo maciço, ao qual está ligado internamente
por um ressalto de pequena altura, e externumente pur um gmbrO
Cituado mais ou menos à demi-altura do dito corpo maciço, sen.
do date colar:comprimido radialmente, pelo corpo maciço', entre
auperfcie interna daibolsa 65, um dos elementos tubulares O
O parte n go-encapada da ponta-macho do outro elemento tubular,
Co passo que o beiço deste colar de edaç go, terminado por um_
friso-almofade, e orientado desde o lado de entrada da bolsa, .
qfi a p art ado elàsticamente debre a delgada cepa ou luva plástica
asse outra elemento tubular, e pelo fato de que a face rediil.
extrema da dita delgada capa pidetica encosta contra o-readal n
to interno do colar.
7 0. Colar elástico pare junta automática tipo ponta
e bolsa, subst g nsieimente conforme aqui descrita e ilustrada
mos desenhos anexos.
8.- Junte de veddç go automática entre doia element0C
'Subulares, substencialmette conforme equi . descrita e XcPraeca4

IMMO Na 14d sio de 23 de abril de 103
Requerentes CENTRE DB RECHERCHES DB PONT-AnBOUSSON =França
Privilhico do Invenção: "COLAR D VsnAgo PARA TURCO COHPOS
COMO JUNTA, 1 QUAL PODE SER APLICADA!'

TOS, ININ

pEIVINDICACUES

teda nos desenhos anexos.
Finalmente, a depositante reivindica, de ao8rdo Com
Convenço
Internacional'e de Conformidade com o artigo 21 do
- e
C6digo da Propriedade Industrial, a prioridade do correspond
te pedido, depositado na Repartiç go de Patentes da trança. em
27 de abril de 1962, sob o mimar* 895.838

N9.1
M7

.1 0. Colar elástico lera junta automática ae encaixe

entre dois elementos de tubulagem, do tipo de ponta e bolsas, e
revestidos, cada qual, por uma 'deleucia capa ou luva r¡ei4a,
xada a uma certa distância das eXtremidadee do elemento em que£
tao, caracterizado'0 colar pelo fato de comportar, em combina.)
guo com um corpo poligonal maciço, um beiço terminado por um
friso-almofada, e estreitado ou encolhido no limite do dito
Corpo maciço, ao qual está ligado internamente por um resulto
do pequena altura, e externamente por um Sabre, situado mala
mamo ã semi-altura do corpo maciço.
• 20. Colar da acg rdo com o ponto 1, caracterizado pe..
40 foto de que o corpo maciço tem uma secêo trapezoidal,.limi
Ude interna e externamente por auperdoleo tronco-cOnicas"

,

Ivo comeram ma

direção do beiço,

Colar de :cetra° como pontO 3.1 Caracterizado pe0
40 fato de que o beiço com friso-almofada ilimitado externa..
Mmnl.s por uma superf£cie cilíndrica, e internamente por uma sa
puffole tronco-chio, d qual *5 convergente em direção ao tri
3..

No-almofada.
40... Colar de acOrdo com O porto 11 caracterizado pc.
•
%o feto de que o comprimento axial do beiço d da ordem do sem14,
=comprimento :miai total do colar.
5.- Colar de acSrdo'com o ponto 1 $ caracterizado pelo fato de que o resultá, cu j a altura corresponde A espessura
da capa do elemento tub jlar macho, g ligado superflaie tron,
eo-chica . inteXua dm corpo ma010 Par nnA pordíà de ell"r"e'le
cilíndrica,

TEnmo. NO 14 8 433 de 19 de abril de 1963.
Requerente: JORGE EDUARDO HIGGINS GUANABARA.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO DE PABRICAÇÃO
COHEST/VEIS PARA SORVETES E 5SIIIAEES".

MINORNAp

REIVINDICAOES

1 Processo de fabricaçU de fUrmaa comeetIvele
para urvetee e similares, a partir de um disco circular Alo

usos não moldável, caracterizcA Por per_c disco de Zupe
dobrado duas và'zes em anculo reto O ser a massa dobrada CAM,
Lado em tOrno do um Molde substandelMer0e chino,
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rolyludioa4o 1 4 oaraote.
MAIO IP eor o dieco de maces dobrado duais °gime deigundo
O • Yroceeso, oonfOrese

411048 PrO10101 eOpeteo e earoAdO • tOrao de um molde •

Janeiro de 1969;

(Seção_ ilt)

Ikeivindloa-ae, de *cerdo co* e Convenção Internacional
• o Art. 21. do Cddigo da Propriedade Industrial, • prioridade de
pedido correspondente depoeitado ta Repartição de Patente* doe
Bet-loe tniaoe da America, em 1 de Junho de 196s, aob 8,199.450.

tliaigloob

• Processo de tabricao:o do firmas comeetheie

Q-Q09 0 0 00 M na

4941a4.0
4

Oorveteet • eimilaree, caraCterizado por eer 01300nel:el.
sente o gea deeoritos raivindUado a ilmetredo noa deeenhoa
"are

labfitOes

rsd
TERMO N o 148 755 de 29 de abril de 1963
São Paulo
Requerente: DANILO ANTONON
Privilegio de Invenção: "DISPOSITIVO APLICÁVEL À CAIXA D8
CAMBIO E OU AO CANTES DE VEICULOS APTO-MOTORES RESPECTIVA
MENTE HIDRAMÁTICOS OU NAO ilIDBAMXTICOS"
RE/VINDICAOES
"DISPOSITIVO APLICAVEL X CAIXA DE CAMBIO E OU AO CARTER DE

I)

VEICULOS AUTO-MOTORES RESPECTIVAMENTE HIDRAMÁTICOS OU 40 HIDRA'.

EIMICOS",, caraoterizado por ao fazer ligar dirbtamente 1 caixa

de cAmbio dos carros hidramóticos, por Meio de um tubo (4) com-'
dutor de um fluido adequado, um mandmetro (1) provido de uma és.
ap4.7i,f , 0 •

cala dupla (2) onde alóm doa namoros indicativos das prees08,

EMI Mil 148 . 638 de 24 de abri% do 1963.
Reverentes unannto*a nen gsa maus CORRORATion • z.p.A.
EI TIZER:UM1 GRADE DE PUICUIA
rrivilfeld de Zovengliu 02200I3
T

..24011
ealr."
1, Cd preemeo do tater uma grade metálica. caraCtoriza.
.d o por eaopreenoer ao otopon de dieperear Une ao/uOlo de trauma
40 peli-eetireno Obre um alibetrato de nal modo aleatdrio, ovapo.
vir O 04/ente dom eardroo de poli-ectireno para deixar um rd.,
*ida edens earorad 4014e eeee subetrato 4 e depois evaporar ode
b r4 Moo eoreced e esse on5etrato yrs metal de algumas camada

estudos- produzidos pelas variaç ges da pressZ3 do óleo lubrificante, sendo o manómetro (1) aplicado ao painel de controle do car.
ro,
II)

"DISPOSITIVO ATUCAVEL X CAIXA DE CAMBIO E PU AO CARTER DE

OU NX0 HIDRA
MATICOS", subs tancialmente como o ~write aclima, reivindica-

VEICULOS AUTO-MOTORES RESPECTIVAMENTENHIDRAMAIICOS

do em I, e representado na desenho anuo.

C01004008,

-

bó faixas coloridas (3) com dizeree significativos dos diveraos

pro000 do deerde COO ponto li caracterizado pe.
C.
10 ato do iant o oltodo rezidueído ontem de yoll-coureno d
obtido pe:e aceras) dm Ut4 010tara da d1a0Q1 Catille0 e nMa
Oolugh de oremo do :poliventtecno edbpO Maltadmalibetrato
Pelo oTeprog:o do dlodol gettItoolparodiasor o Cttadd reoidtide
O.
O :momo de 2062do oon o ponto 1 00.2 A oaraoterieedo
p e'otdtO de Qee dtrnatoOdeeporog4 do netol 103 oleado co.
tono obrilldea CO U:2 dobo" sendo os OleadoMeertrao re.
40140 fleole uetoralmacea oveporogIO do pote:.
G
Momo eot)do
roto 3, de N *metei'
ao
atolas
de
o
erme
dopal. 00tireto tem na
gg
g
okao zolo feto

Ogmtgo oco ao Mo troem Metro ou moo.
O monoda oe?1,4 velzer Aes y outos Preceda:a

, tefs dérdtteriktab Deld tetO de tt. ' se citadaa esferas de pol i* dig iram bao raloaidaa DOT dleaClU0i0 na 844 InluçU de tol;;141o0
•
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TEMO NO 148 862 de 3 de maio de 1963
Requerente: INLAND STEEL COMPANY...
Privilegio de Invenção: "AÇO USINÁVE0
REIviN9ICAMB3
Um açO . usinável do tipo que Convam momo elementos pare
melhorar a sua usinagem enxefre juntamente com chumbo'; e tambéM
caracterizado pela presença de elementos para melhoria
da ueinabilidade nas oosinteo proponZeos
onx5fro m 0,25 a 0,35 9S em pesem;
chumbo • 0,08 a 0 9 35 Wem. phol
selenio • 0,01a 0,035 14 em peso;
torio n M/ a .0,035 em peso;
a soma doe-componentes de °ele ge e teltirio Acendo entre 0#025
a 0,065 % em peso.
um.a75.ueinave1 de aotrdo .com o ponto 11 earacterichdO'
2.
al;m dieso pelo fato de conter to.mbemsaanganee na proporg .g o en
pso de 0,8 a 1,2 % e storo na proísórgZo do 0,04 a 0,09
Um aço usliutvel de a0erdo com o ponto 2 8 caracterizada
3.
contendo de Carbono ao exceder 0 8 13,% em peso. •
fato
do
pelo
Um aço uoiná'vel de acera° com qualquer dos pontos 0.1
4.
a 3, caracterizado. ainda por ter um contendo de ee1;nio de 0,021
a 0,029 % em peso, e um contendo de teldrio entre 0 8023 e 0,029%
em peao.
5. . Um aço usIn49e1 doutra() com o ox.r.ho 4, Caracterliad0
pelo fato de que ambos conteudoa de 8013z4e o%e3.crio so regi:~
tivamente de 0,025% em P;ses
um aço .ueln4vel de nardo Com qualquer doe pontos de 1
6.
caracterizado
a 4,
pelo Lati 44 Soma doe oonteudOs de.selenio e
telt;rio eer de 0,05%.
Um aço ueinavel de aotrdo com qualquer dos pontoe pren
7.
cedentes, caracterizado yolo Lato do qUe 0 00nteud0 410 Pirro do

aço excede
ReiVindicaree# de aoOrdo com a Con'engto uterogolonal
e o Art. 21 do c Odigo da Propriedade Industrial a prioridade de's

pediáos cdrreepondentes depositados na EspartioZo do Intentes doi
Estados Unidos da America: em 16 de saio do 1962 sob Ne 195.300
na Repartição de Patentes da Inglaterra, ma, 28 do janeiro de
16 3 sob g* . 330/63.
OINO N o 148 984 de 9 de . maio de 1963
Pequerentes ETABLISERMENTS LUDERICH • lranqm.
PrivilÉgio de InvenOioi. mocesso PARA OBTER TECIDOS CONSTITUIDOS
DE FIBRA CBLULdSICAS NATURAIS OU Asuman; gut EXO AMARROTAM
QUANDO MOLUADOS"

•
.2EIV/NDICACCOL

J.) -Dm procela°

sara obter ¡cabe comatitut
dos de ZibraW oolulOoloao saturais em artificieis, gae o
não amarrotam quando *olhados, oacaoterleado pomo e ildw
cido 4 iMiregUad0 comua* NUM& moer emereentlea404
pelo monos mo bldrnSrldo dealbo e leio reme •toa tater tf
baloidrina de) ume dee tbas drogo. emoisteee
Corg
dai
2
•

, II

‘ G It
o ... CE
e
•
rart
I c1T2x
R sendo um res/duo de aolla °reale. OU inorgOnloo • zum
1 halogeneo, o porque a estabilidade da emulsão .; mantida -

Ott

:2)-UM processo de aoardo com o ponto 1 # Ca
motorizado porque o técido

aquecido depois de impreca
do, a uma temperatura inferior a 200 s o:
4

3)-UM proceseo de aoerdo com o ponto 1 e com
• o onto 2 # caracterizado porque o tecido 4 mantido enrola
.do em uma autoclave, de maneira a evitar a evaporação do
líquido contido nele.
4)-Um processo de fl.ordo com o porto 1, comp
terizado porque . o hidrOxido alcalino :2 o hidi. ..;:ido de B j dio,
5)-Uni processo de scOrdo com o ponto 1, caract.t
risudo porque o bidrexido alcalino e o hidr j xido de potás
sio,

6)-Um processo de ac'Ordo oom (3 ponto 1, oaracte
ris , do porque o hidrexito alcalino e o hidrOxido de 2Átio.
7)-17m processo de acOrdo com O ponto 1, "caracte

rimado porque o dito resíduo de acila e acedia.
8)-UM processo de acordo com c ponto 1, caracte

rimado porque o dito resíduo de acila á benzolla.
9)-UM processo de acOrdo com o ponto 1, °erecto

.rimado porque o dito resíduo de acua á fosforila.
10)-Um processo de acerdo com o ponto 1, caractd
rimado porque o dito halogeneo 4 o cloro.
11)-Um processo de acerdo com o ponto 1, caractl
•

rimado porque o dito halogeneo ; o bromo.
12)-Um processo de acórdO com o ponto 1, caraoA
rimado porque, 4 adicionado à suspensão um agente eMuleio nau-te.

13) -Um processo de acOrdo com o ponto 1,oaract,.

suspenso um agente de copes
rimado porque 4 adicionado Z..
sarnento,
14)-Dm processo de atArdo cod o ponto 1 e 5 pon

to (13, caracterizado porque o dito agente de copem:lamentoum derivado aollivel de celulose.
l)-Um processo de acOrdo com o ponto 1, caracti

:doado porque 4 adicionado à aUopensío um agente inerte.
16)-17m processo de acGrdo com o ponto 1, e com o
ponto 15 8 caracterizado,porque o dito agente inerte 6 pelo
‘menca um hidrocarboneto inferior.
- 17)-Um processo Uh aofirdo com o ponto 1 e ponto.
16, caracterizado porque olidrocarbonoto é o herano.

rt .

durante o tempo necessário para a reação, 40 fim da qual
• *soldo 6 enragowlo 8 Bocado.

O requerente reivindica a prioridade de identieo
pedido depositado na Repriiça.0 de *atente. Eulça, em -.
18 de Maiofte1962.cob O 6056/62e » .

;4'
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MARCAS DEFOS1TADAS

1

PublicaçAo feita de acordo com o art. 109 e seus parágrafos do Código da Peopriedade Industrial

N° 868.212
Requerente: Editõra Brasil-América
Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Revistas, livros e publicações
impressas
N

9 868.213

N° 868.217

Requerente: Editora Brasil-América
Ltda.
. Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Revistas, :Ivros e publicaçõcs
impressas

II
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Revistas, livros e , publicações
impressas

, Ns. 868.224-226

SUPM©12
N° 868.213

Requerente: Editâra Brasil-América
Ltda.

1\1° 868.222

td

ifilla

...:, ", :

--1
gid g- .'14.
,•,,,"'""''.'

;

PATA-PATA
INDUSTRIA 13IRASILEIRA

Requerente: Calçados Duarte Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 36
Artigo; Calçados

Requerente: Abdailah Jarjous
Local: Brasíáa
nnn••nn••••n•n

INDUSTR IA
Requerente: Geosonda S. A. ServiçosG e ot i c ons de SSondagens
l EiA e
Fundaçoas
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Na classe
Classe: 25
Artigos: Na claSes
Classe: 50
Artigos: Na ciasse
N° 868.227

GUISO/IDA S.A.

SERVIÇOS GEOTECNICOS DE SONDAGENS E FUNDAÇÕES
Classe: 49
N 9 868.219
Artigos: jogos, brinquedos, artigos des- Requerente: Geosonda S. A. Serv.ços
portivos e passatempos, a' :_aber: Álbuns Geotécnicos de Sondag?ns e Fundações
para recortar e armar, aviões, automóLocal: São Paulo
veia, aros, argolas; bilhetes de loteria,
Nome comercial
N° 868.214
bercinhos, bonecas, bonecos, baralhos de
cartas, botas para todos os esportes, brinNs. 868.228-229
quedos em forma de animais, balões de
Requerente: Renato Cândido Góes e
brinquedos, bilhares, brinquedos mecâniMário Augusto do Nascimento
cos, brinquedos em torna de instrumentso
Filho
musicais, brinquedos em forma de armar,
Local: Guanabara
brinquedos em toraaa da ferramentas,
Classe: 43
Artigos: Henê, cosméticos, rouge, baton, brinquedos em forma de máquinas, briacraion, cremes para maquilage pomadas quedos de corda e brinquedos de borrae líquidos para limpeza e embelezamento cha com ou sem assovioa carrinhos, cardorosto, mãos e das unhas, cremes para rocinhas, camihões, cartas de jogas, chomassagem, desodorantes,,ioções para os calhos, caneleiras para esportes, cartões
cabe:os, perfumes, pó facial ,sabonetes para lóto, casinha de orinquedo cazinhas
INDÚSTRIA BRASILEIRA
perfumados, sais para banhos, Unturas de armar, cadeiras de brinquedos, carteiras
e
envelopes
com
Rilhas
para
recortar
para os cabelos e cílios, máscaras de baRequerente: Seducta Indústria de
leia, esmaltes, acetonas e creme para e armar, calçado spara bonecos, cordas
Calçados Ltda.
para pular, clavinas para tiro ao alvo,
limpeza,
clareamento
a
amaciamento
das
Requerente: Editóra Brasil-América
Local: São Paulo
copos de dados, caixinhas de música; damãos
Ltda.
Classe: 36
dos, dardos, discos, dominós; espingardas
Local: Guanabara
Artigos: Na classe
de brinquedo, espnigardas de vento, esta
N°
868.220
Classe: 32
Classs: 50
queinhas para jogar, enigmas. engenhos
'Artigo:s Revistas, livros e publicações
Artigos: Na classe
de guerra de brinquedo; ferrinhos de "oimpressas
45.4.
gomar, ferramentas para crianças, figuras
N° 868.230
de aves e mamais, figuras para jano de
N° 868.215
xadrez, fogões e logõezinhos de brinquedos, jogos de futebol de mesa, joelheiras
para esporte; ganchos para pesca, guizos
para crianças; holteres; ioiós, iscas artificiais para pesca; jogos de damas, jogos
de dominó, jogos de raquete; linhas para
pesca, lavas para box, para esgrima,
para jogador de pelada, para jogador
Requerente: Editóra Bras'; 'ara4rica
de sõco; máscaras carnavalescas mesas
Ltda.
Requerente Automóveis Afonso
de bilhar, de campista, de roleta, de xaLocal: Guanabara
Requerente-. Imastar Indústrias de
Pena Ltda.
drez, mobilias de brinquedo, miniattuas
Classe: 32
Máquinas Santa Terezinha Ltd. a
Local: Guanabara
de máquinas, miniaturas de utensilios doArtigos: Revistas, iivrs e publicações
Local: São Paulo
ases:
21
e
33
—
Titulo
mésticos;
patins,
patinetes,
piões,
petecas,
imprassas
Classe: 50
peças de jogos de-damas, plariquetas para
Artigos:
Na classe
N°
868.221
e
xaginástica, peças de jogos de dominó
N ç' 868.216
drez, pelotas, pianos e outros instrumenN° 868.231
tos musicais de brinquedo, pistolas de
atirar flexas, papagaios de papel, paneli"IMÁSTER"
nhas; quebra-cabeça em forma de armar:
raquetes, redes de pesca, redes para jo. INDÚSTRIAS DE MÁQUINAS
gos, rodas de roleta, revólver de brin"SANTA TEREZINHA"
quedo; soldadinhos de chumbo: taboleiRequerente: Luiz de Oliveira Cruz
Editâra Brasil-An./anca
ro,s para jogos, tacos de bilhar, tambores
Ltda..
Local: Guanabara
LTDA,
para crianças; tambarréus, tamboretes, tèLacal: Guanabara
Classe: 50
• Classe: 32
Atividade; «Ascolz
A.sistência Contá- Ws de mesa, trens e vias férreas para
Requeren:e: 11.1 • • r indús:das de
1ivro c y.,n;b1kaç6eS
CC}I'n O negócio de F.scritório de Coo
hr:T1T';dos; varr.s pnm pesca; varas para
ictas
Máquinas Santa Terrztnha Ltda.
WIllidedt em Gerai, Percas e Auditoria sortar, vagonetes, zepelins, velocípedes
impressa4
Locai: São Paulo

Geneal
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N° 868.232

Indústria Brasileira

Requerente: Eletroman — Artigos
Elétricos Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 8
Artigos: Abajures, acendeicxes, antenas,
aparelhos de iluminação, oqueccdores, assadores, bules elétricos, campainhas elétricas, chaves elétricas, chuveiros elétricos, ebuldores, espelhos para instalação
elétrica, estabilizadores de voltagem, ferros elétricos apra solda, ferro para passar e engomar, fios para instalação elétrica, fogareiro elétrico, rusiveis para bases e chaves, garrafas térmicas, interruptores, isiladores, fitas isolantes, iânipadas, lampiões, lantesnas de pilhas lustres, pilhas elétricas e rins

N° 868.235

var:.sdo,s, passagem- de paul os caiN° 868.243,7.—"-~
r
to'ma. restas de cartolina,- promissórias,
brianco, radiagrania.s, recibos em
Lranco, recipientes de pape. e Rpeltio,
to:atas de papel, rôlo de Papei, sacos
de parei, talão de cabogramas, de
PRAÇA 8
lute.frsos, de passagens, de promissáti-s.
iotti,o de papel; talão fe rad:agraIndustria
m is, de recibos e de telerarnas, tvlegramas eia branco; tubas de cartão,
Brasileira
oe papei e papelão, tebees de cartão,
„de papel e de papelão e vas...N de cartolina ou papelão
Indústria Brasileira
"k\l° 868.238
Requerente: Café Praça Oito Ltda.
Reg:teia:rei Cooperativa Regional M1
Local: Espirito Santo
cola Valenciana Ltda.
Classe: 41
Local: Rio de jaaeito
Artigos: Café em tvão, torrado, moído
Cêlasse: 19
e sonivei
Artigos: da classe
In1° 868.2.31
•
N° 868.244

•Ir

N9 868.233-234
çfb
•VdC)

Cooperativa Regional Avicola
Valenciana Ltda.

Requerente: Vertex Representação Importação Exportação Ltda.
Local: Guananwa
Requerente: Cooperativa Regional Avl
Classes: 1 a 53
cola Valenciana Ltda.
N9 868.239_
Local: Rio de janeiro
Classe: Nome de Emprêsa
N9 868.293

Titulo de Estabelecimento
REPRESENTAÇÃO IMPAM
Requerente: Jorge Câncio do Abaral
EXPORTAÇÃO LTDA.
Filho e MozarZ Amaral
Local: Guanabara
Requerente: Vertex Representações ImClasse: 36
portação Exportação Ltda.
Requerente: Transportes Va Tença D
Titulo de Estabeieduiento
Local: Guanabara
itada Comércio e Representações
N° 868.237
Classe; Nome 'de Emprêsa
Local: Rio de lane ro
N° 868.240
Classe: 8
Género de Negócio: Tittito de esti
belecimento

vanevar

Dente de Leite

EnfIRMP

N9 868.246
Requerente: Indústria Nacional de
Artigos Esportivos Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Indústria Brasileira
C.asse: 35
Artigos: Couros e peles preparados ou
não. Artefatos de coaros e peles, a -saRequerente: Ótica Lord Ltda.
ber: Afiadores para ferramentas, anto- Requerente: Erymar Embalagens e Re,
Local: Guanabara
presentações Ltda.
lhos para an.:mas, aparas, argolas,.a:os,
Classes: 8 e 10
Local: Guanaoara
azreios, bainhas, bandejas, bô.sas, caixas
Género de Negócio: Titulo de esti
Classe: 38
camurças, capas para álbuns e livros,
belecimento
carneiras, chapeleiras, chicotes, coleiras,
Artigos:
Agendas
em
branco,
álbuns
estojos, Lnguetas, malas, maletas, nioch/- em branco, argolas de papel ou paN° 868.247
las palmilhas, pastas, ponteiras, porta- pelão, balões de papel para enfeitar,
blocos, porta-chaves, portmnota.: porta- bilhetes de ingressos, mi:iates de pasblocos, porta-chaves, porta-notas, porta- sagens, bobinas de papel, blocos para
níqueis, pulseiras, rabichos, rebenques, anotações, blocos para cálculos, biocoF
rédeas, sacolas, sacos, saltos selas, so- para correspondência,, bioco, para de- Requerente: COCIA — Construtora Faltou - Telefonou - Chegou
Cidade do Ag;,) Ltda.
lados, solas para calçados, solas para ta- senhar, 'blocos para escrever, brocho,
Indústria Brasileira
Local: Rio de lanro
cos, tirantes, tiracolos, valises, vasilha- ras não impressas, carbognmas, caderClasse: Nome de Empresa
mes, viras de calçados
Requerente: Z. Albuquerque
netas em branco, cadenioa escolares,
.
Classe: 36
Local: Pernambuco
cadernos para desenho caxas . de paN°
868.241
Artigos: Artigos de vestuário, de totida pelão, capas de papel e papelão para
Classe:\ 41
sorte, inclusive de esporte e para crian- documentos, carteiras de papel e paArtigos: da Cla2se
ças, a saber: agasalos. anáguas, aven- pelão, cartolina, cartões de identidade,
tais, babydoll, barretes, batas, - bermu- de visitas e em branco, cartões índices
N° 858.248
das, blusas, blusões, boinas, bonés, bor- cartuchos de papelão, e cartolina não
Café Turismo - Santos
zeguihs. botas, botinas, chache-cols, de outras classes, chapas de papelão
cache-nez, calçados, calças, calcinhas, para fins diversos, chapas planográfiIndústria Brasileira
calções inclusive para esporte, camisas eas, cheques em banco, duplicatas.
RecmPrezte: Casa do Café de Santo,
Inclusive para esporte, camisetas, ca- encadernações de papel e capelão, enLimitada
misolas, canos de bota, capacets, capaz, velopes, envólucros de papel e papeRequerente: M. Marcos B. Farina
'Local: São Paulo
capotes, cartolas, casacos, casquetes,
etwuetas, faturas. fOtias de caleLocal: Rio de Janeiro
Classe: 41
ceroulas, chaves, chapéus, chinelos, chu- /ase, de papel e papelão, fõlhas
Classe: 8
Artigos: da Classe
teiras, cintas, cintos, coletes, combina- dizes quaidanapos de papel, ingre!‘sos
N 868 249
ções, co:pinhos, cuecas, culotes, dol- de parei ou cartolina, len;:s de papel. Género de Negócio; Tine.) de EsEabelecimento
remis, dominós, fa-das, fraldas, galo- livros comerciais em •bidnco, livros de
N° 268.241
chas, gandolas, gorros, gravatas, japoahil;dada livros fiscais em kanco,
nas,jaquetas, jaquetões, lenços, ligas, lwros . não impressos: nialab de papeluvas, maillotá, manteaux, meias, pale- lão, maletas de papelão, mata-borrão
tós, pantufas, peignoirs, pelerines, per- notpq Urais. notas pz.uiniss ,57ias otr.r,
neiras, pijamas, peitos. polainas, pulo- mentos de papel; papel
absorvente,
veres, punhos, quepis, quimonos, regacrecon,
alurninizado,
Requerente: Tintocar S. A,
los, robes de chambre, roupas para es- carta, de celulose, de
de Oda
Local: Guanabara
corte, roupas feitas, roupões, saias, san- EnLer -alo estanhado. higiênico imper. R , qu, re2tc: Produtos Alimentícios BisClasses: 1, 16 e 23
dálias, sapatos, shorts, slacks, sobretu- n.c: vel linha dag ma, ,n,a desenho,
más Ltda .
Artigos: Agua rãs, solventes, thiner.:
dos, sucteres, sungas. suspensórios, tou- n r a
para en - .4t.i.nação, para
Locval: Rio de Tan.:Aro
Tintas a base-de água para paredes e
cas, túnicas, turbares uniformes, ves- -5 :....ver. para im presso; papelão
Classe: Nome de 'dnip:sa
esquadrias, vernizes, esmaltes e a óleo,:
pariennho., para fins
qaalquer fim,
tidos
N-..:me de Empaa
ratas plásticas para pinturas

•
Odelea &and

çT

Produtos Alimenticios.
Bismás Ltda.

Z. ALBUQUERQUE.

ri
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N. 868.268

corrosivos químicos-anti; Creosõto; cromatos, cultura; caldo de; cultura de

1 bactérias; decolaminautes químicos;

ItIDENS.

funparadores químicos; deionantes qui-

OD.BRASILEIRA

cleScorantes químicos; desengrakantes
químicos; desincrustantes químicos; cies-

Iiravalijia S. A .
Requerente .
Local: Guaitatrara
Classe: 33
Titulo de Estao-lecimento
N" 868.251
CREAÇUS "BORISKA .e.tet,T-A-PORM*
'LIDA
Requerente: Creações aoriska Pret-

a-Porter» Ltda .
Local: São Paulo
Classe: Nome le Eruprêsa
N° 868.252
NEBE
Tnde tria
Brasil eira
Requerente: Nitrato de Prata Ne.bel
Limitada
',tical: São Ululo
ilat,se: 1
Artigos: Stwstancias e preparações químicas usadas nc,s inciústría .3, na lotoRratia e nas análises químicas. Substancias e preparações químicas ancorrosivas e antioxidantes, a saber; abraoivos químicos; absorventes químicos;
aceleractor.s químicos; .acardésia; acetiticadores químicos; acetatos; acetileaio; acetoarsenito; acetoselulose; ácidos;
acetona; adesivos químicos, absorventes
guimicos; agentes químicos; aglutina-

dores csainucos; água cutilada para
311dastile; água oxigenada para inausservar; alumens; alumina; alvaiades
0.:ceds quinaicos; alcassucs químicos;
Alcool para indústrias; aHeidos, .alitintos produtos químtcad para . conServz- r • alumens; alum'xia; alvaiades
sara indústria; amelina ou amelida; amiti/a; amidina; amido (químico) ; amido!gênio; amidol; amônia amoiaco; amo;teto; anilina; anticorrosivos químicos;
antidetonantes para motores; antiferruginosos químicos; antaxustantes químicos; antimônio; antiox:dantes químiços antitãrtaro; antracono; antraquitona; árgon; argunina; arsênio para
Indústria; ativadvres químicos; auratos;
azêdas-sal de; azotatos; azotos; azulina;
banhos químicos; bário; barita; baritina
baritita; barrilhas químicas; bases
j§uimicas; benzeno; benzina; biboratos
bicarbonatos para indústria; bicloretos;
bicromatos; blogNitalcos, p: od,iitos; bioxalatos; bismutato; bismuto; bissulfitos;
.bitartratos; boraclta; bórax; braunita;
brometos; bromo; brocaofôrmio; bromuretos; butanogás; cafeína; cafeona; cal
Yirgem usado nas indústrias calcimina;
gálcios; calomelanos para indústaa; cân-

micos-anti; diluente,s químicos; dióxidos;
disi_crsantes químicos; dissociadore.s
s.iturnicos; dissolventes quimicos; • diuretma, tolomita ou aoloinia; duicificantes
quitnic.s para indústria. dulcina para
indústria; emolientes quimicos; esteratos; estearina; esteres químicos; estriquinina para fins industriais; etano;
excitadores químicos; ...xtintores químico para incêndio; fenilautanilido; terroci.imeto de potássio, tihnes sensiveis;
fixadores químicos; fladm .i, fluídos químicos para indústria; Iltioneireto; fluxos
para soldas; formiatos; tu.;ti os, fucrina;
gri'atos; galhato de bismuto: gases qui mices • glicerina para f ndústria; glicol
gilcosidosw hélio; nelicc,pistas-papéis;
hexano; hidrocirato pa.-a cópias; hidrogênio; hidrossulflito; ni:lroxicitrofielal;
hiposfostatos; humetantes químicos;
impermeabilizantes ' químicos ioduretos;
manganita; materiais químicas; =terias
sintér:cas; produtos químicos' para fabricação de nitrato de prata; nitratos;
nii., benzina; oxalatos; oxidantes químicos- anti; óxidos; oxigênio; papel albuminado; papel heilográfico; papel
sensível; pirolusita pós químicos; potassa; preparações quimicas; redutores
químicos; removedores químicos; renovadores químicos; reveladores químicos;
salícitatos; sais químicos para inchistna; secantes quimicos; sodas químicas
(inclusive cáustica ) ; soluções químicas;
sulfatos sul-fitos; e su'fi. 'atos, thinne;
exeeto de . astros classes

Requerente: Confecções Balayla
Local: São Paulo. .

N. 868.262

1ND BRASILEIRA

Artigos: Camisas, blusas, blusõea,
calçados, calças, calções, capas, ca- Requerente: Grática
sacos, cuacas, gravatas. japonas, lenArt Ltcia.
.
ços, meias. paletós, shorts, saias
Locai: Soa Paulo.
e vestidos.
Classe. 36..

•
Nippon'

DONEGAL

Classe: 32
Artigos:, Para ciist.inguir almanaques,
agendas; anuários, albnns, boletins,
catálogos, folhetos jornais, livras.
In g nossos, revistas. orgaus de publicidade

ND .BRASILEIRA

N.Y 868.263

N. 9 868.257

Requerente: Confecções Baiayla

Local: São Paulo.
Artigos: Camisas, blusas, blusõsa,
calçados, calças. calções. capas, casacos, cucas, gravatas. japonas, Jon.
ços, meias. paletós. shorts,
e vestidos.
Classe; 36.
N. 868.258-259

KOTEX
Ind. Brasileira

EDILU
Ind. Brasileira
Requerente: EdiÚ
13à1.1 'que
e Cos.tura L:aa.

Local: Seso Paulo.
Classe: 36,
(x) Artigos: Anáguas, aventais, babydoll, bermuaas; blusões, boinas, boleros, botas, cacha_cois, .:alçados,
çasaalcinhas, calções 1:soa2sive para
esportes, camaas incluslvt para esportes camisetas, camisolas, camisciiões, capas, capotes, caSacos, casacas;
carculas, chales, chapeais.. cfiinelos,
cintas, cintos, coletes,
.ombinações,
corpinhos, cuecas, cueiros. -ailinansa
dominas. -e chap es. espartilhes, fraldas, fraques, gravatas. japonas, jaquetas, lenços, ligas, lingeries, luvas,
maiôs, manias de uso pessoal, mantos,
manteaux, meias*, paletos,
pegnoir,
pelerines, peles quando vestuário,
peugas, pijamas, ponchos, puloveres,
quimonos, regalos, robts de chambres.
roupões, saias,
sandálias, sapatos,
sohrts slaks, sobretudos, soutiens,
sueter, aurigas, tailleurs, Caras. toucas, turb_.ntes. vestidos. yens e visons.

Requerente: Kotex S. A., Produtos
Cirúrgicos e Farmaeauticas.
Local: São Paulo.
Artigos: Gazes, esparadrapos, ataduras, algodão, aparadores para fins
N. 9 863.253
cirúrgicos, assentos para
enfermos..
cambraia hidrófila, ligaduras de caEXPANSÃO MERCANTIL PANAMI(RIOA Miamo, cintas para fins clínicos; compressas de tecidos, curativos cirúrgiEMPASA LIMITADA
cos, espartilhos
especulos vaginais,
esponjaa feltros para cataplasmas,
Requerente: Expansão Mercantil Pa fios de linha para feridas, rolos cirúrgicos de lã pau, sarjadeiras e
namérica — Empasa Limitada.
tampões de gazes
N.9 863.264
Local:, São Paulo.
Classe: 10.
-Classe: Nome de Emprasa.
Artigos:
Babadouros,
cueiros,
cintos.
Artigos: Gênero de negócio: Compra
"LEMORA"
cintas, fraldas, ligas. suspensórios
e venda por conta própria
e protetores higiênicos.
Ind. Brasileira
Classe: 36
N. 9 368.254
Requeres. Modas Lemora Ltda.
- N.9 868.260
Local: São Paulo.
11 D I I( 0
Classe: 36
Brasileira
Indtietr ia
(x) Artigos: Vestidos, anáguas, blusas, botas, camisas, calças, saias, ca.
che-cols, baby-dolls, bermulas, peigRequerente: Bar e Aperitivo "Luaiko"
moirá, soutenes, tocas, aventais, ja-

BOITE BABY

Limitada
Local: São Paulo.
Classe: 42

Artigos: Bebidas alcoólicas e fermentadas a saber: aguardentes; anizes
aperltivcs; bagaceira; batidas; bebidas alcoólicas não mediciais; bedicias
fermentadas não medicinais; bkeer
brandy; cachaça; cervejas; chopps;

minós, mantas, véus, visons roupas
brancas . de uso pessoal.

cidras; conhaques; fernet; genemra'
genebrita; gengibirra' gin grinper
alcoólico; graspa; •hidromel alcoólico;
kirseli; kummel; liceéreS; maxasquiribas; nectar alcoólico; parati; pipermint; ponches; quinados; rum; sucos
alcooMos; vinhos; vodka ; whisky.

Requerente: • Georges G erbaka
Local: São Paulo.
Classe: 33
Classe: 33 Titulo

N.9 868.255

ORGANIZAÇÃO
CONTAB I L
SÃO PAULO

fora; calsomina; carbonatos; carburelos; carmim; carnalita; caseína para in-

BALAYLA

bstria; catalisadores químicos; caústi(aos químicos; cório-óxido de; corusa;
torussita; chapas emulsionadas; chapas
hensivels; cianato; cianetosi cianido;
!Cano; cianogênio: clanutaro, cianuretos
tinábrioj citratos; cloratos; cloretos;
erldratos; cloro; clorofórmio como sol:Vente; cobalto; combinações químicas
IN; colõdio; composições quimicas, comquímicos;
P,OStn3 WILInices; corantes

IND.BRASIEEIRA

N. 9 868.261

Faequerente: Confecções 13alayla
,.
Limitada
Local: Sãb Paulo.
Artigos: Camisas, blusas, blusões. ao'
çados, calças, calções. capas, casacos

japonas, lenc.os
cuécas. gravatas.
meias. paletós, shorts saias e vestirias
Classe: 3"
.

ponas, gravatas, jaquetas, roupões,
cube de chambre, pijamas calcinhas,
meias, luvas, cintas. cinturões, ligas.
sobretudo, casacos, maillots,‘ uniformes, calçados, lenços.
paleilis, do-

Requerente: Mino LJurenço
nas Santos

i

Local: São Paulo,
Classe: 33 Titula

N.° 8668.265

"MG FRANGO"

Ind. Brasileira
Paqueirente: Comercial Avicoia Big

Franco Ltda.
Local: São Paulo.
Classe: 41
(x) Artigos: Aves Ab
atidas
NP 868.266

"FERRARI"
Ind. Brasileira
Local: São Paulo
Requerente: Máquinas 'Perrari Ltcia.
Local: São Paulo.
Classe: 6
(x) Artigos: Abrasivos discos
de corte
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N. ? 868.267
"

rios, agasalhos, cuecas, calças, camisolas, baby-dolls, jaquetas, japonas, uniformes, tira-pós, cinturões, cintas lenGIVI "
ços, ligas, meias, paletós, tocas, cachecols, roupões, robe dechambhe, ponchos,
Ind. Brasileira
suspensórios, véus, visons, pijamas, calRequerente: Ligas Gsvi - Bronzes cinhas, cueiros, fardas, bonés, botas,
calçados, colarinhos, punhos e vestidos
e Metal Paten.te' Ltda.
Local: São Paulo.
Classe: 5
- N" 868.274
1)t) Artigos: Bronzes e 'metal patente.
°ANODOTECNICAN
N. 868.268

Ind. Brasileira

-4tneira de 1969 736

(Seção HO
N 868.280

N° 868,286

.)

Ind. Brasileira
"

Requerente: Ernp" . .:a de Turis o
• • Uematsta Ltda.
Locai: São Paulo
Classe 50
Artigos: Transportes e Turismo

:C O 1413 E 13613£3
Industrie Braeneire
Requerente: Comes e Bebes — Bar. e
Restaurante Ltd? .
Local: São Pau o
Classe: 41
• Artigos: da classe

N" 868.281

N° 868.287

° ESSOLAGEM E
R

°ALCEMAR°
Ind. 'Brasileira

Requerente: Anodotécnica Anoenzação
VULCANIZAM OEN'
Ltda,
MONTER.E,y:
TRAVI
Local: S., P.
Classe: 50
Ind. Srasnelra
Requerente: Conferes Mamar
e
Artigos: Mão de obra, anodização, • po- Requerente: Ressoiagein Vulcanização
Limitada
limento e coloração de alumínio
Central Ltda.
Local: São Paulo.
Requerente, Textil Monterrey Ltda,
Classe: 36
•
Local:
São Paulo
Local: São Paulo
N o 868.275
(a) Artigos: Abrigos quando vestuas
Classes: 33 e 39 — Titulo
Classe: 36
rios, agasalhos, alvas, toucas, boinas,
Artigos: da classe
baby-dolls, calças. calções. gravatas.
N" 868.282
_°I,TACAJát"
camisas, cintas, saias, roupões, mail.
iots. anáguas, domineis. saiote, sou.Ind. Brasileira,
N° 868.288
"CLINICA
tieens, corpinhos, camisolas, CinYliSORequerente: Antônio Afonso Pereira
Iões, pijamas, ponchos, palatos. jaPAMPLONA"
Local: São Paulio
quetas, japonas, meias, luvas, lenços,
Classe: 41
Requerente: Transportadora e Auto
einturõts, cintas, cuecasi. ces
Doces, drops, balas, 'chocolates,
Mecânica Itacajá Ltda.
roulass, bermudas, robe de chambre,
Requerente: César Saiba" Hadded e Artigos:
bombons, bolos, caramelos, confeitos, pu.!
Local: São Paulo
saias e vestidos.
Márcio Passini sionçalves de Souza
dins, pralinés, torrões e sorvetes
Classe; 50
Local: São Paulo
`‘,
Artigos: Transportes e serviços de auto
N.'? 8668.269
• Classes: 33 e 50 — Titulo
N o 868.289
mecânica

RE-DOBRAS"
Ind. Brasileira
Requerente: industrias Quimicas
Xilolite Ltda.
Local: São Paulo. Classe: 16
(a) Artigos: Pisos
TeS' 868.271

'PRIMAVERA"

Ind. Brasileira

N° 868.283-

N" 868.276 ,

POSITIVO
Ind. Brasileira

°CHEYENNE°
Ind. Brasileira

Requerente: Ta-Mar Bar Lanches
Ltda.
Requerente: Papelaria e Tipografia
Local: São Paulo
• Cheyenne Ltda .
Artigos; Para distinguir genericamente
Classe: 38
lanches em geral
Artigos: Agendas- em branco, albuns em
Classe: 41
branco, argolas de papel ou papelão,
bobinas de papel, blocos para desenhar
--"3"
laguel,,
N , 868.290
e escrever, brochuras não impressas,
Jr:
caixas de papelão, cartões comerciais e
tt
de visitas, fólbas de .celulose, fôlhas de Requerente: Indústria de Óleos Vegetais
TA - MAR
papeis-Olhas de índices, guardanapos, de
Tupã S. A.
papel, livros fiscais em branco, mataInd. Brasileir4)
Local: S. Paulo
?4
borrão, notas fiscais, livros não ims
Classe: 41
pres'sos, livros de contabilidade, ornas
rtigos: Óleos comestiveiS
mentos de papel, papel de carta, papel
Requerente: R. R. Medeiros
Local: Território de Rondônia s •
almaço, papel de sécia, papel alumini,
1n19 868.284
Artigos:
zado, papel para impressão, papelão
Arroz, fubá de milho, creme 4
quirela de milho, pimenta, faris
para qualquer fim
(
nha de milho, creme de arroz, massa
de
868.277
macacheira e rações
4
Classe: 41

Requerente: Magazine - Primavera
• Limitada.
Local: Seci Paulo
Classe: 22
(x) Artigos: Pios de. algodão. fios dt
amianto, para tecelagem, . fios de lieha, para bordar, fios de cánhamo,
sara tecelagem, carretas de linha.
tios de celulose para tecelassm, linha
de costura, linhas de lãs: para erochet,. linhas para bordr, linnes para
coser, linhas poro bordas, linhas para
°ELETRO TECNIOA
tricotar, novelos de lã, novelos de
BILMAN°
linba . fios de nylon, ',WS, tecelagem,
fios plásticos, fios de rayon, fios, linhas e Má para tricotar, fios' de pelos
pars tecelagem, fios de serzis, fios de Requerente: Thaler Distribuidora de Tis'
sécia. fios de juta para tecelagem.
tutos e Valõres MOlgliários Ltda.
Local: São Paulo
'2T
N.° 8868.
9 TN
6
Classe: 50
Artigos: Titulos e valeores mobiliário
HICSAN

Ind. Braellêir4

Requerente: Hicsan — 1"ngenhsvia
e Construções Ltda.
Local: São -Paulo
Ciasse: 50
(x) Artigos: Prestações de serviços
de eegenhaxia e construções.

N''

r

Lfdt.
'Local:

Classe: 8 — Titulo

N° 888.24'

868.291

•

a

- PRODUTOS IVA?
ind. Brasileira

Requerente: Química Blumenau Ltda,
Local: Santa Catarina

--•nn•••,14.

N 9 868.278
Requerente: Eletro Técnica Silmatx

Re querente: hithistria de Óleos Vegetais

Tupa S. A,
São Paulo

UCA:

Artigos: Produto para aumentar a esi.
tabilidade dos compostos &azotados
Classe: 1
f
1.,

Classe: 41
•
Artigos: Óleos Comestíveis

Isl" 868.292

N 9 868.285

N" 868.273

"EDAUP°
Ind. Brasileira

•

°SERRARIA
TROPICAL?

Requerente: Confecções Nirvana- Ltda.
Local: São Paulo
•'
-Requerente: 'Serraria Tropical Ltda.
•
Classe: 36
-Local: São Paulo
Artigos: Carnisas, camisetas, gravatas,
Classe: 4 — Titulo
saias, casacos; abrigos quando ~Mas

121.3t4pjar:

SCARPIMA_RE'l
Indllstria Brasileire
Requerente : Sz:arpituare

Cc»nérejo
Calçados Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Calçados

:#14111S
t
'

querente: Modas :ralissa Lícia.
Local: São Paulo
Artigos: Agasalhos, blusat 'calças,
gene, nza.illots, saias, tailleurs e vestidos
Re

Classe; 36

DIÁRIO OFICIAL (Parte 111)

736 Quarta-feira 2'c
N9 880.293

Classe 17
Artigos' ll:áquinas de calcular; máquinas de endereçar; máquinas de
escrever; máquinas de somar; registradoras para escritórios.
Classe 3
•
Artigos: Caixas elt::taicas; máquinas
registradoras e cemputadores- eletrônicos.

Requerente: Ra,tionai Orgahin-tiOr
• do Brasil Ltda.
N9 868.29.a
Local . •São Paulo
Classe 25
Aatigos: Para Distinguir: Projetos
DROGA -PERUCRE
desenhados plantas de obras; prosInd.
-Brasileira
pectos de fotografia ou de desenhos;
cLaplay s; cartazes; maquetas; modeRequerente: Farmácia Drogatos para serem •• copiados; mapas;
Peruche Ltda.
rnostraários; pasnéis; estampas; figuras; imagens, gravuras; figuras;
Local São Paulo
tabolêtas.
Classe 3
Artigos: Substancias, produtos e
Classe 50 .
Artigos: Organização, planejamento preparações químicas para serem
a administração de - emprèsas; ser- usadas /ia medicina ou na farmácia.
viços de projetos de implancaelatn
racionalização e expansões; estudos
N9 868.300
kettnicos e financeiros; administração de bens moveis; imóveis e valôres; corretagens; e propaganda e
EDNA
publicidade.
•••••

N9 868.294

AVANÇO-MADUREZA
GINASIAL E COLE
Requerente: GilLerto José Valia
Local: São Paulo
Classe 35 — 50
Titulo
_
N9 868.295

IND. BRASILEIRA

~a~m~0~

Ind. Brasileira

iequerente: Farmacla e Perfumaria
Brazão Lida.
Local: São Paulo
Classe: 3
Artig os: Substâncias produtos e preparações químicas para serem usamedicina ou na farmácia.
das
_ na
Nsr. 868.297/298

)ar dant lat51131Ra

Requerente: Paulo Salles de Barros
Local: São Paulo

N9 868.304

N9 838.3P2

Artigos: Como marca d eserviço, de
acôrdo com o art. 74 do Dec-tei 254
de 28-2-67, para ser usada pela requerente na prestação da serviços
de metalurgia em geral.

N9

N9 863-308

"SANGOu
Ind. Brasileira

50,/
•\t`'>°

Requerente: Plasticos Sango Ltda.
Local: São Paulo
Classe 28
Artigos: Bacias, Laldes; blues; cabides; centro de mesas; bombonieres; baixelas; bandejas; copos; pires; pratos; espremedores; estojos; Reauerente: Racional — Distribui.
funis; garrafas; licoreiros; manta'tora de Rações Ltda.
gueiras; açucareiros; saleiros; paliLocal: São Pano
teiros; palitas; confeiteiras; compoClasse 41
teiras; espalhadafees de água; espelhos; rolos de impressão; tijelas; tiArtigos: Rações
pos 'para impressáo; travessas vasilhames; vasos e plásticos engatados.
N9 863.309
No 868.205

aLENICAR"
Ind. Brasileira

Requerente: Farmácia e Drogaria .
Edna Ltda.
Requerente: Comercial de Secos e
Local: São Paulo
Molhadas ',enjoar Ltda.
Classe 3
Local. São Paulo
Artigos: • Substancias, produtos e
Classe 41
preparaçaes químicas para serem
usadas na medicina ou na faimaelat Artigos: Condimentos para alimentação: arreta; feijão; batatas; fubá;
milhos amendoim; carnes verdes;
868.101.
ervilhas; lentilhas; café; chá açúcar; sal; grão de bico; farinhas:
féculas frutas em caldas; sêcas e em
conservas; sarclinitas; flocos; asho;•
cebolas salsichas • mortadela ling.»,
ça; paio; .patês;. • tolos: pão; biscoi•aile4ra
tor
manteiga; salame; alface; agrião; couve-flor; repolho;
&me:irão; pepino, nabo; plinentao:
Requerente: Farmácia e Drogaria beringela; tomate; beterraba; vaAlojar Ltda.
gens; massas alimentícias.
Loeal aaa pauto
Ciasa:
N9 868.306
Artigos: Substantias, produtos
preparações químicas para serem
usadas na medicina ou na farmácia.

Manai en
Requerente: Por tex
de Portas Ltda.
Local: São Paulo
Classe 5e
FRACALANZA
'Gênero: Para distin guir marca a ser
Brasileira
J.nd.
utilizada pela requerente para distinguir serviços correlatas com sua
atividade, que compreende xnanutrr-.
ção de portas em geral.
Requerente: Metatúrgica Fracalanza
•Sociedade Anônima
No 363.296
Local ; &ta Paulo
Classe 50

BRAZI1(.
Cud. Brasileira

Janeiro de 1969

lemONINI•••n•n••n•n•••n•

Requerente: Equipame4nt0a
Somagro Ltaa.
Local: São Paulo
Classe 50
Artigos: Serviços de importação
e exportação.
amai.

N9 868.310

-uASAS FEITRIb
TECIDOS

.2.,?querente: casas Filtrin
'Tecidas Ltaa.
Local: São Paulo
classe 23
Título
-- —
N9 868.307
"

SIDERAL

Ind. Brasileira

Requerente: Sideral — Indústria
e Comércio Ltda.
Local: São
o 49
Paulo
Classe
i Artigos: Aeroplanos de brinquedos;
JARDIM UTINGA
álbuns para colorir: alvos para joInd. Brasileira
gos e tiros; balanças; bonecos; caixeta de música • emana i, brinquedos;
soldadinhos; 'revolveres de brinquedos; râcles para jago,s: aviões de
brinquedos; c&ifinhos de hrinquedo.
Requerente: Farmácia e Drogaria baralhos;
bolas para quaisquer joJardim Utinga Ltda.
gos: locomotiva s de brniquedos; ' car.Loca': • São Paulo
rocinhas; chocalhes;
laminas de
Classe 3
Artigos: Substancias, produtos e brinquedos; iegos de damas; jogos
de
bilhar;
bolos
para
hockey;
fichas
preparações químicas para serem para jogos; jog, a
dc vale/lios e da usadas na medicina ou na farmá»as_
cia.
868.303

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE:

Requerente: Malharia Guarulhos
Lida.
Lasca: . &lio Paulo •
Classe 36
Artigos; Vesticlos . saias; touc,as; agasalhos; alvas; calçar; blusas; blu •
aées meias lenços; juvas colêtes; •
chales; camisetas; camisolas; camisas; calcinhas; soutiens; anágua
saiotes; baby-dolis; calções; cueiros:
uniformes; petilnons; Dl lamas; Mantas; garros; gravata s ; guarda-pós:
roupões; rqupas feitas, sueter; pulôveres; punchos e roupas brancas de
LISO cear, a'.
868.311.

II e qu

eren te: Paknecedora Agr iso ta
Araraquara_rada.
Local: São Paulo
Cl aase 41

