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permite a desmontagem individual
das palhetas d istribuidoras - Société des Forges et Ateliers du Creu-sat.

N. 139.897 - Fabricação de dispo.N9 144.483 - Dispositivos para apliN. 14 6
. .646 - Dispositivo alimen- sitivos de material de ba rreira car aerosols aquecidos a- Robert Hen- tador automático
Raytheon Company. rotativo,
adaptável
ry Abplanalp.
N. 139.954 -1 Estrutura de mancai
à máquinas corticeiras ou outras fins
O Ministro de Estado da Indústria
- Mecânica e Estamparia Rodece - Universal Electric Company.
e do Comercio, tendo em vista o que
NO 144.911 - Uma Memória de Ltda.
N. 140.003 - Ap erfeiçoamento em
consta de no UNPI 50.028-68 resolve 1 fita de acesso aleótoria - Interna146.656 - Chave para mudaaaa aparelho condic ionador de ar - Ge- ••
autorizar, nos tênnos do arisigo 80 ' tional Bus;ness Machines Corporation deN.voltagem
- Torca S. A. Metalúr- floral Electric Company.
do Decreto-lei n9 8.933, de 26 de ja- ; N9 144.938 - Elevador, exaustor
N. 140.494 - Aper feiçoamentos em
Ineustrial.
neiro de 1946, a sociedade civil - G. combinado - Máquinas Moreira S. A. gica
N.
146.691
- Ma y° tipo de alteia tambores ro tativos - F. L. Smidtb
Pacheco & Cia. Ltda. co msede nesta ' No 144.939 -.- Se p arador por pêso ruptor automático
- Antônio Mário & Co. A . S .
Capital, Estado da Guanabara com- especifico - Maquinas Moreira S A Curatti.
N. 140.715 - Sistema de regulagern
posta dos sócios: Guilherme Ferro
NO 144.953 - Mecanismos totalizaN. - Nava tipo de má- e contrôle em série do ti Po de colePacheco & Cia. Ltda, com sede nesta dores de contrõle e seleção para cai- quinas147.160
fabricar grosas •-- aal- tar - The Singer Ma nufacturais !.
sempenhar a função de Agente da xas registradoras e máquinas de con- fr edo dipara
Company.
a Silva Vieira.
tabilidade - nhe Nac ional . a_'ash RePropriedade Industrial.
N. 147.669 - Um e q uipamento de
N. 141.10 - Junção de.satarraxá- •
aister•
Company.
José Fernante te LIMO Ministro I NO
lubrificação centralizada - Roberto vel para tubos de parede fina 145.083
Circuito
gerador
de
Perrot - Re gnerbau GIVIBH & Co.
Interino.
Barreto de Barros Falcão
pulsações elétricas Amp • Incorpo- Menna
N. 150.712 - Dispositivo adicional, N. 141.364 - Maneai de deslize rated.
, DIRETOR GERAL
N9 145.243 - Meniória sem. per- para armas de fogo de pequeno al- Gebruder Sulzer Aktiengesellschart
-- Eduardo Llovet; N. 141.689 - Nava principio araimanente Intarnational Business cance
Ma saa t
cavei na abertura de roscas de qualExpediente de 17 de janeiro de 1969 Machines Corporation.
tipo - Bruno Bottene.
N. 151.867 -1 Dispositivo de co- quer
NO 145.342 - Envoltório de válvula
N. 142.425 - P r ocesso Automatic<
Pedido de preferência
de ráios catód i cos •- Vidras Corning mando- contrale 'de trânsito - Szes-i e rápido para tingir
pr odutos textei
law B•ednarski.
Brasil S. A.
acabados aj ustados saibre
fôrma, •
N. 137.512 - A pe tacieea,mentos eia M
Luiz Carlos Martins Mônaco - - No •1
G
a„schHin. enfabrik Eugen Bellmanr
mB
No 145.447 - Mecanismo de posi- ou referentes a processos para' a
pedido de prefeaêneia da patente PI cionamento
inecan.ce de alta v
manufatura de cabeças gravadoras e
têrmo 199.820 - Indefiro o pedido de dade Internaaional Bus iness ,lociMa-. repr odutoras magnéticas dotadas de veN. 142.445 - Aperfeiçoamentos en
preferência.
ntiladoras de teto - Henriqui
chines
Corporation,
folgas reduzida. - N. V. Philips1 Gustavo
•
Gargi.
NO 145.486 - Aper feiçoamentos em gl oeilampenfa brieken .
Titulo de estabelcntenlo deferido ou relativos a núcleos
N.
- D ispositivos elétricos de transformaN. 137.546 - Aperfei çoamentos em para 142.471
propaganda luminosa
- Fábic
dores - Hitachi Ltd.
ou
relatavas
a
processos
de
fabricação
Te ixeira de Carvalho.
• ! " No 145.524 - Método e apaaalio
No 479.749 -Banco Nacional Brade placas dotadas de cavidades ou' N. 142.708 - Dispositivos eletrosileiro - Banco Nacional Brasileiro para operação de .fornalha - Com - per
furações afuniladas, feitas por lu
S. A. - Classe 33 - Registre-se
minescentes - Westinghouse Elecbustion Engineering Inc.
meio de corrosão - N. V. Philips' tric
Corporation.
N O 145.545 - A pec feiçoanaiatos em gloeilampenfabrieken.
N. 144 193 - anivo tipo de • má1
I f litro para condiciariadores de ar 'e
137.640 - Tubulação Elétrica -; quina de‘ passar - Milton Neves
s imilares - Sncieaade de Ceinércia MiN.
nnesota Mining And Manufactu-' Garcia. _
Seção de A dministração
ring
Company.
Refrigeração
Springer
S
e
I.N. 143.373 - Novas disposiaões en
NO 145.564 - Conjunto de engreN. 137.694 -- Circuita ca núcleo aele
de contraia de iluminação púExpediente de 17 de lancho de .19691 nagens suplementai inserivel entre mag nético - AMP Incorporated,
blica Campei - Componentes Ele1 um conjunto de engena .gens princi- • N. 138.073 - A p erfeiçoamento eia, tro
mecânicos
Ltda.
çê ncias
i. pdal e uma transmissão ligada às ro- estrutura de isolamento da paat& N. 143.382 - Aper feiçoamentos em
, 1 asa, comandadas de ãni veículo a em bobina do núcleo e do conjunto caixas de rolamentos axiais - C.B.
Bristol Marcas e Pa tentes Ltda. - ! notor - Akti ebnlaget Scania Voais da bobina de um transformador elé- E. Cia. Brasileira de Extrusão
trico - General Electric Company
No pedido de alteração de contrato
NO 145.614 -- :Escovas de cabelo de
N. 143.621 - Dispositivo de consocial DNPI 43.008-65 - De acôrdo ; a cionamento mecânico - Ronson vaN. 138.312 - Pilha resistente a tróle de flash automático para câzamento - Union C arbide Cora l
tanto mais que o contrato social não ; C orporation.
as
gr f i cas - Eastman Kop a. ion.
faculta o pedido de d esis tência, anca!
dak Company.
_
N 9 145.719 -- Dispositivos para d ;snas por um dos sócais,
N. 138.489 - apeateleo,in.ento
; tiibuir artigos de mercadoria - The
N. 143.774 - A p erfeiçoamento em
Método e aparelho para acrescimen- disj
Kasim, notificar ao intressado para á illette Company.
untar elétrico - General Electric
to
de material em fusão - General Company.
que, querendo, aequeira de neivo, com
N o 145.783 - Interruptores elétriElectric Company.
a subscrição de ambos os sócios.
i CO s tennicamente sensíveis e processa
N. 138.499 - Pr ocesso para a proN. 143.962 - Conexão automática
, I p ara fabrica-los •-• Texas Instruments
- '
dução de carbureto de silício Submi- para eqqapamentas hidráulicos - A.
I In corporated.
- The Carborundum Company. Camargo & Cia.
I%I9 145.814 - Ape,relho para gravar caon
N. 138.544 - Aperfeiçoamentos em
N. 144.187 - Conjunto de freio Divisão de Patentes
conectares elétricos em condutores e relativos a p rocessos
para fa
The Bendix Comporation.
brica-1
elétricos - Amp Incorporated.
ção de um transdutor e transdutores
N. 144.264 - Aperfeiçoamentos em
Expediente de 17 de janeiro de 1969
N9 145.834 - Centrôle elétrico de fabricados por êsses métodos - N. / ou relativos a e q
uipamentos destisegurança -- ("-aa.a • ry Rand Corpora- V. • PhilipsiGloeila
nados a explorar sinais pu1sativos
mp enfabrieken.
privilégio de in venção dejer ido
tion. .
. 138.650 - Cabo e conectar para I transmitidos
não-sincrônieamente em
meso
m - M innesoa
t and Manu- / s incronismo com uni gerador da imNo 145.920 -• APea:lei a oamentu a em
N9 139.620 - Dispositivo por
I I cturing Company. t
p
a
f s_ ou relativos a buchas ap l
á
ulsos
cr
onométricos - N. V. Paiicadas a aliforos - C • ani• Ind
stria
e Co- tenas - Olavo Ehmke.
1 N. 1912mércio
38. Pr ensa de parafuso/ lips'Gloeilampertfaibrieken.
Plásticos Ltda.
I N9 146.220 - Ape rfeiçoamentos em rara extrusão
de materiais termo-1 -.
N. 144.277
Aparelho ozonizad
NO 143.840
exci tador sem escavas
- - Grampeadoror
Geia:rui/ p lásticos sintéticosS.A.S. Lavoa/ residencial - láuhlemarme Eduard
critór i os para unir pap
para es- Electric Company.
hristian.
racione
meteria
Plastiche
(L.M.P.)
éis
sem
gr
C
aM1 N. 146.439 aPOs nem Pontaa Me
em
L. Colombo & Co.
tálicas aa aureio au,sfael de BuchaA'perfeiçoamento
- General aa- arie
La Viola,
11 N. 130.722 - Distr ibuidar de grua; N. 144.407 a Computador - isto
ternaticma1 ~alam afactiinea cor.,
Company.
p-o badre-elétrico do tipo bulb0, que Parafina_
PORTARIA No 460
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• As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 Irãras, o expediente destinado; à publicação.
-- As reclamações pertinentes
45 matéria retribuída, nos casos de
érro ou omissão, deverão ser
formuladas por escrito à Seção
de Redação, até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no
Órgão oficial.
A Seção de Redação funciona, para atendimento do público, de 11 às 17h30m.
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As assinaturas vencidas poo
derã.o ser suspensos sem prévio
aviso.

- Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
CHEFE aa 11E00 on frei:baça°
com antecedência de
FLORIANO GLIIMARAES solicitada
trinta (30) dias.

DIRETOR GERAI.

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
CHEFE DO ItIRVIÇO DE

rum/caçamos

J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO -
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DIÁRIO

SEÇÃO to .
Caçar da ~bitola:lado do •xpadiano• do Ospartamonba
Nacional -da\ Proprladada indo...Olmo do PAInl•tanio
do Comércio
indOstrii•

•

Impresso nas Oficinas Co Departamento cie Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PAR"I'ICULARES

•

FUNCIONÁRIOS -

Capital e Interior :
• Os originiais, devidamente
Capital e Interior :
1
autenticados, deverão ser dactilo- Senzestre
NCr$ 13,50
NC7-$ 18.00 Semesçr e .......
grafados em espaço dois, em uma lAno
NCr$ 27,00
NCr$ 36,00 Ano
só face do papel, formato 22x33:
Exterior :
Exterior i
as emendas e rasaras serão res• • NCr$ 30,00
Ano
..... •a_. • • NCr$ 39,00 Ano 4 •
salvadas por quem de direito.
• As assinaturas podem ser
tomadas em quialquer época do
ano, por seis meses ou anz ano,
exceto as para o exterior, que
sempre serão anuais.
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' NÚMERO AVULSO

- Na parte superior do enderéço 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 e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
, A remessa de valdres, sem-

favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nactopre a

rtal, deverá ser acompanhada de
esciarecirnentõs quanto à sua aplicação.

O preço do número avulso figura na última página de cada
- Os suplementos às edições
4exempiar.
dos tirgãos oficiais sõ serão remeO preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0.01, tidos aos assinantes que os solise do mesmo ano, e de Ncr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da wsinatura.

N. 144.458 - Nôvo sistema de
N. 137.055 - Máquina frigorifica
alerme contra fogo- - Walter ato- do tipo de absorção em circuito femann.
chado - Jorge Federico Requena.
N. 137.168 - Processo para emenN. 144.569 - Vedamento por pres- dar
condutores elétricos, elementos
são de fluído para eixos rotativos - utilizados
e processo para confecção
A. W. C,he,sterton Company.
dos ditos elementos - Preformed
N. 144.595 - Aperfeiçoamentos em Line
Company.
dispositivo de sinalização de obstru- N. Products
137.297 - Porta-bobina aperção de filtro para aparelho de con- feiçoada
- Monsanto Company.
dicionamento de ar - General Electric. Compa.ny.
Desenho ou Moda° Industrial
N. 144.614 - Estojo transportador
Deferido
- Phillips -Petroleum Company.
N. 144.651 - Originais disposiçães
N. 165.489 - Niko modelo de supara a montagem de castiçais e con- porte
para frascos - Laboratórios
juntos correlatos - Edwin Wirth.
. .
N. 144.770 - Sistema de preven- 'N. 165.825
modêlo de -cação de erro de interrogação no ar- neta, lapiseira- Nôvo
e congeheres - Artur
mazenamento de dados - Wçstern
Eberbarelit S.A. Indústrias Reunidas.
Electric Company Incorporated.
N. 166.298 - Original ConfiguraN. 128.819 - Processo para lubrificar máquinas de combustão interna ção introduzida em veitulador• de
mesa - Indústrias Reunidas Max
- Auto Union GMBH.
N. 130.441 - Projetil aperfeiçoado Wolfson S.A.
N. 168.308 - Um nôvo modêlo de
para morteiro de alma lisa - Hotchcomutador elétrico interminente kiss - Brande.
N. 130.488 - Aparelho transpor- Incictus Rádio e Televisão Ltda,
tador - The Udylite Reseïrch CorN. 172.481 - Niko modelo de
poration.
botão para registros hidráulicos em
N. 131.060 - Espoleta elétrica para geral - Metalúrgica Albion S.A.
foguete ou rojão - Hochicass-Brandt.
N. 174.102 - Original enfeite para
N. 131.676 - Vagão de três eixos veículos - Equipe Distribuidora de
com dois andares para o transporte Acessórios e Peças para Autos Ltda.
de automóveis - Niedersachsische
N. 174.685 - Moro e original deseWaggonfabrik Joseph Graaff 9MBEI. nho ornamental para tecidos - S.A.
N. 133.597 - Processo e aparelho Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
para a renegeração de carvão ativo
N. 174.687 - Nervo e original devegranulado - Nichols Engineering & nho ornamental para tecidos - S.A.
Research Corporation.
Indústrias Reunidas F. Mata.razzo.
N. 133.822 - Coposição revestidors.
N. 174.688 -- Novo e original desede secagem brilhante e processo para nho ornamental para tecidos - S.A.
preparar e usar a mesma - Dow Indústrias Reunidas F. Matraramo.
Corning Corporation.
N. 174.689 - Niko e original deseN. 134.146 - Processo de prepara- nlao ornamental para tecidos - S.A.
ção de um componente termoelétrico Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
e componentes termoelétricos assim
e original deseN. 174.690 Obtidos - Westinghouse ti:ctriO Oto ornamental para tecidas - S.A.
Corporation.
IndOstrias Reunidas F. Mataram°.
N. 136.140 - Papelão composto - N. 174.794 - Nôvo e original doseCrown Zellerbarch Corporation.
nho ornamental para tecidos - S.A.
N. 136.996 - Aperfeiçoamentos em Indústrias Reunirias F. Mataraiao.
sistemas de acionamento de fasquias
N. 174.795 - Nôvo e original doseou taboinhas em persianas, toldos e nho ornamental para' tecidos - S.A.
congêneres
Carlos Quirino
.Tudústrias Reunidas F. Matarazzo.
N. 187.019 - Aperfeiçoamentos em
N. 174.796 - Nóvo e original teseou retátivos a sistemas de telegrafia nho ornamental para tecidos - S.A.
ritmica do tipo provido de sinaliza- Indústrias Reunidas F. MataiIazzo.
ção automática para sinais entrantes
N. 174.'798 - Nôvo e original desemutilados - N. V. Philips'Gloeilam- alio ornamental para tecidos -- S.A.
penfabrieken.
Indústrias Reunidas F. Matai azzo

N. 174.800 Nôvo e original desenho ornamental para tecidos - S.A.
Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
N. 174.801 - Nôvo e original desenho ornamental para tecidos - S.A.
Indústrias -Reunidas F. IVIatarazzo.
N. 175.058 - Nôvo e original modelo de banquinho para bares Allan Grandjean.
N. 190.549 - Modelo de assadeira
redonda
Porcela Real S.A.
N. 180.551 - Modêlo de fôrma
para feijoada - Porcelana Real S.A.
Morleo de Uti/idade Deferido
N. 139.451 - Moder, de bomba
manual à vácuo para retirar ou transferir líquidos de recipientes - Eurico Wa-singer.
N. 141.558 - Novas disposições em
cadeira de descanso - Metalúrgica
Moema
N. 132.08'7 - Nêrvo modêlo de espingarda de caça - Cia. Brasileira
de Cartuchos.
N. 135.442 - N6vo tipo de Anel
retentor de fluído para muila Cyro da Silva Pereira.
Privilégio de' Invenção Indeferido
N. 163.428 - Um nôvo plug para
tomadas elétricas - Francisco
cio Montagnini Pennini e António
José Montagnini. Pennin.1.Exigências
N. 171.049/ - Imperial Chemical
Industries timited - C abe Pagar
referente petição 67.421-68.
N. U9.926 - Triebaut & Cia. Ltda.
- As oposições apresentadas estão
fundamentadas. O modelo e vulgar
sendo de domínio público há muito.
N. 128.300 - Indústrias e Comércio Luiz XV S.A. - Tome conhecimento do parecer técnico contrário
ao deferimento.
N. 130.867 - Ubo Lombardi. Tome conhecimento do parecer técnico contrário ao deferimento.
N. 133.002 - Cláudio Cesar Marengo. - Tome conhecimento do
parecer técnico contrário ao deferimento.
N. 135.890 - Indústrias de Isqueiros Alpair Ltda. - Mantemos
o nosso parecer anterior uma vez
que a réplica não mostrou 'cora argumentos concretos a falta de novidade do pedido.
N. 111.446 - Moacyr Rodaigues
doa Santos. - Tome conhecimento

do parecer técnico contrário ao deferimento.
N. 144.881 - Emílio Tellini. Tome conhecimento do parecer técnico contrário ao deferimento.
N. 148.868 - Sylvio Sciurnhata &
Filhos Ltda. - Tome conhecimento
do parecer técnico contrário ao deferimento.
N. 157.594 - Wa:tor Fritoc:ae.
Apresente novos relatórios e reivindicações bassacios n. Vania 2 (suo-estão da réplica do requerente).
N. 164.427 - Hopasa Soc. paulista de Montagens Industriais Ltda.
- Tome conhecimento do parecer
técnico.
Pra' «
N, 141.409 - Indústria de Adesivos
São Benedito Ltda. - Tome conhecimento do parecer técnico.
N. 138.739 - Fábrica de Móveis
Grotti & Lages Ltda. - Tome conhecimento do parecer técnico.
N. 137.309 - Masão Ukon. Tome conhecimento do parecer téc-

nico.
-N. 134.211 - Jacob Ritter K. G.

e Alfred Dottlinger, - Apresente
novos pontos característicos apresentando sõmente o que é nôvo.
N. 135.349 - Felí cio Rovai
Tome conhecimento do parecer técnico.
N. 134.630 - 'Use Parker Pen
Company. - Faz-se exigência de
novos pontos característicos de medo
que éstes não colidam com os do
termo citado 33.835.
N. 198.730 - Miner - Plásticos
Indústria e Comércio Ltda. - Apresente-os desenhos.
N. 98.086 - Inn parnti Società Generale Per L'Indústria Metalúrgica
e mecânica. - Notificar a recorrente
conforme o parecer de fls. 40.
N. 125.727 - Mário Pensa. - Notificar o requerente para que diga,
se quiser, em , face da oposição de
fls. 3.
Mefina S.A. - Diga
N. 126.425
O requerente em face do parecer de
fls. 39.
N. 128.657 - Oregon Etablissement Fur Patentverwertung. - Diga
o requerente em face do parecer de
fls. 27.
N. 135.665 - Plastar S.A. Comércio e Indústria de lalaterials o e Produtos Plásticos. - Diga o requerente em face do parecer de abo 11„, -
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N. 168.908 - Jair Amaral. - Tome N o 135.419 - Marukyu - Indúsria N 9 162.460 - Artefatos de Arame
N. 538.559 - Arco-Lis - Es.
conhecimento do parecer técnico.
de Máquinas Agrícolas Ltda. - Po- Ltda. - p ai. 6.604.
tam.paria Textil Arco-Iria Ltda. --a
N. 173.749 - Gearás Barkó. - tente 79.137.
/ N9 163.733 - Torbras S. A. - In- classe
23.
Tome conhecimento do parecer téc- N 9 137.139 - Universal OH Pro-Lclústria Brasileira de Máquinas Opa- .
N. 540.338 - Chambord - S:mca
nico.
dueto Company - Pat. 79.138.
ratrizes - Pai. 6.605.
do Brasil S.A. Industrial de MotoNo 137.213 - Importadora Marjo
N 9 164.164 - Ancora - Indústria e res, Caminhões e Automóveis Ltda. - Pat. 79.139.
Comércio Ltda. - Pat. 6.606.
se
8. - (com exclusão de dínamos).
N 9 137.399 = Terumi Kera - PaSeção . Legal
N 9 104.300 - Ancora Indústria° e
N. 542.
398 - Hoje no Rio - Ieda
tente 79.140.
Comércio Ltda. - Pai. 6.607.
Fontes - classe 32.
No 164.861 - Leopoldo Barci Expediente .de 17 de janeiro de 1969
N9 137.600 - Samuel James JaN. 553.049 - Cofib - Aracaju Fimison - Pat. 79.141.
Pat. 6.608.
bras Ltda. - cl. 29.
N
9
N
9
Exigências
185.393 - Comércio e Indústria
138.200 - Indústrias Brasileiras
N. 556.192 - Ker - Construtora
de Lápis Fritz Johansen S. A. - Pereira Almeida Ltda. - Pat. 6.609. Ker Ltda. - cl. 44.
khluC
Pat.
79.142.
Mou/inage et Retorderie de ChavaN. 561.597 - Gamacortin - InN9 138.298 - Manuel Maldondo
noz (no pedido de desistência da padústria Brasileira de Produto-s Quítente PI - termo n 9 148.331) Cum- Veloso e Amadeu Guillermo Mijares
micos S.A. - cl. 3.
Pujais - Pat. 79.143.
pra a exigência.
Seção' de Interferência
N. 562.310 - Berilo - Confecções
N9 138'.307 - Produtos Químicos
Institut . Français du Petróle, cies Guarany
Berilo Ltda. - cl. 36.
S. A. - Pat. 79.144.
Expediente
Carburants et Lubrifiants (no pedide
N. 565.577 - Boehringer Man17 de janeiro de 1969
N o 138.644 - Regie Nationale Des
do ele desistência e arquivamento de Usines Renault - Pat. 79.145.
nheim - C. F. Boehringer & Soehne
• processo da pat. I - termo 148.906)
G.M.B.H. - classe 1 - (sem
Marcas Deferida
N9 138.802 - Techni - Pak (Pro- Clamara e exigência,
direito ao uso exclusivo de Manprietary) Limited - Pat. 79.146.
N.
404.962
Gazeta
Israelita
de
N o 138.831 - Persianas ColUmbia São Paulo - Leonardo Frankenthel nheim) .
J. M. Voith GMBH (no pedido de
N. 566.037 - Recanto Havaiano
arquivarnento do termo ,185.607 pa- S. A. - Pat. 79.147.
- classe 32.
- Recanto Havaiano de Comestíveis
N9 138.948 - Vyzkumny tstav
tente PI) - Cumpra a exigência.,
N. 412.350
Ba y lnarsky
Arquivamento de Processos
Urolithico - Ar- Ltda. - el. 41 - (com, exclusão de
Pat. 79.148.
lanches).
Fora mandados arquivar os seN9 138.992 -- Olaer Patent Compa- mando Mendes Portella - cl. 3.
N. 566.126 - Recolhe a- Estlwr
N. 515.635 - Erontex - ErOn
guintes processos abaixo menciona- ny - Pat. 79.149.
dos:
N 9 139.178 - Aifred Ney - Pa- Indústria e Comércio de Tecidos Campos de Oliveira - cl. 28
N.
566.215 - Pexim - Remar S.A.
Ltda. - cl. 6.
N 9 110.370 - Siemens Aytienge- tente 79.150.
Comércio, Indústria e Exportação de
sellchaft.
N 9 139.118 - Alexandre Ranard
N. 515.640 - Erontex. Eron Produtos Alimentícios - ci. 41.
N 9 149.488 - Combustion Enginee- Pat. 79.151.
Indústria e Comércio dê Tecidos
N. 566.642 - Frijasa, - Frigorífico
ring, Inc.
Ltda.
- el. 10. - ( excluindo-se os de Jacarezinho S.A. - el. 41.
N9 148.963 - Rohrenwerk 17nd
Iiirodêlo, Industrial
artigos indicados pela seção).
N. 569.683 - Dolceta
Societé
Pumnenfabrik Rudolf Bauer.
N. 515.643 - Erontex - Eron
- cl. 36 - (sem direito
No 127.252
Pulman Inc.
N9 laõ .738 t-- Fábricas Germade !Indústria e Comércio de Tecidos Rhocliaceta
ao uso exclusivo da letra D).
N9 127.623 -- General Anilina & S. A. -Pat. 6.597.
classe /3.
N. 569.684 - Dolceta - Societé
Filin Corp.
N9 139.651 - Symington Wayne
N. 515.645 - Erontex - Eron Rhocilaceta - cl. 37 - (c o nsideCorparation
Pat.
6.598.
rando
os "filets" cmoo "colchas de
N o 133.633 - Societe Das Usines
N° 151.362 - Antônio Tovar Sa- Indústria e Comércio de Tecidos filets", sem direito ao uso exclusiv0
Chimiques Rhone Poulenc.
Ltda.
classe
18.
- Pat. 6.599.
N 9 142.749 -- The Lumus Compa- linas
N. 515.648 - Erontex Eron da letra D).
N9 151.678 - Ancora - Indústria
N. 571.408 - Come Fogo - Adyr
ny:
Indústria e Comércio de Tecidos
e Comércio L tda. - Pat. 6.600.
Calixto - classe 42.
N9 144.636 - Rhone Poulene S. A.
Ltda. - classe 15.
N9
155.518
Enzio
de
Mello
PranL
N. 571.898 - Ip. - Santo Vez
N ç' 147.505 - JF Me Elwain Comdine - Pat. 6.601.,
.
N. 520.679 - Fergobi - Fergo Pinto - cl. 45.
pany.
N 9 158.081 Farei Propaganda ,S.A. Indústria Mobiliária - cl. 49.
Emser
N. 575.962 - Grilene
N9 149.987 - Rhone Paulene S. A. S. A. - Pat . 6.602.
N. 534.425 - Ilha da Macieira
N9 162.359 - Dumitri Ghica - Pérola do Atlântico - Armando Gon- Werke A. G. - classe 23.
N9 154.714 - Combustion EngineeN. 576.094 - Tevejo - Emprêsa
Pat. 6.603.
ring Inc.
çalves - cl. 32.
Gráfica O Cruzeiro S.A. - el. 32.
N 9 157.773 - Rhone Poulenc S. A.
N. 576.593 - Gessy - Indústrias
N° 160.860 - Giuseppe Michelino.
Gessy Levar S.A. - el. 34.
N9 164.838 - Rhone Poplenc S. A.
N.
576.5594 - Gessy - Indústrias
N o 167.471 -- General Aniline &
Gessy Levar S.A. - el. 35.
Film. Corp.
- N. 576.595 - Gessy - Indústrias
N 9 169.938 - Farbwerke Hoechst
Gessy Leves S.A,. - cl. 36.
Aktiengesellschaft Vorm. Meister
Indústrias
N. 576.596 - Gessy
Lucius Bruning.
Gessy Lever S.A. - el. 37.
N9 170.587 - Societe Anonyine AnN4.5.80.488 - Silva. Telles - Pa-.
dia Citroen.
nificadora Silva Telles Ltda. - eisPROJETOS ESPECIFICOS
N 9 173.249 - Farbwerke Hoeshst
se 1.
Aktiengesepschaft Vorm. Meister
N. 584.951 - Cancioníssima 66 Lucius & Bruning.
Roberto Felippe Palmazi - classe
N 9 174.140 - Werner & Pfleiderer
o a exclusão de jornais esE. Veb. chemische Werke Buna.
t3r2-'.."-(com
angeiras).
eni
N 9 175.486 - 175.487 - 175.511 N. 584.952 - Cancioníssima 65 General Ani/ine & Palra 'Corp.
Roberto Felippe Paltnari - classe
Divulgação n 9 1.071j
N 9 175.799 - Monsanto Company.
32 - (com exclusão de jornais esN o 178.538 - 180.798
Eastman
trangeiros).
Kodak Company.
Cancionissima 64 N9 181.548 - Societe Rhodiaceta.
classe 32
Roberto Felippe Palmari
N o 181.907 - The British Tap 7gz
- (com exclusão de jornais est-ranCie. Company Limited.
geN
iro. $).
584.953 PREÇO: Ner$ 0,40
N 9 182.256 - E. R. Squib lz Sons
ge:0.058: .954 - Cancioulssima 63 Inc.
Roberto
Felippe Palmari - cl. 32
N9 134.435 - Vemag S. A. Veículos
- (com exclusão de jornais estrane Máquinas Agrícolas (Arquivem-se
es processas).
N. 584.955 - Cancioníasima 67 Roberto Felippe Palmari - classe 32
- (com exclusão de jornais estran-,
SERVIÇO DE RECEPÇÃO
geiros) •
INFORMAÇÃO E EXPEDIÇÃC
N. 59726 Sylvius - Sylviu.a
Na Guanabara
Sociedade Técnica Industrial e Co-.
marcial
Ltda. - cl. 6 - (com exExpediente de 17 de. janeiro de 1969
clusão de artigos indicados pela seAvenida Rodrigues Alves no I
ção).
Notificaçclo
N. 590.873 - Usimar - Indústria
Picam notificados os requerenteS
Agência
Metalúrgica Evelyn Ltda. - cl. 5.
abaixo mencionados a, comparecer a
N. 597.842 - Zezinho - Cia. coêste Departanemto no prazo de (90)
Ministério do Fazenda
mercial e Industrial Katra - cl. 46.dias, a -fim de efetuar o pagamento
N. 597.850 - Zezão - Cia. Coda taxa final de ae6rdo com o Demercial e Industrial Katra - cl. 46.
creto n9 254 de 28-3-1967.
a pedidos peld Serviço de Reembêlso Postal
N. 598.435
Orgave
Orgave
N9 105.821 - Eugen Neverovsky
Indústria e Comércio Ltda. - el. 17.
- Pat. 79.133.
(Cm exclusão dos artigos disN 9, 127.154 - American Cyanamid
Em Brasília
- dos pela seção).
Company - Pat. 79.134.
N9 129.406 - Continental ComN. 602.607 - Fridoeste
FrigoriNa sede do D.I.N,
pany Inc.
Pat. 79.135.
fico Sudoeste Bahiano S.A. - el. 41..
N9 132.847 - Valmet Oy. - Pa-:
- (considerando ! intouriscos" como
tente 79.130.
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da 'interêsse na averbação solicitada.
Erigenrias
N. 602.739 - Scala D'Oro - Mo-I Expressão de propaganda deferida
Pilking on Brothers Limited (ti' N° rir"P Bem Servinda N'sr 617.466 coca Fabril S.A. - el. 37.
Diaz Garcia • tular
O, i.gistra 191.545). - A re- Cia. Swift, - Cia. Swift do
• N. 603.078 - Paladino - Victor ií
Perliminarm.ente, apresente exem- querente
oeverá retificar por apostila
'Sítes - 1 S. A. - •Oasse 41 - Art.-101, pares cumprindo o art. 96, do CPI.
- el. 41.
número do wesente registro ( no
Frase de propaga nda deferida
N. 603.244 - Rádio-Car - Co520.675 -- Fergo S. A. Indús- o
N9
N9 563.886.- Passe Uns Bom Dia, tria Mobiliária - .Apresente etique-. documento de fls. '18 a 23 do R. mit-serei° e Instaladora Rádio-Car Ltda.
mero 232.346.
Calçando Sapatas Melodia - SABAP tas nítidas (1 9 exemplar).
classe 38.
Pinkington Brothers Limited (ti. 603.367 - Lanzetti - Lanzotti - Soc • eciade Jinônma 13ras1 leira de
119 535.024 P relli S. • A. Cia.
lítinstria e Comércio e Importação Artefatos ;()lástieeis - Classe 36 - Industrial Brasile :a - Faça - o can- tular do registro 230.532). - ProArt. 105..
Ltda. - classe 21.
celamento do registro n9 362.332 e mova a retificação do n 9 da classe
diga se o mesmo tem interêsse pelo do presente registro, no original do
Nome comei ciai deferido
N. 603.435 - Super-Secreto documento junto ao R. 32.346.
presente.
Edições Pelicano Ltda. - classe 32 N9 540.328 - R. Simon S. A. CoBofa N. V.' (titular do registro núNs. 536.306, 536.312 e 536.322 :(sem direito ao uso exclusivo da ex- mércio e Indústfta - R. Simon S. A. Indústrias
Eletro Mecânicas Pecker mero 202.745). - Cumpra a exigênpressão "super").
Comércio e Indústria - Art. 93 ira- S. A. - Faça o cancelamento do cia da Seção.
N. 603.611 - Cantor Pentecostal mero 2.
registro n9 361.41.7 e diga se o mesmo
Profacos Importação e Comércio de
• Erik Aldor Pettenson - classe 32
ainda tem interesse pe'o presente,
Produtos Farmacêuticos Ltda. (tiInsig n'a deferida
erida
• (com exclusão dos artigos indicaN9 541.176 - rextil Paulo Abreu tular do registro 274.003). - A redos pelo seção).
N9 556.317 - Danasa - Diesel. S. A. - Faça e cancelamento do re- querente deverá apresentar fotocóN. 603.639 - Lavanda York - Máqu
é Im- g• stro 119 373.826 o diga se o mesmo pias mais nítidas das traduções de
nas
S.
A
Engenharia
Indústrias York S.A. Predutos Ci- portação - Classes 6, 7, 16 - e 33 ainda tem interêsse pelo presente.
fls. 22 e 27.
rúrgicos - cl. 48.
•
Art. 95,
119 542.208 - Confecções Égide Unilever Limited (titular do regisN. 603.763 - óleo York - infantil
Feitosa •& Araujo Ltda. - Classe 36.
Marcas
Mac
f
eridas
.
•
• Indústrias York S.A. Produtos
Ns. 562.780 e 562.784 - Consruto- tro 267.215). - A i_querente deverá
Cirúrgicos - cl 48 - (sem direito
N9 390.913 - Lanbel - Fiação e ra Ker Ltda. - Faça o cancelamen- promover a retificaçáo do nome da
ao uso exclusivo da expressão "in- Tecelagem Campe Belo S. A. - to do reg • stro n9 379.938 e diga se licenciada no finstrumento de fôfantil".
Classe 36.
o mesmo ainda tem interêsse peio lhas A.
N. 609.910 - Cibrepan - Cia.
N9 452.017 - Via Roma -- Varo presente.
Química Interchemiet Brasil Ltda.
Brasileira de Expansão Agro Pecuá- Quattrini & Cia. - Classe 36,
Okrasa
Automó- (titular co registro 324.ã9). - A
N9 567.381
ria Cibrepan - el. 2.
N9 4i5-954 - Rio Claro - Fábrica veis Ltda. - Fuça o cancelamento requerente deverá provar que Doraa.
N. 609.956 - NP - Novopiast - Le Cavocerias .R.‘o Claro Ltda. -- do . registro n9 374 400 e d
:e o Herzeg tens poderes para representar
Novoplast S.A. Industria e Comércio Clssse 21,
mesmo tem intetêsse pelo pres.inte.
a firma.
el. 23.
N 9 540.511. -- Pai i•ruense - 'Sr aç'áo
N" 567.658 -- ailascarenhas Ri SanSocieta Farmaceutici Italia (titular
Bouruense
Ltda.
Classe
38.
tiago Ltda. --• Faça 'o cancelamento do registro 347.850). - Apresente o
N. 609.980 - Nobre - Elos QuiN9
550.657
Cerealista
R'oclaren•do reg stro n9 378.825 ' e diga se -o ntivo documento de cessão.
Mica Industrial Ltda. - el. 1.
Esmeralda da Costa Pilão (titular
N. 610.154 - Café Jaguarete - se - Irmãos 1-12 ,iptmann - Classe mesmo tem interêsse 'Selo presente,
n9
41.
1 N9 569.775 Associação do Fun- do registro 359.400) . A requerente
Cândido Matos da Silva - el. 41.
N. 610.270 - C'MC Cemecê - Cia.
Nç' EiT1.303 Realce -- Prodnos cionários PúbLeus do Estado de São deverá prestar esclarecimentos tendo
Mineira de Cervejas - el. 42.
de Toucador Renee Ltda. - Classe Paulo -- Faca ao cancelamento do em vista que no carimbo do SPg não
registro 376.754. diga o requerente se consta o pagamento da taxa.
N. 610.529 - Emblemíttieá
n9 48.
ainda tem interêsse no protseguiEmtc Emprêsa Técnica de AssistênHermainly Indústria e Comercio
N9 575.864 - Isopol - Isof i l S. A. mento do prese.i te pedido,
cia Comercial Ltda. - el. 28 - (com
Hic S. A. (titular do têrmo número
exclusão dels artigos indicados pela Fios, Cabos e Materiais Isolantes - ! N 9 570.901 . -- Anibal Zachar:as - 542.709). - Preste esclarecimentos
Classe 2C.
Face ao cancelamento do reg stro
Seção).
em vista a divergência entre o
N9 578.763 -- -Pam-Porn - Indús- n9 379..301 do na sin o reuerenie, tendo
N. 610.604 - Ferralite - E. Lunome da depositante e o, da cecena S.A. Indústrias Metalúrgicas tria e Corn o:cio At:antis Brasil Ltda. diga se ai nda t e/11 'nterêsse no pros.- dente.,
- Classe
; seguimento do peol'd o.
el. 11.
N9 578.776 - Padrão Dsquadrias
N. 611.059 - café Flor do Sul Diversos
' N9 572.994 -• Empreend mentos
Lottar Machado dos Reis -- el. 41 Padrão S. A. -- Classe 38.
Imobiliários
Warchavehik
Bruiss'
LiShell
International
Petroleum
N9 590.370 -- Manha - Soe edade
- (apenas, . para café torrado e
Industr cl de Desfibrados Texte's Ma- •mits.da - 'Face ao cancelamento do Company Limited (titular do regisnado).
reg - stro 379.725, de mesmo requeren- tre 313.350). - Indefiro o pedido
('lasse 23.
raia Ltda.
te, d'ga se ainda tem interês te no de 'anotação de transf. em face do
N. 611,081 - Cantescos - MadeiN9 594.812 - Superviés - Indús- . prosseguimento do pedido.
reira Cartescos Ltda. - cl. 4
art. 96 do CPI-.
N. 611.085 - Galicia -a Cerâmica tria de Fitas lornak S. A..- Classe
Ni 573.843 Comércio de Bebidas
Galicia Ltda - cl. 16 - (bom ex-- n 9 22 •
S h e 11 International Petroleum
Cegil Ltda. - Face ao cancelamento
N9 602.722
Superlaço - British do registro 379.840 do requerente, Company Limited (titular do regiselusão de gesso).
N. 611.190,,- Boeke - Cia. La- Rapes Lim • ted -- Classe 31.
diga se ainda tem interêsse- no pros- tro 336.297). - Indefiro o pedido
N 9 603.124 - Egipcia - Arplac seguimento do ot-cvdo. •
ticínios Alberto Boeke S.A. - el. 41.
de anotação- de transf. em face do
N 611.431 - Pil - Produtos In- S. A. Artefatis Plásticos de ' Calça-, j N9 573.966 -- EM" - Bureau Mer- art. 96 do CPI.
as; riais e Lavoura Pil S.A. - cl. 28. dos -- Classe 26
cantil de Imóveis Ltda. -- Face ao
Imobiliária Nôvo Lar Ltda. Inovar
.-- (com exclusão dos artigos indicaN9 693.458 - V •IP - Indústria Na- cancelamento do `reg'stro 379.848, do (titular do termo 474.105). - Arc'onal de Artigos Esportivos Ltda. - requerente, diga se ainda tem inte- quive-se o pedido de anotação de
dos pela seção).
resse no presente pedido.
alt. d enome por falta do cumpriN. 612.053 - Tijuca - Imobiliária Classe 49.
119 573.971 -- Gutemberg José Bar- mento de exigência.
Tijuca Ltda. - el. 38.
NP €03.201 - Ata Mogiana - Cia.
N. 612.126 - Foguete - Indústria Te'efonica Alta ivTogiana
Classe 50. bosa - Face ao cancelamento do teInstituto Paulista de Concreto ArN9 , 609.986 -- Nobrè - Elos Qui- gis.tro 379:044, diga o requerente, se giloso
de Relógios Herweg S.A. - el. 8.
Ipca S. A. (titular do têrmo
N. 612.131 - Sol Silva, Oliveils. ta tr'ea It.dustr ai Ltda. - Classe 18. I ainda tem interâsse no presente pen9 532.159). - Arquive-se o pedido
Cia. Ltda. - cl. 36.
I N9 610.222 - 1 âmpada de Aladim dido,,
de anotação de alt, de nome por
N. 612.931 Durite - Tintas - Erntec Emprêsa Técnica de Assis- I 119 • 574.160 - Confecções Ormar, falta de cumprimento de exigência.
têne'a
Comercial
Ltda.
Classe
32.
Ltda.
Face
ao
cancelamento
do
Diamante Indústria e Comércio Ltda.
Editôra Cleópatra Ltda. (titular do
`-" 610.512 -- Emblemática - Emtec . registro 378.877 do requerente, diga
-- el. 1 - (apenas para solventes).
têrmo 350.647) . - Arquive-se o pediis
Técnica
de
Ass
stência
Cose
ainda
tem
interêsse
no
presente
N. 612.953 - Randal Confecdo de anotação de transf. por falta
ial Ltda. - Classe 49.
1 pedido.
ções Randal Ltda. - cl. 36 - (com
de cumprimento de exigência.
9
90.352
Fõlha
de
'São
Roque
579.144
Fraecaroli
Ri
Cia.
N9
exclusão de leques).
- Ruy Martins Meixedo
Classe 32, Ltda. - Preliminarmente, 'apresente
Exigências
N. 613-.041 - Dendrosil - Zainbon
Nç 611.000 - Opaba
Saboara exemplares curnprndo,o art. 96, co
Laboratórios Farmacêuticos S.A. - Opaba. Ltda. - Classe 46.
CPI..
el. 3,
Foram mandadas pagar a taxa
N9 611.051 - Só - Lauro C. Costa
No 595.083 - Formasa Indústria de
N. 613.474 - Hipe.rtronic Beagá -- Classe 41.
de anotação os requerentes
esclarecimenB.A. e Televisf; 3 - el. 8 - (com
abaixo mencionados:
N9 611.439 - Bem Vinda - Indús- Formas Ltda. - Prestea
exclusão de secadores para cabelos). tria de Produtos Químicos Bem Vin- tos quanto ao registro 382.814.
Reizinho
Rotte es e Uniformes Ltda.
603.068
--apedrna
Tavares
Ne119
N. 614.930 - Tonoglan - Farina- da Ltda. - Classe 46.
- Apresente etiquetas excluindo (titular do registro 343.457).
. eia Naeional d-e Homeopatia Ltda.
N9 611.475 - Café Palhoça a Moda ves
,
Reizinho Roupas o Uniformes Ltda.
- classe 3.
da Roça - Café Rocket Ltda. - das mesmas kr: frase,
(titular do registro 319.234).
Classe
41.
614.788
1)Mas
de
Melo
PiNç
Título de Estabelecimento Deferido
Ford Motor Compttny (titular do
N. 534.174 --- Santarém - Taft
NP 611.497 - Muncipal - Auto menta S. A. Indústria de Relógios registro 360.888) .
Magazines S.A. Comércio e Indús- Mecânica Municipal Ltda. - Classe - Preste esclarecimentos em face do
Aleosta Transportes Ltda. (titulas'
registo 377.680.,
el. 36 - -Art. 97 ,n9 1.
tria
oP R.
do registro 371.597).
.
N. 571.322 - Importadora Pinto
N9 612.034 - Alce - Adons PaIP - Santo Vaz Pinto - el. 45 getti Ciculto - Classe 36.
.Art. 97 n9 1.
- Seção de Transférência
Serviço de Documentação.
e Licerma
NP 576.213 -- C ,ssunis Capueino - N9 612.858 - MB - Minerva do
Expediente de 17 de janeiro
Laisi & Viola - ( - 3S(!s 41, 42 e 43 Brasil Indústria de óleos Lubrificantes e Produtos Químicos Ltda. de 1969
Art. 97 Fe 1.
:Expediente de 17 de janeiro
?]asse
1/.
LoN9 594.155 - Latas O Me
de
1269
.
Exigências
37
e
'37
Claa co
jas Guiné Ltda
Termos com exigência S de apreri7o. de estabrlecimento indeferido
g- Art. 97 nP 1.
Exigências
sente clichê:
N9 603.008 -- Indas'ai; de Malas
; N9 597.125 - Super Mercado -das
.
Bandeirantes
Comér676.355
- Resiferro
N
9
Home Fittings do Brasil (titular do
e •Roupas - Moyses Calina - Classe
Bandeirantes Ltda. - coa •ses
cio de Resíduo e Ferro Ltda.
• n o 36.
registro 147.842). - Di ga se na
97 1-01 1
Rb
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wuinta-teira

23

OLARIO OFICIAL

(Seção

III)

Janeiro de

1969 74"

NO 676.628 - Dr. K-arl Thoznae
N9 672.053 - lorrefação e Moagem
1(9 672.886 - Indústria e Comér- 11(9 676.791 - Ri ch-Manas Magam
G M B H.
de Café Medianeira Ltda.
cio de Tecidos e Confecções kornomax zine Ltda.
N9 676.638 - Ponciano Blanco
N9 672.063 - Kalil A. Nabli..an.
Ltda.
1 1(9
Crespo.
N9 672.074 - Prezia & Bernardelli N9 672.920 - Biokret Campinas de Ltda. 676.792 -- Confecções Britania
N9 676.639 - Ponciano Bla lacei Ltda.
Pavimentação Ltda.
• N9 676.806 - Guilhermino WasserCrespo.
N9 672.167 - Frigorífico...Serrano
N9 672.923
Walclyr Antônn Pohl man.
SÃ
• •
1(9 672.926 - Orlado Zaniboni.
; 1(9 676.807 - ouilhermino Wasser.
•
Ne 669.798 - Doces Confiança S.A.
1(9 672.927 - Orlando Zaniboni.
Iman .
Indústria e Comércio.
1(9 672.168 - Frigorifico Serrano 119
673.038 - Maciefir Sociedade :-.1e
N9 669.802 - Cafeteira Brasileira S. A.
1(9 671.033 - lorrefaçã.o e Moagem
S. A. Indústria e Comércio de MeNo 672.469 - produtos Testeis Ar- RepresentaçõeS Ltda.
Luzitano Ltda.
• tais e Seus -Aztefatos.
mando Ricardi S. A.
• N9 673.044 - Retifica Ideal Ltda.
NO .677.134 - Passabra - S. Ac
N9 669.826 - Adua Ebraico Izoldi.
N9 672.183 - Odir Nogueira.
1(9 673.072 - Eckco Empreendi- Agência de Viagens e Turismo.
No.. 669.841 - Odil de Sá Imóveis
N9 672.249 --‘• José Barbosa Pereira. mentos Comerciais Ltda,
Ltd
N9 673.087 - Comércio e Importa- , Expediente do 1 7 de janeiro de 1969'
N9 672.278 - Associação Brasileira
N9 669 .450 - Comprova Promotora de Indústria Química e de Produtos ção de Livros Cii Ltda.
Der) irados.. N9 673.098 - Indústria. e Conaa*de Vendas Ltda.
Ex:gências
cio Bembras Ltda.
N9 669.509 - Taveira, 'rateira &
N9
672.303
Norma
Ramos
d?
• N9 673.144 - Luiz Futema.
Cia.
Mello & Cia.. Ltda.
NO 577.645 - Monitora S. A.' In..
1(9 673.145 - Jobri S. A. Comer- dústria
N9 6 '.510 - Companhia de Imoe Comércio - Apresente 'cá.
N9 672., 04 - Confecções Waltex cial
e ImpontaiJra.
Veis Lago S. A.
N9 673.148 - Laticínios e Frios Sil- pia da petição.
N9 669.568 - José 7?aulo Saddi. Ltda.
.N9 '672.305 - Comércio e Repre- vio Romeno Ltda.
Estephani Linda de Morais Leonar•
N9 669.569 -- José Paulo Sa,ddi. sentações
--Cpoente termo 706.620 mar.
Trator Diesel Ltda.
119 676.076 - Bebidas Ipira-aaa do
N9 669.570 _- José Paulo Sachai.
ca 00/ -A-. Preste esclaacimento.
N9672.406 - Paito P. Neto.
N9 669.571 _- José Paulo Saddi.
Nestle S. A. -- Opoente' do termo
N9 672.408 - Passtur - Passagens
N9 669.572 _- José Paulo Saddi.
N9 676.077 - Bebidas\ Ipiranga n9 706.276 marca Milo-Clen - PresN9 669.573 _- José Paulo Saddi. e Turismo Ltda
S.A.
te esclarecimento.
N9 672.484
I.evy de Tec"clos S. A.
N9 669.574
José Paulo Saddi.
N9 676.234 - Churrascaria e LanA Imperial Modas S. A. - OpoN9 672.516 - Cruzado S. A. Cré- chonete Sonho Azul Ltda.
N9 670.073 - Distribuidora Riodito Investimentos e Finaciamentos.
, pretana de Drogas Ltda.
1(9 676.446 - Irai Imobiliária Ruo- ente do termo 661.015 do titulo Im.
penal - Preste eeclarec.mento.
N9 672.591
Mobiliária Vera Cruz rol Anhanguera.
N9 670.075 - Panificadora Vestivio
Ltda.
Ltda.
. N9 676.448 - Irai Imobiliária É,u-i Cia. Lavandeiria Confiança
Opoente
do termo 629.686 da marca
N9 670.089 - Tercic Aquecimento
1(9 672.684 Maia (PU- ral Anhanguera.
Confiança - Preste esclarecimento.
Central Ltda.
blicidade) Ltdr
N9 676.484 - Cerealista São Luz
Lar Cia. Textil - Opoente ao ten.
N9 670.123 - Alvaro, nernandes &
119 672.685 - Intiústria e Comércio Ltda.
mo 661.015 do titulo Imperial
Cia. Ltda.
de Confecções a Barbada Ltda.
1(9 676.4E7 -- Confecções Finotex Preste esclarecimento.
N9 672.857 - Lufer
óleos e Adu- Ltda,
Companhia
N9 670. N9 670.245
Real S. A. Transportes Aéreos
bos
S.
A.
Internacional de bisem., - Filmes.
1(9 676.788 .- Metropole
Impor- Opoente ao térnia 600.792 da marca
N9 670.246 - Companhia InternaN9 672.859 - kleaton da Bras 1 Co- ação
Auto Rela - Preste. esclarecimento,
e Exportã.Vão Ltda.i
cional de Discos e Filmes.
mércio e Indústria de Peças para
Guerino Ferrari & Filhos Ltda.
N9 670.247 - Companhia Inte.rna- Tratores Ltda.
1(9 676.789 - Metropole - Impor- Opoente ao tênno 661.015 do' titulo
cional de Discos. e Filtràs.
No 672.864 -- Indústria e Com->r- tação e Exportação Ltda.
Imperial - Preste esclarecimento,
No 670.410 - Loja Silmer Ltda.
cio de Tec"dos a Confecções Arnoinix
N O 676.790 - Confecções Jasval Li.
Tecidos e Artefatos Fischer S. A.
N9 670.512 - Milivolks - Peças e Ltda.
ita
- Opoente ao termo 661.015 do titulo
Acessórios Ltda.
Imperial - Preste eacl2recimento.
N9 670.934 - Indústria e Comércio
Frigorifico W ; :SUll do Bras 1 S. A.
de Artefatos de Borracha Lola Ltda.
- Opoente ao • enna 667.953 da mar-.
N9 670.956 - Bertha Inez Sinn.
ca Dubom - Piaste esclarecimento.
N9 671.150 - Ary Ferrei-a Pedra.
Indústria do Milho S. A., irtisa
1(9 671.170 - Caravelas • Correta-1
(opoente ao termo 667.953 pa marca
gens e Representações Ltda.
Dubom). - Preste esclarccim- tos.
N9 671.186 - Sumaré - PassaG. Mendes Ferrão Representaçoes
gens e Turismo Ltda.
S. A. (opoente ao termo 854.455 da •
1(9 671.188 - Arnaldo Dias Pereira"'
marca -'t aboratel). - Prest . escla- Estofador Oriente.
recimentos.
N . 671.190 - Distribuidora de DoCompanhia de Cimento Ipanema
ces Diana Ltda.
(opoente ao termo 854.471 da marca
Associação Brasileir,
N9 671.462
IpanerrM. - Preste esclarecimende Relações Púniicas.
tos.
N 9 671.463 - Associação Bras lei a
VOLUME VI"
de. Relações Públicas...
Engas S. A. Engenharia AdmiN9 671.513 -• José Luiz Braques
nistração de Bens e de Seguros
Lourenço e Dano Braques Lourenço.
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
(opoente ao termo 594.101 do titulo
N9 671.599 - Gelmasa Importação
Construtora Engin). Preste esclaExportação Ltda.
recimentos. ATOS LEGISLATIVOS DO PQDER EXECUTIVO
N9 671.615 - Cerealista, Lameirão
•
Nestlé S. A. (opoente ao têrmo
Ltda.
Leis de outubro a dezembro
no 825.725 da Marca "007"). - Pres1(9 671.622 - Gravadora de Discos
te esclarecimentos.
- o n 9 1 .. 072
Divu1ga0
Acapulco Ltda.
N9 671.623 - Organização FotoS. A. de Vinhos e Bebidas Caldas
gráfica Traniscolor Ltda.
PRËÇO:-NCr$ 7,00
(opoente ao tênno 601.693 da marca
N9 671.689 - Paulista RepresentaReserva Christo D'Ouro) • - Preste
ções e Comércio de Confecções Ltda.
esclarecimentos.
VOLUME VIII
1(9 671.840 - Shigeru Miyabayaski.,
Bazar 13 Ltda. (opoente ao termo
n9 702.542 41a marca 13). - Preste
N 9 671.844 - Indústria Comércid
es-elarecimentos.
4TOS DO PODER EXECUTIVO
Jaguariaiva Ltda.
N 9 671.865 - Sebastião Bertoja SoPlínio Brotem Junqueira (opoente
brinho.
ao têrmo 854.480 da marca IpaneDecretos de outubro a dezembro
ma). -- Preste esclarecimentos.
N9. 671.866 - Constantino MarchoDivulgação n° 1.073
rato.
Companhia Lacticínios Alberto
N9 671.887 - Vasco Ribeiro GonBoeke S. A. (opoente ao termo núPREÇO: NCr$ 18,00
çalves de Medeiros.
mero 593.801 da marca Borboleta).
N9 671.888 - Nelson Costa.
- Preste esclarecimentos.
1(9 671.906 -- R. Oliveira &
The Universal Milk Cotnpany
Ltda.
(opoente ao termo 593.801 da marca
A VENDA:
'Depósito . Olinaense
N9 671.992
Borboleta). - Preste esclareccimenLtda.
tos.
Na Guanabara
N9 671.996 -. Editiira Matos Pe xoto S. A.
Real S. A. Transportes Aereos
Rodrigues
Alves,
Seção de Vendas: Av.
(opoente ao têrmo 591.780 (.a marca
No 611,998 - Borracheiro Barao
Real).
- Preste esclarecimentos.
Agência 1: Ministério da Fazenda
de Mesquita Ltda.
Indústria Metalúrgica N. S. ApaN9 G71.999 - A.'-Baba Móveis r
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Posta!
recida S. A. 'opcx•inte ao tkruip núArtigos Comelsticris Ltda.
mero 854.470 da =toa Ipan'ema) •
In19 €72.008 - Tup niqu m ComerEm Brasília
Frita esclarecimentos.
cio de Papel. 's Lida.
TGrtzlaçãci
e Moagem de Café Car4le
N9 672.015 - Põsto Guaratiba
Na sede do D .1.N
dial Ltda (opoente ao termo 593.801
Lubr cação Ltda.
da marca Borboleta; - Preste es,.
N 9 672.016 - Thaturaria Peno
Ia/ edinan trig.
Minha Ltda
•
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149 539.923 - Construtora Mirre .5
N9 603 718 - •Indústria de MarversIde Aço Onda Vala. --Pal. 339.192.
- I Lo a.s Ltda. - Reg. 389.146.N9 608.721
Cancelem-se os registros abaixo 149 589.926 - Coronel Padro Osório
andústri9 de Móveis
S. A. Industrial, Cemarcial e Agrí- de Aço Onda Lida.- - Pat. 289.193.
mencionados:
cola - Reg. '389.147.
149 698.725 - Farbwerke Hoechst
Akt engesellschaft Vormas Meistar
N9 366.181 - Eranel - Comércio
149
591.169
Vieira
a
Cia.
Ltda.
Laclus & Bruning - Pat. 309.194.
e Representação Ltda.
- Reg. 389.148.
N9 603.727
Laboratórios Lepetit
149 364.480 - Importadora Muriae
N9 591.283 - Proaaaa Produtos 1 S. A. - Pat. 389.195.
de Automóveis Ltda.
149 363.276 - Fábrica de Sabão Para Fundiçãa S. A. - Reg. má149 601.753 - Dr gavista Ltda. Haat Ltda., Indústria e Comércio e mero-389.149.
Pat. 389.186.
N9 593.795.- Arthur Ma,;arazzo &
Representações.
N9
- jet PláEtaco IndúsN9
• 380.818 - A C Lelunkuhl as Filho Ltda. - Reg. 389.150.
N9 593.981 - Isabela Brinquedos tria e Comércio Ltda. - Par. 339.197
N' 603.788 - Ródojet S. A., TransLtaa.
R=a 389.151.
Cia. - Cancelem-se os registros.
• 149 594.141 - Casa da Lavoara pia-ia e R e passara:ações - Patente
n1
Ltda. - Reg. 389.152.
Notificação
N.9 (01;179 -. Indústria e -Coméra
N9 596.106 - Rizzardi Automóveis
cio c:a Madeiras Chavenanes S. A.
Ficam notificados cs raquerentes Ltaa. - Reg. 389.153.
199 596.322 - John Cotton Limilect - Pa. 539.199.
abaixo. =danados a compare= a
1\N £08.799 - Feri:Mn - Fertilizaraasca Departament no prazo de (90) - Reg. 389.154.
e Inaaaaaas Ltda. - Pai. 389.200
N'? 597.368 - Rural Agrícola Ti- Na
cLas, a ffim de efetuar o pagamento
N9 103.810 - Herga - Industria
CIJ .' acbrdú com o Dacreto 11 9 254, ele, bagi Ltda. - Ea.g. 339.155.
.aaaarn a ais S. A. - Pat. 389.201.
aa 598.747 - Cia. de Urbanização
2a aa67:
149 E.03.811 - }larga - Indústria
Ti:rriteria,1 - E.g. 389.156.
Qis inicias S. A.
aast. 359.202.
la' 365.726 - Avicultura Lavoura
149 603.840 - Maria Pinheiro Bel149 609.691 - Raimundo Nona tO
e aa cuária A L P - Reg. 389.114.
mant.
Pat.
389.20.3.
ar' 379.085 - Albino Mendes a; Lemas - Reg. 389.157.
N9 609.882 - Cia. de Frrro Ma
C .. Ltda. - Reg. 389.115.
149 09.007 - • Avalie Instalaçõas
a) 379.485 - Editõra Momento leave] - Reg 389 158
Industriais Ltia.
Pat. 339.204.
N8 576.511 - B S K Camarcio e
.14 9 609.127 - Lanifício Varam S.
la. ,._ _nal Ltda. - Reg. 389.116.
...• 380.531 - Labora Torio Eme' Indústria Ltda. - Reg. 339:159.
A - Nat. 389.205.
Na 601.212 - The Ccca -Caia ComE. . . - Reg. 89.117.
149 696.903 - Arte Indúatria. Eletrani ca S. A. -- Pat. 389-9206.
a ! 418.282 - Industria de Arte- pany - Reg. 389.160.
14 1 524.558 - Winthrop Proauets
f. .ia Eletrônicos Snark Ltda. - Rela) 601.327 - A.gro-Macarinas Rio
Ir9.
Pat. :329.207.
g..q.. J 389.118.
do Sul Ltda. - Reg. 389.161.
L 9 594.°22 -. de Rowia-s J.
149 601..478 Maquinara Maquia Pot:alio
435.771 - Ciba Société Anony- Pat. 289.208.
•
nas Agrícolas Araaaquara Ltda. --n. 4 - Reg. 339.119.
• 594 563 - Brasiliense S. A.;
./.. :42.512 - Howa do Brasil S.A. Ecg. 389.162.
O:márcia,
e
Indústria
Pat. 389 209
la9 601.496 - Santos & Machado
I. ,ria Ma.canica ,--• Reg. 389,120.
Na 521.925 - Cia. de Roupas J.
J.) 444.923 - Frigorífica Arrimar Ltda. - Reg. 389.163.
Rabello.
'?at.
389.210.
Na 601.626 - Bodegas E..m2ralao
d . aiasil S. A. - • Rag. 389.121.
149 594.926 -- Cia. de Raupas J.
..! 440.320 - Soai-técnica e Indus- Soe. Anônima - Pai. :389.164.
Raaella - Pat. 389.211.
149
601.635
Dreh:r
S.
A.,
Vinhos
ue Lubrificantes Solutec S. A.
149 595.498 - Consórcio Mercantil
e Claapinhas - Pat. 389. 35.
r _a. 389.122.
do Imóveis - Pat. :389.212.
149
601.669
Bodegas
Ean9ralda
f''' 459.940 - Material Farraviario
• 505.660 snfaciaras Date::
S. A. - Pat. 389.166.
E. a.. Mafensa - Reg. 389.124.
Ltda. - Pat. 389.213.
N9
601.639
Luzia
Ana
cie
Alnrada
, a 460.046 - Astra do Brasil ProN9 5211.045 - Olivio Balut - PaPat. 385.16 '7.
d. J:3 Farmacêuticos Ltda. - Retente - 389.214.
g -' ) 389.124.
149 596.206 - Eana Moro - Pa149 601.796 ..- Equitrapeças - EquiIN 568.459 - Maria Carolina de pamentos Tratores e Pecas Imptrta- tante 339.215.
N 1 186.451 -,C. B. I. - Distribui•
¡lin Arruda Reg. 383.125.
çao Ltda. - Pat. 339.168..
a .' 569.208 - Uailavar Limited .N9 601.869 - Andra MaNana & Cio dora de Títulos e valõres S. A.
Pat. 389.216.
E ;. a89.126.
Ltda. - Pat. 389.169.
N a 527.127 - Jorge 91braaão
.1
Na
- André Martins 1.-Cia.
a. 575.297 - Santos Balid.ur In- Ltda.601.870
Pala 389.217.
- Pat. 389.170.
c. ai:ilação e Venda de Imóveis Ltda.
14 1 601.875 -• encana Mecanica
aN 597.412 - Condomínio de Edi- Log. 389.127.
?Ima Ltda. - Pat. 359.171.
freio Alagoas - Pat. 359.218.
11," 575.298 - Santos Balida:. lai149 601..877 - Júlio Casar Lisboa
149 597.821 --• Barra Este Clube ca _ .ação e Venda de Imóveis Lia Renata - Pat. ,339.172.
\
nr as. a - Reg. 389.128.
Na 601.953 - Sogepa - Soc. Ge- Pat. 389.219.
aa 575 301 -- Santos Ealidur In- rai de Pavimentação Ltda. --- Pa149 598.213 - Monasteria Confecc. Saataaão e Venda de imóveis Li- tente 389.173.
ções Ltda. - Pat. 389.220.
a, a.la - Reg. 389.129.
598.215 - Irmão: Sala_n Ltda.
Na' 601.985 -- Falta Largura') - - 149
ra' 576.752 - V.acãa Turanamba
Pai:. 389.221.
Pat. 389.174.
Lua. - Reg. 389.130.
N9
598.216
- Irmãos Salton Ltda.
No 601:991 - Ariola
SanoprArs
N .' 580.268 - Nava:ia Indústria e
Pat. 389.222.
GMBHPat.
389.175.
Caínércio Ltda. -a. Reg. 389.131.
149 598.219 . -- Irmãos Saltou Ltda.
149 608.187 - Adonis -Cardoso ChaPI' 580.502 - Dorival Evaristo
- Pat. 389.223.
ves
Pat.
389.176.
•
Ta1.x.ira - Reg. 389.132.
149 608.126 -• Federação cos CoopeN9
aias do
n N 580.803 - Paulo de Campos
Ltda. - Pat. 389.224. •
rativas de Produtores de Mate Pa)ar- Paraná598.224
1V- 4, alho - Ecg. 389.133.
Ltda. --- Pat. 389.177.
No 598.231 - aroar.
Valen17 , 580.813 - Filex S. A. União na.tina Ltda.
149 608.208 - Wernar Ia,aarrar
Pat. 339.225.
1
••' Sat Americana de Produtos Elastaas Grcss
Na 598.273 - Pat. 389.17.
Manoela Almeida
- aaeg. 389.134.
.
N9 608.209 - Werner Hjalmar Soares - Pat 389.226.
9?
581.234
The
Powers
RegiaGross - Pala 339.179.
• 598.584 - Comércio e Indars4 Compaae - Reg. 389.145.
toa
- 14 1 608.324 - João Paulo da Silva tria de Molas raaari Ltda. - Paten14? 581.777 - Laboratórios BurFaetz- - Pai. 389.180.
te 389.227.
rougas Wellecme do Brasil S. A. Na 599.883 - Soc:ete Rhoc'aceta
N9 603.410 -a Tommasa
Reg, 389.136.
. 389.581.
Ltda. - Pata 389.228.
N9 582.079 - Interb:as Instaiad aa
1C 608.411 - Tann-nas° Mastrorilli
149 598.621 - Cia. Swift do Brasil
Telefónica Brasileira Ltda. - Re- - Pat. 389.182.
gistro 389.137.
149 608.412 - Tommaso Mastrorilli S. A. - Pat. 389.229.
149 599.351 - S. Inerivel S. A. EnN9- 583.065 - Arnaldo Cavalcanti - Pat. 389.183.
Ltda. - Pat. 389.235.
149 608.419 - Braserg Ltda. Produ- gegwn
Laacmbe - Reg. 389.138.
N9 599.756 - Vemag S. A. Veia
I\1 9 583.088 - Cia. Lanifício Alto tos Alimentícios de Bebidas -. Paten- e•ulcs e Máquinas Agrícolas --- Pate. 389.184.
da,»Boavista - Reg. 389.139,
389.231.
5 9 608.425 - Ica ana. de Camas tente
• N9 583.512 - Walter Roariaaes Automáticas
Na 599.763 - Vemaa S. A. VeíLtda. - Pat. 389.185. culos
Fernandes - Reg. 389.140.
e "."áquinas Agrícolas PaN9 608.464 - Ind. de Material de
N ? 583.538 - Martini & Rossi 1S ..A . Pesca
tentes 389.232.
Mar Ltda. - Paf. 389.186.
Indústria e Comércio de Bebidas Na 599.720 The Intarnational
149 608.524 --- Theophilo Cabello - Nickel
Camoany Mond) Limited Reg. 389.141.
Pat. 389.187.
149 586.487 Indústria e Comérecio
N9 608.529 - Condcmlni de Edi- Pat. 389.233.
a
J. Mateus a- Reg. 389.142.
fício Anvers
Pat 389.188.
14 1 595.88:3 - - Societe Maniataras. 149 588.485 - Floriano Franco 2'f149 608.551 - Soc. União Popular Pat. 389.234.
lho - Reg. 389.143.
do Rio Grande do Sul - Pala 389.189
Ny 599.946 - Metalúrgica Geor149 588.830 - Benedito Ferreira
No 608.683 - M. Dias Branca S. geqwn Ltda. - - Pala 389.235.
'dos Santos - Reg. 389.144.
A. -- Comércio e Indústria - PaNa rmácia Canadá.
N 9 600.173 N9 589.917 - Agência Siciliano de tente 389.190
Ltda. -- Pat. 319.236.
lavra% Jornais e Revistas Ltda.
N9 608.711 - Ind. de Móveas de N 9 600.176 -- Dr. Saleh Azia Badue
Reg.: 00.14k N
AÇO Onda- Ltda. - Pat. 389.191.
-- Pat. 389.24Diversos

Janeiro de 1969
N9 600.316 - Indústria Metalúrgi,
ca Itanhaen Lida.
Pat. 389.238..
149 600.612 - Manufatura de Artefatos de Cimento Marcija I,tda. Pat. 389.239.
N9 ,600.614 - Teib - C miarei° e
Representações Ltda. - Pat. 389.240
149 600.841 - Luiz Debize Netto e
Rooerto Luiz da Cruz Debize, - Patente 389.241..
N o 600.864 - Adolfo Maiaa - Patente 389.242.
149 600.934 - Instituto Quimiaterapico Brasil Ltda. -- Pat. 389.243.
• 600 933 - Laboratório Biopan
Ltda. - Pat. 389.244.
149 600.840 - Cia. de Seguros Previdente - Pat. 359.245.
Na 600.954 - Joaquim de Silva
Neves e Sebastião Naves da Silva PaI. 389.246.
N O 900.967 - Barbaaiaa, Santo
A-naro - Pat. 389.247.
N9 600.958 - Café e Bar Alves
Ltda. -- Pat. 339.218.
N9 600.971
Toujours Refeições
Ltda., - Pat. 389.249.
N9 600.972 -- Hospedagem Vinte de
Abril Ltaa. - Pat. 339.250.
N o 600.973 - Haspedagem Reiy
Ltda. - Port. -389.251.
N9 660.975
Café e Bar, Nóbrega
Ltda. - Pat. 389,252.
Ne 600.986 - Rodrigues at Dantas
Ltda. a• Pat. rc9233.
Na 601.186 - Renato Curar Ferreira - Pat. 389.294.
Oposições

Kibon S. A. (Indústrias Alimentícias) (oposição ao armo 862.729
marca Serv-Suco).
AEC Rádio e Televisão S. A. (oposição ao têrmo 863.989 marca ABC
Esportivo).
O Dragão Louças e Ferragens S.A.
(oposição aos têrmos:
149 860.800 marca Dragão.
N9 860.801 marca Dragão de Ouro.
Helena Rubinstein Produtos de Beleza, `Ltda. (oposição aos têrmos: a
149 860.686 marca Cream.
149 860.687 Marca Cream Tale.
N9 860.689 marca Beacii Cream.
N9 860.691 mbarca Tala Cream.
,59 860.692 marca, Cleasing Cream. .
Termomecânica São Paulo S. A.
(oposição aos térmos:
N . 861.047 - 861.048 - 861.049
- 861.051 - 861.059 marca T as M.
S. A. Moinho Santista Indústrias
Gerais (oposição aos têrmos:
Ns. 771.367 - 771.368 - 771.369
marca Demillene.
Cia. de Cigarros Sousa Cruz (oposição ao taamo 860.869 marca Shelton
100 mm).
Vinicultora e Engarrafaelora Ouro Fino S. A. (oposição ao têrmo
119 860.825 marca Pingo de Ouro).
Dermival Stockler de Lima (oposição ao têrmo 860.818 marca Api
Dama).
Malharia Matogros.sense Ltda.
(oposição ao tarmo 860.787 marca
Petito).
Chrysler do Brasil S. A. Indústria
e Comércio (oposição ao têrmo número 865.723 marca G T).
S. Paulo Alpargatas S. A. (oposição' ao têrrno 862.032 marca Indiana),
Topps Cheaving incorporated (o posição ao têrmo 862.023 marca T O P).
Bicicletas Monark S. A. (oposiçao
aoiat)êrmo 862.699 titulo Cortinas RalLeonard Fashion (oposição ao térmo 261.494 marca Leonardostrassi).
Indústrias Brasileiras de Lápis
Fritz Johansen S. A. (oposição aos
tèrmos:
N9 862.503 marca Azite signo.
149 862.767 marca Pauta

eaphir.

Quinta-feira 23
J. B. Dias & Cia. Ltda. Oposição
aos térmos:
149 864.321 marca Jovin.
N9 - 865.383 marca Baby-Look.
Chas. Pfizer & Co. Inc. (oposição
aos têrmos:
149 860.686 marca Cream. N9 860.687 marca Cream Tale.
N9 860.689 marcca Beach Cream.
N9 860.691 marca Tale Cercam.
N9 860.692 marca Cieasing Cream.
N9 860.693 marca Wonderful.
N9 861.201 marca Novacort.
Mini Ótica Ltda. Oposição aos
têrmos:
N9 861.256 marca Mini Ótica.
N9 861.064 marca Mini Optica.
Geraldo de Freitas (oposição •aos
têrmos:
N9 863.468 marca Domingo r: -Jr. a
Sul.

g
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N9 ,3863.469 marca Domingo Zona
Norte.:
Yardley & -Companq Limited (oposição ao s têrmos:
149 860.692 marca Cleasing Cream.
149 860.686 marca Cream.
Wertheimer Frères Inc. (oposição
ao térmo 863.616 marca Ramage).
Cia. de Cigarros Souza Cruz (oposição ao têrmo 861.021 marca Emblemática).
Editôra Codex Ltda. (oposição ao
têrmo 861.252 marca Coppex).
Rádio Difusora São Paulo S. A.
(oposição ao têrmo 863.811 expressao
Troféu Velho Capitão de Arte Popular Brasileira).
Bazar `13 Limitada (oposição ao
têrmo 864.361 marca 13 de Maio).
a Novaquimica Laboratórios S. A.
(oposição ao têrmo 861.050 marca
Dabi).
. ` orge Miguel Lileli, Dr. Oswaldo
I-envenuti, Mário Benvenuti e Ame-

• ricco Ta:ricano (oposição ao térmo

n9 860.980 marca Churraspeto:
Johnson & 'Johnson (oposição ao
têtmo 861.538 - Marca Assistência
Médico-Dentária Ltda. - AMED).
Cerce Confecções Finas Ltda.
(oposição ao têrmo 864.925 titulo
Blanc Rouge Boutique Modas)
Ford Motor do Brasil S. A. (oposição ao têrmo 861.136 marca Cor-

Montreal Empreendimentos S. A.
(oposição ao térmo 862.751 marca
Montreal).
Cia. Ultragaz S. A. (oposição ao
térmo 863.396 marca Ultra-Dura) .

Parke Davir & Compány (oposição
ao têrmo 861.212 marca PD IndeBleyle R G (oposição aos tex).
têrmos:
The Parker Pen Company (oposição ao tênno 862.788 marca spmN9 861.139 marca Seamald.
N9 861.140 nome com. Seamald vel).
S. A. Indústria e Comércio Textil e
Société Française 'Das Pleux FranC onfecções.
kignoul (oposição ao têrmo 863.285).
IN 9 861.142 marca Seamgald.
S. A. Philips do Brasil (oposiçao
Brasil Oiticica S. • A. (oposição ao ao têrmo 861.205 marca Fontana) .
têrmo 866.727 marca Iracema).
Indústrin QQ de Produtos Áli3,
Editorial. Labor do Brasil S. A• mentidos Confiança S. A. (oposi(oposição ao têrmo 861.960 marca ção ao têrmo 861.645 expressão Símbolo de Confiariça) .
Labor-Pool).

ME•1~111Menuneulando•nmeeme n

A VENDA

FUNDO DE GARANTIA
DO TEIvItP0 DE SERVIÇO

• •••••n•••••1

CotonifIcio da Tôrre S. A. (opcio.
:lição ao térmo 863.040 marcca Ateller
da Tôrre).

cel)

nn•

DIVULGAÇÃO 1n1* 8)
Preço: Ner$ 0,25.
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Agência I

Na Guavanara
.'.?.iistric dr. Fazenéa

Seção de Vendas: Av, Rodrigues Alves

1

Atende-se a pedidos pelo Serviço de keembáisc., Postal
• Em i3rasilia
Na sede do MN
.•n•n••n~•~•••nn•n•••n•••••n• ume

Tweeame.....•nn•••••••nnn••n•nnnn•n•nn•• annn•n•nnnn•n•••••

n•••nn••emale=..,..a

CÓDIGO DE OBRAS
DO ESTADO DA GUANABARA
•n••

LEI N° 1.574 - DE 11-12-67
DECRETO N° 1.077 - DE 8-6-68
DECRETO N° 1.095- DE 12-7-68
LEI N° 1.692 - DE 19-7-68
DIVULGAÇÃO N • 1.061
PREÇO: NCr$ 1750
, A VENDA
Na Guanabara
Seção de vendas : Av. Rodrigues Alves, 11
Agência I: Ministério da Fazenoa
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postai

Em Brasília
Na Sede do DIN

o

ur"
.Y4
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PATENTES -DE INVENÇÃO
PONTOS

PUBLICADOS

TERMO No 131.019 4e 20 de julho dó 196/,
Bequerente: OSWALDO COLOMBO - pAo PAULO.
Privilegim de Invenção: "ORIGINAIS DISPOSIOES

5

. .
•:-----i- - -- - ---1 I- -_-_,-- -;
! 1 c:-_,. 1 I
1 i c: , • } 1
_i__ _ ___ 4 4......:
o
,
-

- •
--I — —
.

EM DIVISUES PARA ESCRITÓRIOS, INDUSTRIAS E OUTROS"
RECVINDICACES
•

IÇO "ORIGINAIS DISPOSIOES EM DIVISES PARA ESCRITORIOS, INDUq•
TRIAS E OUTROS"

,em que a regito superior das divistes carace

terizam-sa por poderem 402

guarnecidas por travessas superiora

(

xes (20), para tal fim na abertura do tdpo superior de cada pora
luna. ajusta-se

uma peca de conexto (21) na forma de perfilada,

em cuja parte inferior tem projectes (22) para encaixe dentro
••••

da abertura superior da coluna, de acárdo . com 4 modalidade da
diviso. a parede superior desta peça de coneao (21), pode

St.k•:;,,C5 SUIS,

tpt" AO

ter uma, duas ou maio aberturas (23), na qual se encaixam 88 .
travessas superiores (20) que ao

Ar an:5:'U"'esí;"
up.t•
/

providas de garras (202 - 0

g.em G----""

na abertura superior 4a poda (21). coloca-só uma calota (7)

c=0

provida no seu centro de um parafuso passante (8) e no interior da calota hl uma chapa (9) rosqueada no parafuso, it qual
atua numa placa em "V", invertida (10) centrada no mesmo,

22)

,

TERMO NO ry1.155 de 25 de julho de 1961.
KRISTIAN NOMMEN - SUÉCIA.
privilÉgio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM CLASSIFICADORES"
REIVINDICACOES

Requerente: FREDRIK

1- Apereiçoamento em classificadores de peneiras do tipo

°ORIGINAIS DISPOSIOSS É.M DIVISES PARA ESCRITORIOS, MUS.*

TRIAS E OUTROS",
- conforme reivindicado no item acima

e no qual

Os pés para assentamento no solo e tiragem dos elementos da
Viso, sZo caracterizados por serem constituidoe de duas par-.
tos iguais (16) os quais envolvem o terminal da coluna e se
Lixam A mesma por meio.de uma p luralidade de parafusos (17);
A base do pó é formada de dupla expansZo (18) para tiragem no

golo, tete conjunto é provido de meios p ara ' regular a altura

da coluna dentro de ditos pds, por meio de parafuso regul./vai
(19) disposto num encaixe inferior e interno doa pós e atuante

montra 4 parede do fundo infalor da coluna
40) . onTonurs nrsPosiçns

EM DIVISES PARA USCR/TORIOS,

42
9 ZALLUIER. do &cerdo Com oa pontoe p recodontea -e tudo conL

'Orme Stbstan•ialmente descrito,

LIMO*

reivindicado e poloe desenhos

"calibrador", isto do tipo em que a dimensão da malha de Pelo monas
um dos crivos e maior que o tamanho do grão das partículas alimentadas ao dito crivo, compreendendo um grupo de crivos dispostos ima
acima dos outros e se inclinando a partir da extremidade alimentadora do classificador em relação 73. horizontal, particurarmente um elas

sificador dóste tipo no qual pelo menos um crivo se inclina'maiS
que o crivo mais proximo . superior. caracterizado por um corPo impor_
me gvel semelhante a uma placa abaixo da parte mais superior de pelo
menos um dos crivos dispostb,para recolher as partícUlas que atram
vessaram a dita parte e alimentá—las 1 extremidade alimentadora
do crivo imediatamente atraixo do dito crivo.
2- Aperfeiçoamentos em classificadores de acOrdo com o
ponto precedente, caracterizado pelo fato da dita parte mais superior
do triVO (elo constituir mais que de 1/3 a140 do comprimento do cri.
vO.

3_ Aperfeiçoamentos em classificadores de acordo . com
quer um_dos pontos precodentes caracterizado pelO ' fato de polo me..
nos

um grupo dos ditos crivos apresentar o môsmo comprimento,
g requerente reivindica do acórdo com a Convenção 'inter.

Ucianal e o Art. 21 do Decreto-Lei no 7903 de 27 da agesto de 1-§450

a prioridade do . correspondonte pedido depositado na Rep a r t4/ 0 do
Patentes da Sineta, em 25 de Julho da 1960, sób n o 7203.
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3 . Ap erteiqoamonto im eparZihoeb tiuminactO operh.'
actrdo com i ponto is caracterizado pelo tato de que • S
osp61110 do revolug go, combinado ao aro sitico, ; ligeiramente coe*.
tht g ,

de

IPSO Para O interior*
4*-Apertelqoamento em aparelhe de Aluminagto opa*:
gatSria, caracterizado por compreendor O conjunto ou qualquer
COm b iDsçaia d s iCsracteriatitai conatitutivaa doe pontoai a

o ser substaricialmentO como descrito, acima com particular rale*
tIncia coe desenhos anexo.,
ráquorento reivindlea do aoerd0 com a Convengto

Zntornaoionc e q Art. Si. do Decreto-Lei Hos 7905, de 27 de ag000
todo :945, aprioridade do correspondente pedido depositado Mi
AupartigXo de Patentes da Franca, em 1 do aetembrc de 1960,
atol)
Zo.P.V, 8375‘2e
TERMO NO 132.235 de / de setembro de 1961.
Requerente: UNIVERSAL OIL PRODUCTS COMPANY . E.U.A.
Privilégio de InVonça.ot 0 C0MP0SICI0 E PROCESSO PARA
INIBIR O RACHAMENTO DE BORRACHA EM/PRESENÇA DS OZONI0e
REIVINDICAOEI'

1. Oompbsiçao para inibir O rachamento de
borracha em . presença de colai°, para ser incorporada 1 massa de
borracha ou ser aplicada a artigos de borracha caracterizada por
compreender uma mistura de 5% à 95%, em peso, de uma N IN 1 -,di -seco
. alquil -p-fon ileno-diamina contendo de e a 20 etolos dó carbono
em cada trupO ' alquila, e de 95% a ' 5%, em peso, de uma N-ar11.411*
•sec -alqui17 p-fen11eno-diamina contende não maio do que 2 anelo

nu° N g 132.011 de 25 de agOsto &O 1961,
Requerente: ANCIENS ETABLISSEMENTS BARBIER, RENARD & TURENNS •
1
TRANÇA..
"APERFEIÇOAMENTO EM'APARELHO PARA ILWe

Privilegio de Invenção:
MINAX0 OPERATÓRIA",

Carboolclicoa no grupo anis, e de 3 a 20 fitomos.de carbono DO grila
po alquila.

REIVINDICAOES

1 * Aporfeigoamonto em aparelho de lluminaao.oplo
,
ratOria, do tipo comportando uma fonte luminosa abre M'oeu eia*
longitudinal o no foço de um aro .Otico, um espalhe de revolugge.
Combinado a0 aro ()tico, um esp'àlho do revoluçg o rocuperador, 111.
um invelucro mooenico contendo o conjunto da aparelhagem, ca..

2-

UMP.

composição de &cerdo com o ponto 11

caracerizadQ

porqtXe a mistura compreende -de 59% a 90%, em peso,
da N )N * - di -soc-alquil-p-fenilono_di,mina e do 50% a 10%,.em

da N-aril-N/-sec-alquil-p-tenileno-diamina.

racterizado pelo tato de que o °apalpo de revolug go, combinada
ao arp Otico*e o espâhdr de revoluç g o recuperador. unemmoe 'entre

3- Um:. composição de acg rdo COM o ponto 1,
caracterliada porque

contem de 50% a 90%, em peso, de NON-dl-soe.
•octil-p -tenileno-diamina e do 50% a 10%, em peso, da
N.aril-Nt.
.sec,alquil-p-renileno-diamina.

ales para constituirom o dito invauciw

4. uma compoaição de acárdo com o ponto 1 ou
0:

uraatilLza
,i14 porque ou gas de 50% a: 90%, em 'peso, de N,N1-d1-2*

•o c t il.p. fenileno.diamin e de 50%a 10%, em peso, de N - fealliNe.
.loopropril-p-fenileno-diamina.
5. Uma capposição de ac g rdo com o ponto 1 ou
caracterizada porque contem de 50% a'90%, em /Aso, de N,N 1 -di-2* •
• ootil.p. fenileno.diamina,e de 50% ra 10%, em peso, de N-fenil-Ne*
•2Áctil.p.reni1eno.diamin0.

1

•

1

6. Uma Cmposiçao de nnerdo com o ponto 1 ou 2#
c e r pcterizado 'porque contilm '
de 50% a 90%, em peso, de 111N/..di..2*
*Mil -re n ileno. diamina O de 50% a 10%, em
peso, de E-fedi-81e,

1

,31

Uma corposiçeo,de ac8rdo som O ponto 1 ou 84
~aduas Porque couteis do 50% a Mem peto, de Me.dt.3.(5.}
.metil.beptil )-p -renileno-diamina e de 50%
a 10% de ff.tool1444,
stenil-W-Isopropil-p-renileno-diamina.
7.

2* Aperfeiçoamento em aparelho do ilumInag g o opeo
reteria de ao:Ordo com o ponto 1, caracterizado pele fato de elne
projetoroo auxiliares esto dispostos, em intervalos regu1ar08#
^ na zona neutra insistente outro Os faisoa reflotidoopelOo doia j

oopZaboae

8. Uma c omposiçZlo de *cerdo
Uni ponto 1 OUL 2.
spragfirisndi porque contSm de 504 . a 90'9 4.!M P
U, : de Norte-di","
. (5.:motil.hoptil ) ...p.
fenileno-diamína e do 5¥ 10$ dê 14Sal3.4Vde
•3"(5-210ti1!4109t11)-D-fenileno-diamina. ,Y"

•

1
4
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__
composição 'de ac Ordo com o ponto1ott
'earantarizada porque contam de 50% a 90%, em pso, de N,Nt-d1-3.*
-(5-mot.11-hept1l)-p.f_eni1ano-diamina ó de 50%- a 10% de N-fenil-N*•••
-2-octil-p-fenileno-diamina4
10- Uma composição de borracha que não racha
por compreender uma borracha
ozOnio,caracterizéda
em presença de
de 0,5 a 9%, em peso, em relação aos hidrocarbonetos da borracha
uma mistura de I T,Ify -di-sec-alquil-porfenileno-diamina e uma y-aril.
..Ni-see-alquii-p-fenilent-diamina, como definida em qualquer doi
pontos precedentes.
11- Um processo para inibir o racharaento da
' borracha em presença do °Anis, caracterizado por compreender a
incorporação-v-1 dita ' borracha, do uma mistura de uma M/-dl-sedo
..alquil-p-fanileno-diamina o , uma r-aril-NT-stic-alquil-p-faniDenoe
..diarnina, como definida em qualquer um dos portos 1 r10.
•
12- Usa processo de actrdo com o ponto, 11,
P orque a mistura tv incorporada , aos hidrocanbonetoe
.-t..:ssl~
e"2
da borracha antes da sua moam. .
33. 110praecisso de. actrdo com o ponto 119
p.azaa2z¡zad2 porque a Mistura ti- aplicada 1 superfície da borraá
cha depois da sua Inricarrizaçãrr.-,
I/4-Composiçãa e processo pata inibir o ra..
chamento da borracha em presença de oianity subste.nciaimente
descrita e especificadca acima.
41 , requerente reivindica de, actirdo com a- dona.
'tenção Internacional e, o Arta a do Decrete-Lei no`• 7903% do ar dó
agasto' da 1945, a prioridade , da correspondente , pedido depos:ttadM
ria Repartição de Patentea dos Est-Irdes Unidos da lataricat, em is da
Setembro de 1960 t sob n ct 53.381.
Call o Ns 332.570' da 15, dai setembro de 1961.
Requerente: SALVADOR HANPARSOMIAN e MARIO AUsTREMISILO DZ.
CASTRO .. SIO PAIIDO'.
Privilegio de Invenção: 8 DISP0SITIVD, PARA AIYAPITnIt'0, ICE VET..
CULOS,DE APARELHOS ELÉTRICOS,DR HAMAR OUROS'
9-

J:'- de 19à
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TERMO N o 133.418 de 11 de Outubro de 1961.
Requerente: IVAN FRõES AZAMBUJA - RIO GRANDE DO SUL4
Privilágio da Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM TAMFA$
HERMETIOAS PARA FRASCOS".
PEIVINDICACUS

1 » Iperfeiceamentos em tampaa herméticas para
frascos caracterizada pelo fato de ser a tampa troneante.

ED

cp. e 'soa i 4 guisa. de copo, estando previsto na extrem1da
de oposta 4 beca do meemo um batoque ou pwojnão internn
•de ponta abaulada_ ej na parede interna do corpo- tronc34
co, na altura do' referida batoque a ela roequeada. Na •0
parte ínterna b4 ainda uma escala de deees. •

FIG.1

FIG.2

•

FIG.3

REIVINDDACES

1 -Dis positivo para adaptação,

em

veículos, de aparelhai,

eldtricos de barbear e outros, caracterizado pon compreender
mente um vibrador, um transformador elevador da tensão e umatems,
*latrias, esta com um dos contatos fechada ao outro aberto, eon5uUfl '
to ente alimentado em corrente eletrlca praveniente dos bornea do, ' ti
acunnladtsr der veiculo, dos quais un conectado d. mesa,

1 alimenta
t
I DO

~amante vibralbr atravds de um fastvelt

negativa do circuito

sendo isolada da

teia,,, Com o teenamento da )

nem obtida apense com a' intrOdurcilb doe Pinos do plug

[ tomada,

e

o o outra
toda a tem

na refeLtdie

tachando o' citada contato aberto da nossa.

~agir

2 "r 22sPositivm Para Monturo ' Ca veicule:si de
V
eletricos de barbear ' e outros, como reivindicado em 1 8 aubstanaltal.
alento caso decanto e Ilustrado ncr desenho anexo.

I

btritittro,921112! TIMI, Plrek Idáll=11USI GiatEwA3, Xtant

:11 SIMIABES" • caracOriza6 peie ilto do ser, , parte sugo;
tior, datado de um reuno de- forma especial, alto e attaVet
fdao vertíoalmente por uma stinla da perfUra0ee . que tranque,

(Bala a próPria tampabITItt NOVO TIPO mVatt, IfffOt ittc=ertt, ~FM, ama
IB SILCILARES% como ao palto , anterior, caracterizado por
dotada de um eueriro.
lIttge como aubstancialientsv digerito, Moa d.o e reiving~

,

_a
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OIMMOO* 147.853 de 22

de

Ja.neiro de 1969

etwo N 2 148.152 de 2 de abril de 1963.
Requerente: YOSHIO MAMO - slo PAULO.

maroo de 103.'

Requerantas SNAM S.p.A.
Privtlégi0 de Invenção: "PROCESSO PARA A PRODU00 D2
MIA A PARTIR DE ANIDRIDO CARBONICO E AMONÍACO COM
XODZITCAM3 DOS JÁ EXISTENTES A PARTIR DM MESMAS SUDS.
AINCIAP.

Seção III)

W410 de Utilidade: "NOVO TIPO DE ALICATE CHAVE'
RE/ViN)5ICAOES

x,

PRIVINDICAC8E3 AN"

3.10 Processo para a.prodUolo de Waia por meio deeln•
meie co anidrido carbÉnico e amonlaao, com modificagOea dos 4í
P,
gaistentea a partir das mesmas substtnalas, caracterizado pelo
h
gato de que o carbsmato de amOnios presente nos produtos daTeam
Ilralatlueritea 1 autCclave, Is*
dividido em amoníaco e anidrido caz
' 5Sliteocob presaio,2ornecando.calor e adicionando eimultkleamq
Wiaealaeo coa ditos produtos da reagiO.
to* Processo de aohirdo como ponto Is caracterizado
riPle tato de exata dissociag go do earbamato, relefetua asma
arroio entre 50 isgica 2 e a Prosai° aStesoi

c

I . NOVO TIPO DE ALICATE-CUVE, caracterizado por
se formar de um cabo com uma Mandibula move/ num dos extremos, •
qpal 4 movimantada por uma alavanca articulada no referido cabo,
O cujos movimentos sZo transmitidos aquela mandibula atraves da
setores dentados I dal resultada() que a chave se ajusta taci/ o 14
mediatamente um peça a ser movimentada ou forçada.
II - Tudo como descrito no presente memorial e in

lustrado nos desenhas anexos.

TERMO N a -148.370 , de 10 de abri/ de1955
Requerente: IMPORTADORA DE LIVROS DINTIC0dia0A.
RIO GRANDE DO SUL.
Privilégio de Invenção* "SISTEMA . DE CORTE PARA A COM..'
FECCX0 DE ROUPAS"

'

REIVINDIOAC8E3

1 . - Novo sistema de oOrte rara a confecgO de or
roupas, caracterizado por dois esquadros retãnguloa isõsce•

les providos de aberturas cujos contornos definem as linhais'

uno N e 148.158 de 2 de abril.de 1963.

de - cOrte e de vgriae escalas numericaa correspondentes U041)

Requerente: PEDRO BAsTAzZINI go,pAuto.
Privilegie; de Invenção: "NOVO TIPO ME PODE DE MAGRO
PM GELADEIRAS EM GERAL"
REIVINDiCAC8E% •

diversos tamanhos da roupao

POVO TIPO DE PODE Unix& PARA GELADEIRAS EM OBRAR, caraoteri•
cudo por se formar de uma sanfona de material fleXivel e impermeavel,
âprotegida por uma espiral de arame e de um lado, presa por moio de
Ora selo de vedação flano de um oubo de eixo, tendo o outro extremo rematado por um anel no qual se fixa taabaM por moio
de um segun.
do alo do vedação.
RD. Wh como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

" 2 -*Novo sistema, conformo reiVinddcaç go 1, carag
torizado . por um esquadro cota uma face destinada ao traçado
da frente e a outra-destinada ao traçado das costas, dito mal
esquadro sendo provido de aberturas cujos contornos e escam,I

las definem as linhas de cOrte'e costura.
• 3• Povo sistema, conforme reivindift4o /
racterizado por um esquadro com uma face destinada ao cOr)
te de mangas 0 a outra dest2nada ao c&ta da ca4as, dito
" esquadro sendo provido de aberturas cujos oontornos e cada?
las derinem'as linbas de cc5rte e costura.
4 - l(ovo sistema, conforme reivindioaeào 2, ca-hr

P1C3.1

raoter47.naQ por serem os eSquadros abertos ao longo

1 1 1! 1

kfi'l

G

a

da alta
ra relativa àhipotenusa e providos de d ttbradiçaa de modo- a
, co rebater uma metade sobra a outra

747

748 Naint.,le:t

'5

e

NoVo eitÃema de cri*

para

a toilfedíao de .

Mese, caracterizado por ser, no seu conjunto, como desark
to,

reivindicado

e iluetrado nos *deaenhoe anexos.

41N:o central, dispostos lado e lado, do maneira que seus cantos se
aproximem no m;ximo, formando aesim uma auperfícia - de exposigáO ocae
tin%40
to Um dispositivo rotativo para letreiros, "displays o o decora.
ates, da ac;rdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato dos ditos
ereS serem alsultãneamente postos em lento movimento rotativo seio.
Mad09 por Um motor elátrico atraVea uma caixa redutora . de maneira
qUa conip/etada , uma evoluçáo de 1200 , as faces imediatas formárío
conjunto nova Superficie plana, formando planos subsoqUentes, com
teí

--

14844 de 16 de abril de 1963
Mina. meras
•
Requerentes RUIEHRCME1R0 PERET
IrivilÉgío de Invenç gos * PROCESSO E FABRICAÇXO DE FISNuasa
IMWEEMEAVEIS, BRILEAMS E IMPRESSAS EM AMBOS OS LADOS
4DIVINDIOAW4
ORNO N a

I s ) l'EOCESS3 E FAERICAa0 DE FLÂMULAS IMPERMEAVgS, TEILHAA..

25S E IMPRESSAS EM AmBOS ' OS LADOS'- que se cebracteriza por Uma lgaina

de material trenspar nte, de plástico ou equivalente, recortada em qual-,
quer formato receba impreseeo de clich g e investidos em cada metade, rei..
cabendo. em uma dne metades uma lâmina de material no transparente colorido ou sat:em ambas ar faces, fixada mediante cola. adesiva, Obre a
qual, também mediante cel1a adesiva é dobrada a Rutra metade da primeira
lamina de maneira a formam uma flâmula de duas faces idanticee deixando
Ins espaço prOximo a dobra para nele introduzir-se uma haste a guies da
laetro, um cordel ou equivalente.
2') PROCESSO E FABRICAÇXO DE FLAMULAS IMPERMEÁVEIS, BRILEAN•
fiS.E IMPRESSAS un AMBOS OS LADOS" • conforme reivindicado em la, eube•
tandelmente coro descrito, reiviniciOdo e iluetrado nos deeenhoe ene.
20e..

RAA2

Janeiro de 19tS.

DIÁRIO OFICIAL (Seção II!)

nt:sW)

;valoade

durado

predeterminades.

30,Vm dispositivo rotativo para letreiros, h displaya n e decora.
90, de acOrd0 Com OS pontos 1 e 2, caracterizado pela rotaç;o In.
torrupta dos prismas ser obtida por uma corrente de transmiss;o, ar4
ticulada pelo manes sabre tr;s engrenagens, sendo que uma delas ro: .
recebe O impulso do motor, sendo a dita corrente dotada de um pin0
transportador, que se movimenta livremente entre duas chapas, de
Uma hedice, esta 'porsua vez conectada ao eixo de um doa priaias,
de sorte que em certo trecho o dito pino transportador encontrew
do resistOncia da h;lice, provoca nesta uma rotaç;o do prisma,
exatamente de 1200 ; em (pie, por um sistema de engrenagens, articu.
iodas. coá engrenagens intermedi;rias, estabelece-se a ligaç:o de todos os prismas entre sf, com movimentos simultáneos, formando
assim unia segitancia de planos, com exposiçáo em tempo predeterána,
• 1.
dor.
119 Um dispositivo rotativo para letreiros, P displays" e deco-rages, de acordo com os pontos 1 a 3, caracterizado pela rotaq:o
Ceguida dos prismas ser obtida por meio, de helices de duas chapas
adaptadas aos eixos de cada prisma, impulsionadas pelo pino trans-.
portador, de uma corrente de transmissZo, a medida que o referido

pino transportador percorre o trecho da disposiçZo dos prismas.
.
5. um dispositi vo rotativo para letreiros, fl displays e • deo°.
ravties,-de acOrdo com os pontos 1 a 4, caracterizado pela rotti40
Continua dos prismas. ser obtida por meio de engrenagens, conjugan.
do-os entre si, ' dispensando-Se OS meios de propulso, tudo Suba.
tanCialmente como aqui descrito e esquemàticamenta representadd ne7
desenhos anexes..

4

a

•

...11

—

4

7-45.2

P,
fil. 8
8' 148 453 do 16 de abril do 10.3
lequerentet PRISMAS? KRAUS . Guanabara
Priviggio de lavengios "UR DISPOSITIVO ~TIPO Pana sainsinOt

ndtPIAI" 8 =cantiga,'
nommicActlag
Vta dispositivo rotativo para letreiro, mdleplapse e decorm
fffitto earatterliado.por consistir de vsb minero indete.4.4nadà de

piam, do bufe triangulares, montados rotativamente em alinha.
fflato, num suporto retangular, sendo.suas facas de dimens ges icant
ItarD arrseentondo antro 81 um :nímio do 120, senda trovidos de ua

2RMO N a 148.496 de,18 de abril de 193
sio PAUL(.
!Requerentes WALTER.DAFFRE
Privilágio de Invenção& " APERFEIÇOAMENIVS EM vu 1UeJ,4rlY03

PERNEIRAS PROTETORAS "
REIVINDICAÇUES
1 2 )"APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A REMEI

RAS FROTETunaa-, compreendendo corte de couro ou similar, aproxi•
Reclamante retangular, ligado, inferiormente, a um& gáspea, coroe.
terizados pelo fato de que pela face interna da perneira ser fli%
da is mesma molejo formado por dois ande interrom pidos, cuSas ex•

DIARé0 OFICIAL

Quinta-feira 23 •

SeÇJ..o lio

Jane:ro de 1969 749

Uma estrutura, de acõrdo com o ponto I ou 2, caracte.
risada pelas peças de reforço serem de construção trançada.
4.
.Uma estrutura, de ac6rdo com o ponto 3, caracterizada

2renidadea se apresentem normalmente confrontantes4 anele cases
interligado, por bastes verticais.
2WAPERFEIÇOAMENTOS EM ou RELATIVOS ' 41. PERNIa
4t4O , PROUTOR48 0 1 conforne ' reivindica4o anterior, caracterizadoi,
ES11# pelo tato de que o corte da perneira se apresente, junto O
mme das herdas longitudinais, de aba formada por pega de tecido8
Sa eimi/ar,,Moltída para o interior da perneira.
3 0 )"APERPEn0AMENTOS mi ou RELATIVOS A Paurra
PROTST0RAS01 conforme reivindicaç ges lo o V, tudo substancial
acate como descrito no relatOrio e nuatrado nos desenhos apenses
se presente :mulato

por ser cada oamada , de material de reforço trançado aberto, evo.

lu camada de mafierial elasttmero, entre elas, ficar; depois da
Vuloanização, incapaz de qualquer deslizamento para dentro das
aberturas do trançado.
6. lima eatruture, de aodrdo com o ponto 3 ou 4, caracteri..
nada pelos citados filamentos flexivele postoe dentro do material
elastdmero derem de material tdxtil e pelam peças de reforço co.
rem trançados de material metálico flexível.

6#
-Uma estrutura tubular reforçada, tal como u la mangueira
substancialmente Odio aqui descrita, com referencia aos deeenhas
anexos.
Rà.vindloa-se de ac6rdo com a Convenço Internacional
a o Art. 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade doí

FIG.1

, pedidoscorrespondentes depositados na Repartição de Patentes doe
Estados Unidos da Amarias, em 26 de abril de 1962, sob 12.190.27*
e em 10 de eetembro de 1962 sob R.223,297.,

Re.

o

F10.2

TERMO N 2 148.570 de 22 de abril de 1963.
Requerante: THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
Privilégio de Invenção* "MANGUEIRA".
•

-

REIvINDICACOES"

Uma estrutura tubular reforç ada flexível, tal como n'e
mangueira, caraoterizada por ter um par de peças de reforço tu1.

bulares espaçadas e uma peça tubular de material olastemerolo-

calizada entre espaças de reforço, tendo o citado material Glaciem
mero um grande minero de filamentos de material flexível postos
dentro dele, para impedir ou evitar o fluxo do citado material },
elastdmero, durante a vulcanizaç go, para impedir ene as peças do
reforço entrem em contato, entre si, Wilande eubmatída d ~Ui j
e presormas, durante o uso.
2.

Uma

estrutura tubular reforçada, tal como u'a mansIde

rdoaracterizada por ter uma peça tabular interna de material
elast8mero flexível, -uma camada de reforço envolvendo a. citada
peça tubular interna, uma camada de material.elast8mero tendo Um
grande- numero de segmentos curtos de material filamentar, desor.
.enadamente distribuido dentro dela, envolvendo a citada camada
de reforço, uma segunda camada de reforço envolvendo a citada camada e elast8mero, e uma cobertura.s8bre a . citada segunda camada de reforço, sendo a estrutura
press;0 para unir

teiriça.

os oleiffentos

tubular

eubmetida a calor

e

formando uma sztrutura mixta in-

FIG.5
•
TEMO No 148.613 de 23 de abril de 1963
&quarenta: »Immo PLANGE ec MANUFACTURING CO., I.---B.U.A.
Priviltgio de Invenção: " PLANGES DE FECHAMENTO PARA RECIPIENTES Is
REIVINDICAÇUES

1)

Plange de fechamento Para aplicaglo a abertura

providas do gargalo nas paredes de recipientes, flange ;suo cons.
tanto de uca parte introduzida no gargalo, uma base justaposta
sUperficio da parede do recipiente, do lado oposto àquele do
qual o gargalo se projeta, e um rebordo (Ó) pobreposto a extra.

Alidade livre do dito gargalo, flange asse de fechamento, de ce.
teria plg stica e caracterizado pelo fato da referida base (4)
ser formada Com ealiencias circulare! integrais (O, 7, 8), ago0
ticas e deforÁveis, que cooperam Para fint-1o, com a superfície
da parede (24) do reCipiente.
2) -.Plange de fechamento de recipientes,

ao

acha*

com ó ponto 1( caracterizado mais polo fato do ser forrado int**
calmante de mat4ria pleistica e ter a base (41 4

n

referido re•
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bordo (5) conformadas de modo n. cooperarem entre o/ para fixd-to

a parede (24) do recipiente, com o gargalo (2) intercalado entre.
a base (4) o o rebordo (5j.
- 3) - Pleno do fechamento de acordo com o ponto
caracterizado mais pelo fato da base (4), antes da introdu4o,
Oo flane no gargalo (21) do recipientç, projotar-se, paraem iagulo agudo- MI relaP, ao

dna&

gargalo (2).-

(Sec_r)
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TARMO NA 148 958 de 8 de maio de 1963
Reverente: EATSUMI OHARA . São Paulo
Privilegio de Invenção: "NOVAS DISPOSIOSS'EM TOMADAS'
ELÉTRICAS"REIVINDICACUt

Ia) , aNOVAS DISPOSI nES EW,TOMADAS, ELETRICAS a .. emusucumanurde
duas tomadas,diversts ou suas configurae8,,eendo que ma delas &caracterizada essencialmente pele fato de ser uma tomado'

4), - Plange de fechamento do- MCGrAk1 CM o ponto t,
caracteriza-do polcr' Ittto do dispositivo serante formada pelo bar

(1) alótrioa com. forma paralelepipodal,,sendo . Tue ao °abaetas

se (4) ser provido de anais verticale inteirigos (8, 7, 8)', ase

(2) de contacto elatrico atravessam-na, verticalmente.

paçados entreri, es tua superfície superior, que cooperam,
contato com a parede (24) do recipiente para a colagem do fech0

2e) "210VAS DISPOSIOES EM TOMADAS,ELETBIEAS",, como no ponto

do Danilo.

precedente, sendo que-a outra tomada.&earacterizada ~014
51-

Plange de. feehamento de,acardocwaqualquerdda

almente pelo fato de ser umatofaaa (ab °latria:4 dotada da Gal5

pontaal,s 3, .lanasturisado . pelo fatoids tare comeigurogUeno ,
terna.poligonala12,I2 czelcurda-nter como farow peligIngaidbP

face superior (7) inclinada foimando angulo reto com eaa (MI

gargalo ao recipiente.
6) - Construção de flanam do fechamento para mim

frontal (8) tambara inclinada, sonda chanfrada a sua fue poto:d

plantes, pela combinação de um flange'daadédb com qualquer doa
pontos 1 a 5, com uma abertura naparedt arredai:Juta, caractee/1
risada pelo fato de formar-se, em Uno da prOrpia parda

ta am

bertura do recipienter„usegargaIo (21) que termina numa borda lim
vre (27), starztanzieloontaglImo, ~que a base (4), do flane,
justage-se â parede' Ilmn (24) Xo,retipients a o,rebordo (16)
que se projetn, lateralbente da extremidade.. awenrumrdo gargale
(2) do flange ,angaiar-se seblpressão à boda /Ima da extromiv

tenor (9), dando I tomada, segunde sua lateral, forma itiMMD
lar e tendo canaletas (10) de contacto clatrico que atraVeSISIM

ta paralalmmentalksaa face frontaE (8).
as) "NOVAS DISPOSIMS EM TOMADAS ELETRICAW -,, conto noe pont00

precedentes, a- tudo como substancialmente descrito, reiviaditat,
do e pelo desunha anexos-

aade (27) do gargalo& recipiente, formando: os tacho soluto
bermkicak.
.4

ílnalmente, di acSimTa com o art: 21 do adigo da Fr.
priedade ladustrial o a Convenção internacional para a Pilotei%
da Propriedade Industrial„culabradasarariz Crwsl o revida
ma paia (1925), reiviudire>13Cf t ReloniZadb ~ta, do podido
do privilOgio depositado nu EapartiqdadosTadentardes 8.144
sob- n° 190.598, em 27 de abril de 1962:,

•Xig.. 5

Thm° 1(2-449 .1 37 de. 14. .da melado:1961
Requerente: AMORY MARCEL LEENHARDT
Guanabara,
Privilegio de Invenção* n APERFEIÇOAMENTOS EM MOT8RE6 DE PICOU
LIVRES"
6EIVINDICAOES
"APERFEIÇOAMENTOS- EM MOTORES DE f rIST3ES LIVRES", caracten
zado p or uma almetria da e arcas imp ulsora::
n000toirlao GO,

Quinta-feira 23
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v/o:deado de 1 t 8,, e substancia/mente como decerto e t
lustrado no. relatOrio e nos desenhos anexos.

itIVersae compresstiee, essas tOrças impulsoras sendo dadas
DOO °nana° de gases motores depois de si* combustio, • •
lelmatria sendo obtida pelo tato de ter, tana terça impulso.
4'a4para cada movimento de Ida do conjunto de Pistees e MI;
1
Pira sada movimento de volta do mesmo conjunto.
IP
IlAteRFEIÇOAMENTOS EM MOTORES DE PISTZSES LIVRES", como roi.
;
Pindicado em I o caracterizado ainda pelo tato xle as ,Itsp4,
$000 alternadas,e ,opostai iterem dadas por pistões .motores

FIG.1

k ..

elepostos de um lados de outro do ou dos pistas. compre..
Aorps,, ,ou, ,MO lava•ei% . fs pintas compressorea dispostos

1 lado Ja Outro do ou dos plet-See 'motores,

AO .149

• NITERFEIÇOAKENTOS E24 MOTORES DE 2IS1'ISES <LIVRES", tomo 'sei.
9$21dicado em 3. e .2, .caracterizado mais pólo .tato de .urn se
•latáo .ticar trabalhando ma . duplo .95teito .e em Ciclo .de dois
eeelles, ,podendo assim idar impultiões altelmadae e opos •
eae requeridas zooliatema, para -o que poderá ser colocado

.2tRMO kig2 149.162 de 15 de maio de 1563
aequerentei TO7C0 CARLOS FRADA
,Privilígio de InvencZos " NOVAS .DXSFOSIÇZ M =IDA IMMO.
TRIZ PCRTATIL APLICAI/Elo EM VEICULOS
BEIVINDICAÇDES

ta AM lado .80 compressor ,ou entre dois cilindros compressa
orais

• 111 '11NOVAS,'DITSPOSIVIES IN TENDA -uso/cima, "ElORTITTL APLICts

P4PERFEIÇOAMENTO3`EM140TORES 'DE ,,PISVIES LIVRES", como rei,
vindicado em 1, e,3, •caracterizado tambere pelo fato de
des p elar dele motores identicos de pistões livres no mesmo

eixo geral, sincronizados por tael,O .Del bielas e virabrequim
emente bielas, lite Torna tal que “em cada instante o inc.
*Imanto do conjunto de vista*. nde :um motor seja sempre

frffi'vsicuLos",

'consinto de uma -tenda que 'se -adapta abre si

colo:tura de (lila qu'or . ipo de veiculo.

"lues Inundo

1-

andai, assemelha-se I uma Casa com telhado de duariguas a ,
Caracterizada essencialmente -pelo fatq de constituir-se de uma

o .1

ao movimento do conjunto de pistões do outro, aniqui,
tando ato reações provocadoras , de dribraçõoa,

las° dividida ma :duas secos 1(1) e 14 'Sue se articulem antra

4k "APERFEIÇOAMENTOS 2. 14 Suores .DE lasnEs LIVRES", como rei.

ase le extremidades de nada .secclio lalaes1 'uma dessas secçtea

'os to

ai pordneio ,de -dobradiças (3) dispostas era (cantoneiras (4) fio,

Vindicado . em 1, .2, 3 e 4, caracterima'do tambem pelo fato
dos pistões motores .centrain trabalharem no mamo cilindre
da mesma forma de um cilindro com pista., opostos.

-4.

•

"APERFEIÇOAMENTOS 'EM 'MOTORES DE PISIDES -LIVRES", como rei.
Vindicado em 1, 2, 3 e 4, naracterisado ,pelo tato dos piso
tZo s compressores central. trabalharem no mesmo cilindro „.
*
da mesma torna de um cilindro com pistões °pontoe.
"APERFEIÇOAMENTOS EM MOTORES DE PISTOES LIVRES", como rala
Vindicado em 1, 2• 3, 14., 5 e 6, caracterizado pelo tato de

(1) ti tirada 3. cobertura do veiculo '(A) O Aisp;eil fixamente,
em sua parte externa inferior, de várias garras (5) que se ema
oaixam livremente em volta de liça cirulo (.6) metalico, 8ste em,
xo duas .,barras de suporte (T) de tamanho ...ajustavel, tanto na
largura como na ;atura pormeio de deslizamento s3bre
00toról0 (8) o tirado por moio de. pardfusoa com porcas (9)

um

•

Constantes nas extreuidides das barras de suporte (7); ditas

O Sistema de biela prender-se 'no conjunto de pista., de
torna Oca, .no ponto traia distante do tur
—o de entrada da bi
•ls oscilante, isto e no 'interior do pisa° motor mais a e

-barras (7) srlo fixadas ao veiculo (A) permeio delarras (10)

fastado da biela oscilante.

da bago que- 1' articulada, estt disposta sabre um quadro-supor.

I/APERFE/ÇOAMENTOS EM-MOTORES DE PISTSES LIVRES", como ret.

te (E) tuteais:o dotado frontalmente de uma escada (11) tamb64

Vindicado em 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7, caracterizado afinal
pelo tato das válvulas* de cilindros motOres ou compresso •
're g ou ma. quinae anexas tal como bombas de injeçío, serem
comandadas pelas bielas diretamente e -nio, como acontece f

adaptada as .suas extremidades 'inferiores] a Outra 1300e.a.0 (2)

articullvel o cuja seccto inferior (C) .4 embutida no 'corpo da
escada (1.0); as paredes da tenda (D) alio de lona** outro teci.
do tesistente e tem suas bordas Inferiores presas 'eXternamenté

nos motores convencionais, por intermedio de cases movimen
tadoe pelo eixo de manivelas.

'em volta de . ambas as secçrJe3 9 e n quanto-que as partes 'que for-,

"APERFEIÇOAMENTOS EM MOTORES DE PISTC5E3 LIVRE" • como raia •

norZo oo c0a3.ín7ROO 411,Q0408 44 oPuti guril4Q da. tendat
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pesa (2( ec partes imperioso* de embata (IS( •em forca
9r, o* contido 'pato, e fuja* extremidade') •ct:e premas
:„ articulam-urna* cantoneiras (4( diavostaa nas artreaidadaa )
Yf

mas bases (fig.5); ap paredes anterior é posterior da tenda
dispIN, na periferia adjacente a sua superficie, de janelas
ia s ) de material wransparente flexivel e, interiormente possuem bolsas (16) para guardar documentos ou outros; stbre as base (1) e (2), esti assentado um coleillo (17); a tenda $,
ainda, totalmente forrada (18) interiormente, com tecido fino;
a escada (11) leva a uma porta, ou melhor, a uma abertura de
entrada (13) dijrnsta na partaL fateral da

Zr:Á

TEMO N8 349.210 deli de maio de 19$5'
Requerentes . CALIGNEN-ARlEFATOO DE ALUMIN20 - LTDA.o.SX0 PAUD, •
irivilegio de InveneZot " CONJUNTO Ma BANEMARIAP

BEIVINDICAÇUE2
1 e, Conjunto para. banho-maria, composto portam'
r arma de OonfiguragAb usual, provida de
saliehola cilandrioa
Urna; e de uma panela, c ar a cterizado p010
tato de a fCrma OOP
provida em sua borda de uma aba em
desama e ria referida salta'
Ola ,nterna, de um orifício Superior, arma esta colocada em

toda
panela, Gajo ditmetro 4 menor que o
referido degrau de aptio dal.
:erma, 0 com f maior profundidade que esta:
e finalmente sondo o

seo40 (2) articulam

da, que ainda 6 dotada de una cobertura (14) do mesmo tecido
das paredes e se fecha stbre e abertura por meio de fecho do'
tipo eclair e

quando aberta enrola-se sabre a abertura.

Conjunto dotado de tampa com pegadorlaterale
.2 . conjunto para banho-maria, de adrdo com lk
ralvindicacro 1, substancialmente como descrita . e ilustrado noh
Aese:6os-anexo4

22) "NOVAS DISPOSIOES ER TENDA DESMONTÁVEL E PORTITIL APLICIlm
:VEL EU VEICULOS", como no ponto precedente, e tudo

como suba..

tancialmente descrito, reivindicado e pelos desenhos.anexoe.

TÉRMO N o 149.191 de 16 de maio de 1963 ,
ParanÈ
Requerente: CONRADO CUILHEREE WAGNER
de
Utilidade;
"
NOVO
MoDÉLO
DE
N1VEL
DE BUIU
Med$10
MODELO DE NIVEL

REIVINDICAÇUES
DE BOLlik - compreen dendo um tubo de

vidro ou plástico transparente, providO dos filetes necessá
Tios à vergicao -áo do nivelamento procurado'(o qual será determinado pkN.t. situaçílo da b8lba de Lr vontida no líquido nt
no•
le acondicionado) e caracteri z ado pelo fato de se alojar
plístico
de
alta..
espessa
de
material
:
Interior de.uma camada
Weaietênci . 4 extrema transparência a qual poderá variar de
formato,
25)-2.,22jna2ELODENIVELDEDOLHÁ".caractcrizado de acôrdo
Com o ponto -1 m e ainda pelo fato do nível se alojar numa ca
rada àe material plástico, fórmando um conjunto tinico e 0°11
•ari° o nivel e a capa externa, pois será vieivel, extremam
rente, o.níve/ de 181ha no interior ,lo bloc o plástica.
..30)-MOVO MODELO DE NIVEL DE MOLHO caracterizado de acOrdo
é
' OOm O ponto - 2 ... e ainda como o substancialmente descrito
reivindicado no preaente memorial e ilustrado pelos desenhos
.2ge

o acompanha.

•

41.

FIG. 3
TERMO N o 149.341 de 2h. de maio de . 1963
SM PAULO
Requerente: IRM7,03 PAGANINI
Ft.'1V114gio do invençot " Al'ERFEIÇWENTOS EM PEIMIN5.."
REIVINDICAOES
Aperfeiçonm,entás em peneiras, caracterizadosx,
n ielo fato ce uma Unia tira de compensado de madeira ser enrolada

em espiral, prendendo entre duas ou mais espiras, a aba prevista
na usual teia de arame; e o conjunto fixado por pregos ou grampoà.
:2 A
' perfeiçoamentos em peneiras, de acÊrdo com
kreivindica4o

IeSennes ane4Qa,

1, substawialmeute Como .descrito e ilustrado noç
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"nIV/VDICAÇMS
1 "UWPRENDCDOR ME . SEGURANÇA. PARA PASTAS OU GLASSIFIEAm
MORES 16 PAPEIS", caracterizado /alô fo ue a base e constÂ
tuida por uma . placa oblonga, - dobrada longitudinalmente de modo a formar duas abas. ortogonais, estando prevista em uma d.es
tio abas,

dois ganchos recortados na prOpria ' chapa; adi lado

-d4stes, duas psquen4a salanaias oUprojeçOes . à guisa de,ba-batentes e duas nervuras de reforço, perpendiculares ao vinco
da:placa.
2 - UM: PRENDEmOR IE SEGURANÇA, PARA PASTAS OU CLASSIFICA DORES ME PAPSIU", de acOrdo com o ponto 1, caracterizado pelo

TARNO NO 149 387 4e-27 de maio de 1963
de4horentes 1RMXOS BURUNSUZIAN
gp Paulo
Modelo de Utilidade: "NOVAS DISPOSIÇOES CONSTRUTIVAS RM SACOLAS
DE WEL"

fato do prendedor ser constituido por outra placa oblonga, do
brada no sentido longitudinal, formando duas abas em ângulos.
ligeiramente agudo, quasl-reto; estando previstos em uma das
abas, peuenas entalhes para articulação dos referidos gan

ABIVINDICAORQ

le )"NOVAS . DISPOSIOES CONSTRUTIVAS EM S.A.

.chos e ' reentrincias nas bordas que acomodai as citadas nervu-

COLAS DE PAPEL", constituidas por recipiente que quando aberto alm.
MO a férma de paralelepípedo, caracterizadas pelo fato de que as la.:

ras.
3 - *UM PREMEM:R ME SEGURANÇA PARA PASTAS OU CLASSIFICA-.

Urais se apresentam com vincos que Permitem o sanfonamento dos mos.

mus rs RAPEIS", de acardo com os pontos i e 2, caracteriza,-

Mas, com aprozimaçZo e contato das éreas de Maior ;ree i enquanto que
o Ando reforçado é dobrado contra uma dos faces, estas dotadas, ain
AWA , 312110 ¡lia bordas, de alças igualmente de papel formadas por tiras

do por uma alavanca filiforme, dobrada &Obre si mesma, forman
do uma alça na parte curvada e ganchos triangulares duplos

dobradas reforçadas, em férma de "C“ invertido, com ramos paralelos

nas duas extremidades livres, os quais são clivar abes entre

colados em apreciavel extenso s laterais da embalagem.
212 MIOVAS DISPOSIOES CONSTRUTIVAS EM SA-

si e articulados por maio de wn perna rea duas abas adlacen

tem das placa-sap prte e placa-retentora.

COLAS DE PAPEL D , : conforme reivindicaçl'o anterior, tudo substancialUnte como descrito no-relatério d'ilustrado dos desenhos apensos ao
MreSente meMorinl.

h.,

FIG.3

FIG.4

TtRMO N5 149.392 de' t7 de maio de 1963
Requerente: DR. SIMMY JOHNSON DA COSTA RAMOS SHARP
Guanabara
Modá'lo de Utilidade, " CJULOS PROTETOR VISUAL NOTDRso
T2RMO No 149.390 do 27 de Maio de 1963
Bequorenter. PAPELARIA UNIÃO LTDA
Guanabara
Modélo de Utilidade: " UM PRENDEDOR DE SEGURANÇA. PARA PASTAS OU

CLASSIFICADORES DE VAIEIS

REIVINDICAÇOES
1, "Gcuros PROTETOR VI;AL NOIVAM", possuindo uma armaciio de
jculos, nos Çaals s jo montados os elementos protetores em

cada un doa aros, carac terizadO.VOr goro Of OUNOMOOJONP!
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CO chassi, de forma que a lhana central pode deslizar dentro doe 11+1
altas dos rasgos superior e inferior obliquo e, como a base da lamine
se apoia sabre travessa existente na projeção inferior da alavanca a'
quando a mesma é projetada para fora, por aço damas laminar, a 34*.
nina central é impulsionada para cima, forçando amola helicoidal; pa
lo fato da alavanca, quando fechada no interior do chassi, atraves do
dente existente na projeção superior da mesma, se encaixarem ressalto
superior situado na lamina central, quando a-mesma está em poaição ao
repouso ou inicia/, por ação da mola helicoidal, configurando a travti

em cada aro duas placas uma cgheasa e outra convexa,

sambas epacas, aprimeira tomando a zona inferior dó aro,
ate guase a sua metade, e a segunda dteposta em relaçaO inclinada com a primeira, tomando a ,parte superior, e dei/sana

80 entre ambaa uma abertura angular, à partir do lado esguer
do, cuja abertura no plano horizontal sumos:planos suceasir
VOO inclinado ser' vartÉvel em ,virtudisdorepostpa dai res.
pectivas convexidade e concavidade, frente a frente.

f4vz0.7PROTiTOR 1,1=4
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da alavanca.

MIMO", como 7i:47:Usado em 1# á

2 ,a "DISPOSITIVO MECÂNICO DESTINADO A ABRIZPORTAS Ana
UTIOARENTE5 acorde coà o Ponto anterior, tudo como eubetancialment0
reivindicado, descrito e ilustrado íon dem."4e anexoe.
2,

Oubstancialmente como descrito 4 ilustrado no reiaarto
nos desenhos anexou*

Figi. 1

f igs. 2

14
e

10

fig.. 3
IS

eaM0 N0 150.458 de 5 de =roda 103
SIO PAULO .
requerente: WAITER.DI. DURRRARD
Privilegio do Trivença;o: " DISPOSITIVO =AMO DESTINADO A
4DRIR ?CRIAS -AUTONÁTICAPENTE "
REIVINDICIWItS
3.
"DISPOSITIVO MECÂNICO DESTINADO A ABRIR PORTAS MN
r'eagnoANENTE lt . caracterizadO par um chassi aloagado de feitio subam
aa
lmento paralalepipedal, dotado de flanges laterais para fixa a
.maaCia
¶ o, tendo as faces Inferior e superior vasadas e no anterior uma.aa
)1Ra tatbam paralelepipeaál da sesçgo em "17" e Tie configura alavanca',
il00m a extremidade superior dotada de rodízio qge se coloca sabre
O .,
1
C1anfro do chassi; pelo-fato da alavanca possuirnma projeção dupla,
1
AMX seja, com bordas aa all" que configuram batente impedindo ou lima*
P..
pando a penetraçgo da mesma no interior do referido chassi, sendo da
'ele tua dos lados ou braço do na tem um dente voltado para-o interia
• do Vão do "U" 0 ag e serva de retem interno para peça laminar oca*
Irada alongada que se :ardia na interior do ohassi e da alavanca ma
pelo fato da alavanca terna, base inferior uma outra projeçgo m
111"8
-espia semelhante A superior cr,em cuja extremidade se prende a ponta.
.laó Muna mola helicoidal que se projeta para oima paralela &ala •
Uru, terminando abaixo da projeção suparlor onde se articula COM
tissolto lateral situado pouco abaixo da extremidade da 1;mina
cem *
Irál; pelo fato da alavanca fixar-se ao chauim inferiormente por
/Aedo de 054co que serve tombem de pressão para mola laminar cuja.fuaa
40 4 impulsionar o alavanca para o exterior do chassi; pelo fato da
paça laminar possuir na altura do ressalto oade se fixa a mala (lla.
COldal um rasgo longitudinal por onde passa eito de aixação ao abas. ta e i 4uuto 4 'use outro rasgo ea Z onde panei outro eixo de fixagãO .
I*

II

TUMO N2 150 996 de 23 de julho de 1963
Requerente: JOS£ SOLER MARTI; JUAN SODER MARTI, ANTONIO soma
VARIZ e MARIO SOLERMaRTI . Espanha
Privilegio de . Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS NOS MECANISMOS DE
'FECHADURAS DE SEGRâDO OU DE COMBINAÇO-SEM CHAVE"
REIVINDICACqES

1)-Aperfeiçoamentos

IMO mecaniamoe ae fem.
\
chaduras de segredo ou de combinação sem chave, caracterim

aados pelo fato de consistirem essencialmente em prever,pa
ra O acionamento do mecahismo de segredo, um org go combina
constituído por um manípulo giratório por ;rac ges da
Volta, montado 'Abre um eixo Uo, : em cujo interior poda *9
do,

deslizar axialmente, uma - haste Solidária com um boto pui..
Oador, concentrico com o referido manipulo, podendo ambos/
a •
co Orgaos ser acionados separadamente,- o primeiro dele0,011
Seja O maralpulo, para selecionar sucessivamente um doe gra,
roi entre vários grupos iguais de orgãos intúnos de blo.*

queio, e o segundo, ou seja o botão pulsador, Para acionar
cada grupo escolhido um námero suaessivo de vezes igual ou
àiferente para cada grupo, de acOrdo com uma Orava de mlíme.

•uinta-feira 23
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rCe interfat dh lingueta, de uma sali;ncia em forma

roa determinada, correspondendo os referidas oisãoe.iritere

CfriftEi

inclinado, disp6eta de maneira tal cate, ao fechar-se a por.

nos a uma disposição semelhante à já descrita na patente ea

ta com a lingueta bloqueada e saliente, este plano 1nc/inao

D7.590 dos mesmos requerentes.

do embata contra o bordo de retenção da chapa-testa, deelen
ccindo este para trás e permitindo assim a introdUção da ca.

2)aaperfeiçoamentos de acOrdo cora a rei
Vindicação anterior, caracttrizados pela combinação do mew
sexismo
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beça da lingueta, na sua posição bloqueadarma cavidade

de fechadura de segredo descrito, com um grupa da

orgãoe de bloqueio constitUido por uma lingueta deslocável
que se pôde ocultar no interior da cafxa da fechadura 04
Sobressair para introduzir-se na cavidade duma chapa-testa
apropriada, fixa ao aro OU armadura fixa da porta, meia° et

4

4.chapa-testa.
•

_Os requeníntaD reivindicaffi a prioridade

ébk

de identico pedido depositado na Repartição de Patente en,.1
panhola em 4 de agGsto de 1962; sob o ' n 2 2a0.055.-

para o acionamento da referida lingueta por intèrmedio do
prOpriolmanipulo txterior de manobra, imprimindo-lhe um ma
Viment0 de recuo nas.Ultimas ditas faces ou sectores de se,:
/ecão, pelo que, no movimento de recuo dentro destes seee
torce, se move a lingueta para:ocultar-se l e ,desbloquear
4. se a porta, ao passo que, ao repetir-se o movimento de am
venço destes mesmas sectores, se volta a mover a lingueta
MD sentido de fechá-la de novo, o que permite abrir e fe
char . a porta à vontade desde o 'exterior.
3)aAperfeiçoamentos diacerdo com a raiem
Vindicação 2, caracterizados pelo fato de a lingueta atuai
em combinação com um grupo de chapa-testa caracterizado
por estar dotado com uma abertura praticada em dois plano 4
contlguos da caixa da chapa-testa, cortando . a aresta ou
diedro da.mesma e formando uma boca de entrada na posier1C
usual para permitir a entrada da cabeça da lingueta,e ou..
tra.boca,na paraMenta frontal, normalmente coberta :e fecha
•a
da por uma placa de retehção corrediça sabre guias. interage
nas apropriadas, e obrigada por uma mola a manter-se nora.

--•
1

malmente na posição de fecho da referida abertura, de: manel
ra que a referida ehapa-testa possa ser utilizada na forma
Usual enquanto que, por outro lado, a referida peça de ree
tenção corrediça pode ser deslocada à vontade, pelo que fl
ca j erta a porção frontal da ' abertura da. chapwateeta,póre
mitindo assim abrir a porta e a salda da lingueta em pule
ção bloqueada da Cavidade da chapa-testa, sem alterar, nem
modificar em nada a combinação ou segredo eataSelecido.
4)-4erfeiçoamentos de acOrdo com as raie
vindicaçães anteriores; caracterizados pelo fato de , a faeC
da fechadura opoeaa à' face que poesui ia orgão de comando.
Combinado, estar dotada com Um segundo madpU10 ligado a

uma haste que pode deslizar axiálmente no Mesmo sentido
que a prepria lingueta, encontrando-se situadoll pouca dia
tauCia e paralelamente à mesma e sobressaindo a sua extree

midade atravès duma abertura de guia, existente na caixa da
fechadura e que se encontra à frente do bordo da p eça de ri
tenção da chapa-testa, pelo que, ao acionar-se o m ani ata° A
interior, a extremidade da referida haste se projeta para sa
.fora e embate contra a peça dó retenção que e impelida para
fora, ficando a abertura da chapa-testa livre para permitir
a abertura da porta, em combinação com a disposição, ma Lao.

aaamo Hz 151 565 de 8 de agasto de 1965
%vertentes GiNuti4itiCTR/C COMPitif.na.V.I.
PriVil;iíes da laveini;z4 "4"Etnaçoa1ente1KP5OCISSOPM8*
EABRIC4I0 AS 12k3IWOR E DisPos=0. AMITADTP
- ill~iriot
1.41a eperreigoame.nte emproasses° para e labricago da Um evuter 4 x
nl.p..-141.o resultante em qaa Ila impregne de resina =dele* nagnhice # ei e
raeteruade pelo rrts de aempreinder mi etapas de formadro de Int nane nagril
ticeai,elaa geareee condutores eseforma adequada para introdul go nas rannurad .
.do dito n geleo c spl i cagtoda-isolamento terra la. nu p ertfil44 do aotaktetIOaj
MatrOdugito da,' bobinas assim. soldadas pelos ditos condutores Sai ditei Md"
tas e fazendo e isolando as neceedrias cone4es da bobina e doa fios dill filei
bu i calcante do iito deus* nom tanques fechada eftinagia de ttm víattO ne4
brios desta, enchimento do dita tanque st: um nhel da subnutro computa dd!:
aleieo commicomposto resinoso, introdulfel de-ungia e eatabeIecimento de Ga')
na premio no tanque maior que a pressfó ateosalilea para obter oprewriatriani 1
tu de vazios no isolamento
depositado shre os em:tater.0 e entre no paredid
das ranhuras e os condutor,. no n'teclece,do tanque e leeeiele do mesmo 4 udd 91
twapesatura suficiente para curar o composto resinowoi
O
2. Um aperteigosoènto imprecasses para tabricaçao de UM esbater 8 dit
positivo resultante em que se impregna de resina um
.nricIelimagnetiao, caraeW
ria.40 pelo tato de compreender as etapas de to*tagrd de UM nColeo magatIcii'4.
moldagem dos condutores• eta forais adequada para introduOto
nas ragurqd de t3k4
,41
to nIeleo e apllearlde laolameato terra Is seperfreieS dai
condutores, introde
4 to das bobinas assim msdeladas pelos ditos condutores nas ditas ranhuras
O
•4
:acendo e isoland9 ito neeesnÉrian coleados de
1410 e ÁPif491 129 alibQ k "4
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feeminememnk

êi

eaçgo g dito n:cleo nua tanque fechada. 4) criando um deao no Interior deites.;
enchimento do dito tanque át g um nível suficiente para completa eubmerslo da )
'necleo com um composto reSinoso f introduçg o de um geg inerte e estabelecimea
to de uma presa() no tanque maior que aproximadamente5PKgalcma para obter
preenchimento dul vazios no isolamentn depositado s gbfe os' ditos condutora*
e entre as ' pareaes dadOnhuras e as superfícies dos condutores, retirada dO )
dito necleo do tanque o sujeig g o da mesma a uma temperatura de aproximadamea
te 125 2 durante cerca de quatro horas e a 1504 durante mais ou menos duas baz /
tas para obter a cura do composto resinosos
3. Um aperfeiçoamento em pruesso paca fabricação de um estatOr
lispositivo resultante em que se impregna de resina um neoleo magnetico, cai
racterizado pelo faia de compreender as etapas de formaç go da UM nittie.0 mago,
netico, moldagem de condutores em forma adequada para introduç:o nas ranha
ras do dito necleo e aplicando isolamento terra ras superfícies dos conduto a
res l 'introduego das bobinas assim moldadas pelos ditos condutores nas ditas
ranhuras e fabricando e isolando as necesserias conexges das bobines dos fia

ria

I

dos cabos, colocaç go do dito nane° num tanque fechado e criando um Vecuo na
interior deste, maior que aproximadamente 10ME de mercerio, enchimento do
to tanque Com um composto. resinoso ate um nível suficiente para smbmergtr o
menet), introduç go de um ges inerte no tanque maior que aproximadasente 5,6
kgm/cm2 para obter o enchimento dot vazios no isolamento depositado shre 0C
condutores e entre as paredes das ranhuras e Os condutores no gole% enrolt
do, retirada do dito nane° e 6111010U do mesmo a uma temperabra de aproximai
damente 125 4 0 durante quatro horas e a 1504 0 durante mais ou menos duas boa,
ras para obter a cura do composto resinosos
Ú. Um aperfeiçoamento em processo para a fabricaç go de aa estator
,diapositivo em que se impregna de resina um neclao magnetico, caracterizao
do pelo fato de. compreender as etapas de formaç:n de um anicleo.magnetico,selk
dagem de condutores .em forma. adequada para Introduago nas ranhuras do dito
zeoleo e aplicando isolamento terra es euperffoles do condutor, intrOduçgo
das bobinas assim modeladas pelos ditos condutores nas ditas ranhuras e tab:1
• cando e isolando as necesserias conexas das bobiâss e dos fios dos cabos,coo
' locaçU do nolaeo completdmente enrolado num tanque ?achado e criando um v; 4)
eco neste, enchimento do dito tanque com um composto resinoso ate uma altura
suficiente para submergir completamente o :sede°, introduç go de ass g:s e está,
belecimelto de uma press go no,tanque,- preenchimento dos espaç gs vastos entre
as camadas envolventes de isolamento nas superrfoies dos condutores, prego:1041
tento dos espaços vazios entre as superfícies isoladas doe condutores e as pik
redes das ranhuras, coneervaç go da pressgo no dito tanque durante o periodo •
de tempo necesserio para obter o enchimento dos ditos vazios, retirando ode
Ceci do tanque e sujeitando-o ao calor durante um parindo de tempo et:fieira%
• para a cura do composto resinoso.
".
5. Um aperfeiçoamento em processo Para a tabricaç go de um estator e
dispositivo resultante, vedado para uma Mg clálail dinamoeletrica, caracterizada"
pelo fato do estatoi compreender um necleo magnetico que ; dotado de raahuraél
* bobinas isoladas compreendendo um enrolamento no seu interior, cada ama dasi
• ditas bobinas tendo uma resina de ligaç go entre as camada sobrepostas de Lie
lamento para lige-las firmemente entre si, cada uma.das ditas bobinas alem d*
mais sendo cobertas ao longo da maior parte do seu comprimento com dita min
na, e dita resina ligando a parte das bobinas que se encontra nas ranhuras.la
• paredes das ranhuras para evitar o movimento das bobino quando sujeitas a
Vergas magneticae e vibrateriaa.
6. Um aperfeiçoamento em processo para Sabricag go de um estator e eil
positivo resultante, vedado para uma mequina dinamoeletrica, caracterizado /52
10 fato do estator compreender um rnIcleo magnetico que -e dotado-de ranhuras
' ta sua super:fria periarica interna e bobinas que compreendem um enrolamento,
no seu intel,lor, um calco entre cada bobina e as paredes de ranhura, sendo o
. dito necleo e bobinas revestidos coa um composto resinoso, dito composto resl,
mono preenchendo os espaços vazios no isolamento das bobinas e providenciando
1

toma superaria impenetrI'vel por humidade e contatinantes dito composto red..,

Mio alem disto preenchendo os espaços vazios entre as bobinas e os calços e
as paredes das ranhuras e firmemente ligand.-os numa massa uniforme.
Finalmente, a requerente reivindica os favores da Convene go Internacift
-- , tal, Vistoo presente 5.nvençZo ter diso depositada na Repartiç go Oficial de
1

Patentes dos Estados Unidos da America do Nortea em 26 de Outubro de 19621
•

Sebo n4 253,207.

Ag.14.2
tgRMO Na 151 832 de 13 da agOsto de 1963
requerentes ALFREDO DOS REIS . Sio Paulo
Privilegio de Invenção "UM DISPOSITIVO

FOCALIZADOS:10MM

PMULARKIS DE POON aRINOIPALMENTS AS DE CAÇA"
agrINDIcActssa
/ - Um dispositi;to focalizador luminoso parkarmai
de fO' dó, prineipalMente as de caça, Caracterizado por um
peça tubular que apresenta em seu interior e devidamente
disposto, uá jogo de lentes convergentes, tendo a dita peça
em sua parte posterior uma câmara luminosa dotada central .9
isente de lâmpada elétrica alimentada por pilhas devidamente
dispostas em um compartimento da parte posterior da peça, . n
sendo a referida peça dotada de meios para a'sua fixaçâo no
-ponto de mira da arma à qual será adaptada,
í

2 Ut dispositivo focalizador luminoso para armas da

figo, Principalmente as de caça, acorde com o ponto precedes
te a substancialmente como : descrito e ilustrado nos desenhas
GAPX03.
, r

••n••nn•n•••• Me11.1n10,

*MO N4' 15/ 930'de 16 de agO'sto de 1963
Requerent‘s WENCESIA0 ARENAS CAMPILLO - Guanabara
.Mod;1O da Utilidades "ORIGINAL PROTETOR DE SAPATOS PARA SENHORA
•
BEvINOZÓACOa
12 ) ORIGINAL PROTETOR DE ' SAPATOS PA
RA SENHORAS' - ConstitJido por uma chapa que Se caraóterims por
possuir o seu contorno por uma linha reta ou curva reentrante
e o restante circundante ) caracterizando-se ainda por possenir
dois ou mais orifícios com as bordes reentrantes...
22 ) ORIGINAL PROTETOR DE SAPATOS
•
RA SENHORAS" . conforme reivindicado em 1 2 , aubeíancialmenth cj;
CO desoritoa reivindicado e ilustrado mos desenhos anex00..
0

Quinta-feira 23

JIARIO OFICIAL (Seção III)

Janeiro d3 199 757
-1.nn•••••n•n,

íestae, alternadamente cortadas numa directo diagonalakento,ie;
poio paesantes com largura total, de poie cortadte diasonalmen
te

em

direçtO

°poeta.

2 2) 2 NUCLE0 MAGNITICO TRIPAS100", conforme reivindicado 19, ao

-1

qual os Pilares e culatras selam executados no sentido longitum,
dinal duplamente, de tal modo (ue, existam ndoleoo yarolois wa

forma de quadro acopladoe magntticamente, e do' tal modo earac.,,
terizado, que se chapas do quadro parcial selai cortadas altar"
Madamente para um lado diagonalmente, retas com chapas passanTORMO N o 152 106 de 20 de agGsto de 1963
Requerente: NICOLINO CUMARUS MOREIRA Minas Gerais
Privilegio de Invenção¡ "NOVO TROCADOR DE CALOR"

tes

da culatra o diagonalmente para o' outro lado

39) "NCCLE0 MACNETICO TRIFASfC0", conforme reivindicado 22,

REIVINDICAÇOES

de tal modo caracterizado, que no local da jun4O dos pilares
J. "176v0 TROCADOR DE CALOR", caracterizado pelo Mo de ser coda.

,tituído de duas caras cheide de cascalho ou material coa.

8 culatra sejam colocadas chapas intermediárias, as quais sejam

valente como acumulador-de calor, sendo os fUndos das ditas
c r-jmaras inclinadas de modo a permitir 4 retirada do cascalhe

alternadamente para um e outro lado diagonais e qu outro alui

para sua limpeza e posterior reposiçao.

as chapas da culatra sejam colocadas .passantes,

2. "iVê70 nocAbaR P.È CALOR", como. relpindicado em\l, e substan4
cialmente como desorfto

e ilustrado no relatcrr(o e nos dese.

nhos anexos.

4e) "AUCLE0 MACNETICO TRIFASICO",

executado como rolcleo a cin•

co colunas conforme reivindicaçlie 1 2 , no qual os pilares possu4
as

erecuço dupla e as culatras simples, e de tal modo caracte+

M.zada, que as camadas dos pilares e culatra sejam executadas
alternadamente cortadas diagonalmente e retas com chamas de cult
tra passantes.

.51

"NrcLE0 MACNETICO TRIFASICO", oon.crme reivindião 4 9 , e

de tal modo caracterizado, que as chapas colocadas de lado numa
camada dos pilares sejam cortadas de um lado perpendicularmente
e do outro diagonalmente e que nas camadas aohttpoetas seguiw.
t as as superficies perpendiculares e diagonais estejam, coloca,
T2emo N0 152 255 de 26 de agOsto de 1963
'Requerente: AKTIENGESELLSCHAFT BROWN, BOVERI & CIE.
PrivilEngto de Invenção: "NdCLE0 MAGATICO TRIFÁSICO"

das alternadamente para um e outro lado.
Suíça

65) •, Nocuo MACNETICO TRIFASICO", conforme reivindicaçíO 2 2 , e

REIVINDICACOU

L9)

-"NUCI.E0 MACNETICO TRIFASICO",

para circuito indutivo, com

de tal modo caracterizado, que as chapas nas diversas camadas

chapas cortadas numa direçao magnética preferencial, as quais

80 estendam alternadamente l nma TÁ entre

sejam colocadas pelo menos em parte sóbrepostas emite culatra

extarna e outra Vez entre as Chapas da culatra interna; e que

&pilares, e que poesua pelo menos arecuçao dupla dos pilares.

as chapas sejam dispostas alternadamente em espelho.

• de tal modo caracterizado, que as Camadas de pelo menos uh

72)

pilar, se componham de chapas, que dentro de pelo menos trta

e de tal modo caracterizado, que o pilar Central t oteoutado

camadas sejam erecutadef alternadamente para um lado inclina-

de tal manera, que o 7:lar parcial eropardo encosta na primei-

das, retas, e para o outro lado inclinadas

ra oamada de tópo mn cima e diagonalmente em baixo nas chapas

no sentido contrá-

Tio, é 000 as camadas das culatras se ajustem respectivamente

"PYCLE0 MACNATICO TRIFASICO",

das culatras

externas, a

AS

abaras da culatra

conforme rei:vindicaç7ÇO 62,

chapa direita do pilar inversamente,

4a

30'
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encoatada em cima diagonalmente o cm baixo de tho, enquantO
4ao,
da
' alo

a parte interna da culatra $ interrompida, pois, na segar

camada a parte externa da culatra executada possante,
quadro interno da parte esquerda do _pilar central

da cm

5

6

executa.

cima diagonalmente, em baixo reta, e a parte direita inço

Wreamente, em baixo diagonalmente e em cima xota, depois na

terceira camadajlovamento o quadro interno 4 executado inter*

"n 1969

ias, de modo que quando o ângulo formado entre ambos os bra
'fios for igual e O os rebaixos homálogos coincidam, c os apen.
dicas homálogos coincidem, e os Wendices homOlogos de um ele
mento modular podem calçar adequadamente nos rebaixos homOlo.gos do elemento modular adjacente, estando provido o primeiro
braço de uma projeção que em seu terminal livra apresenta um
aro no qual se pode montar rotativamente um pomo solidário
com uma vareta, estando dita articulação formada por um per..
ao que projeta desde o primeiro braço até o segundo e arremata em uma alavanca cilindrica provida de orelhas e em uma pep
função que apresenta o segundo braço a qual tem forma circular e apresenta dois encaixes opostos radialmente, capazes dep ermitir

o passo de dita alavanca e ditas orelhas,
•

:rompido, o quadro externo pork,

G

executado em espelho Wprkn

2

Beira Camada e :mal:arta *amada a,,tomma , de oxecuçte edicquelltO
os

refere ao quadro interno.
1!NNCLEG MAGNSTICO TRIFISIC04!,

,d4o.tal , Modo caracterizado,

-miarmo reivindicado 052,

quecadauwaada on aL4 ~anta*

Lida -d*

uma vpu

CLEO 111=TICO TRIFISICO",

de acdrdo comes pontoapromw

e tudo como_subatancialmente,desorito.reivindicado
' selos desenha anexou,

• SOadentes

212

"1.2
•Fig. 2 o
ng.245
2412 22
I

.12

31

21,3/

fI. lfg

12 11

é

URRO N o 152 473 de 2 ale setembro de 1963
Requerente: AIâO COTI ZELATI . São Paula
Privilegio de ' Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM
ELEMENTOS DE CONCRETO VIBRADO, PRÉ-MOLDADO,,PARA A coNFEcaG
DE PAINÉIS DE ' PAREDES QUAISQUER"
REIVINDICACUES

8c

ao) 'APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EU ELEMENTOS DE CONCRETO

VIDRADO, PRE-MOLDADO, PARA A CONFECÇXO DE PAINÉIS DE PAREDE3
wurgr,
Piq.
31 •

2t

caracterizado por em elementos constituintes de

01'-

pain5is formadores de paredes, de corpo paralelepipedal,vazado
centralmente onde possue uma parede de divisão e refdrço,e pra.'
Vido em cada uma das duas faces menores de duas canaletas reei,

+1

SÉRNO NA 152 357 de 28 de agasto de 1963
1Requerente: AMERICO GABRIEL BOCCARA • Argentina
PriVilegio de Invenção: "ELEMENTO MODULAR PARA'DIGPOSITIVO8
rir vstaxr,ago DE MAMAS BASCUldNTESn
REIVINDICACCES

1,. Um elemento modular para dlipp
,Ditivoa do :Ventilação on ttoulas basculantes, caracterizada,
pelo tato da Compreender dois braços articulados entre si poX
Ama articulação subrtancialffleate central, apresentando o pra,.
Oleiro braço uma noção normal substancialmente em- forma de
OU", Ostentando os extremos homOlogos de ambos os braços tes.
„
19;Ww119a 01;41 1403 O OUraaa caliatate4eat e respeativas apendl.

trantes paralelas e axiais, apresentam paralela e centralmente
e estas uma canalota em "meia cana" (4) reentrante.
2 2 ) "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM ELEMENTOS Dá CONCRETO
VIBRADO; PRE-MOLDADOS,PARA A CONFECÇXO DE PAINEIS DE PAREDES
QUAISQUER"; caracterizado por em elementos constituintes de po.'

uGle formadores de paredes, de corpo paralelepipedal, vazada
ç
eentralmente onde possue uma parede de divieão". refdrço. •
Provido em cada uma das duas faces menores de duas eanaletao

11,

Quini:a-feira 23
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r e ent rant e s paralelas e axiais, apresentarem paralela e o era rab•
ciente h estas em obmente ursa das duas faces Uma oanaleta
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2 - Aperfeiçoamentos acordes com o ponto primeiro, Oar2.4
terizados peio fato de ambos as sedes anelares entre as
quais e movei o elemento esfOrico, serem ajustaveis cOrao efj
pacificado do mesmo ponto primeiro.

'meia cana" saliente (At enquanto que obre a Outra face 8121trr
trica apresentam a Oanaleta ela "meia cana" (4) -reentrante.

32) "

APURFRIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS MV

VIBRADO, PRE-MOLDADCE,

msmENros DE CONCRETO

PARA A lCONPECÇXO DE PAINEIS DE PAREDES

QUAISQUER", subattalcialmente como o descrito acima, reiV1rl4i0012

da em 1 2

et

2 2 , e representado no
45

3 - Aperfeiçoamentos acordescom os pontos primeiro On.e.
segundo, caracterizados pelo fato da superfiCle de contacto
-da ou das sedes anelares com o corpo esferioo terem uma on
mais ranhuras ou canais_circulares com qualquer perfil adem,
quado , pau a inserçãO de um ou mais aneis . de material& de
vedação.
4 - A p erfeiçoamentos acordes com os pontos prece4ente3 C'
em substância cem° descritos no memorial e a titulo da exemplo re presutados nos desenhos anexos.

f'

.MIRMOia i I5ZUk4ee3des satembro%dwI9e
sío,kaaw
Requexuntel,~, De =CAMA,
Privil;gia da IaVenqZat "AFEEPEIÇOAMENZOS,BM OU.RELMWNWINR
COM nrsposunros PARA A VEDAPI PASSAM D3 FUTIDIN , IODO
Eirxnre rinrEE ~arco'
jlEIVINDICAÇU
- Aper~amantowens.ca tclauUnaaCc com dispOSUITOO
para a. vedação a patisagemi da fluido ar tandix, elementfetWfdad, ;
eaferico, aompreendenda, um. cox.po , ONUF110, na' Cul. ao, 448' e' ;'''•
um elemento movei, vasada: coaxialmente e com a ' menino danem
tro da passagem longitudinal do corpo, movei em tOrno O 1nd•
eixo perpendicular' ao- eixo de - dita- tratásaget de- moda a vedar
o akomr a passagem com aff quarto , da volte, tendo supordRi

e extesna constitaindo , uma zona asfíriewo montado: entre , to
. duas :Ledes anelares com auperfIciert de- contacto- eotrozpondla
temente esféricas, caracterizados pelo fato de pelo menu Ge
uma das duas sedes -anelares ser ajUstáVel em sua posiOtim

ru com a respectivo lado do elsmento esférico movei, no
tido de se, aproximar ou- afastar- axialmerste da , mesmo, rdr
moio da rOaca de' que dotada sna, banda para seu enrosques,.

mento em rasca interna correspondente de que e dotada 144
bOca de dito corpo . externo do disposítJáro.
'O

22F410. NO 15a: 547 de 5) de; setembro). dal 156a
Requerente: ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA PILHO - Sao Paulo:
-Modelo de U tilidade: "NOVAS DISPOSIÇOE1 CONSTRUTIVAS APLICA
,DAS Á. FECHADURAS!,

MIUMPIÇAiriNT
l2), "NOVAS: D ISPOSIÇOES. CONSTRUTIVAS, APLICADA:1,A
FECHADURAS*, apresentando' Cilindro Portador de chave de acionamento,,
do 000luoto; earactertradas pelo fato de aer.tal cilindro
Introduzida
110 tambor tubular ealldttile com- caixa, com-a qual conforma

pesa &ida

dOtada da abertura, pela. face, posterior, fixada contra placa st.
anal dotada de aba atravessada por lingueta, sendo que em cOrraspOrs
dkcia aO tambor a calma, peia, faca interna: ser anrsaenttu

coe sall3neie

circular, sabre a qual Operando . peça, com, projeoto ovalada ',
peta, reza
fixada , por parafusos ao topo interno do cilindro, enquqnto

que. a awa

118ne/a opera abre regifo em forma de recorte arqueado, dotado de e&
fUnda parcial, e conformando no prolongamento' da moei-o:urda lirtgusta.
lingueta, prolongamento: e fundo parcial. ohtidtra por. flue:110*x (cota
mente numa peça Snica,
22 ) "NOVAS DIsPosiçOES CONSTRUU.Vks APLICADA
PECHADDRAs o , conforme reivindicaçEo anterlor„ tudo autstanetalMente
como descri.. to no relatOrlo e ilustrado nos desenhos apenso:0,40 pFelek.
te mcmori:ar.
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dos por selo de costuras è ditas tiras, os quais são dispo°.

tos numa e noutra

face, sendo posteriormente colados conve »

cientlemente discos semelhantes, mas de diSmetro menor, dopa
pel ou de Outro material adequado.

5.

Aperfeiçoamentos no processo de fabricaçSo de

discos Polidores de pano e produto resultante oubstancialmea
te como descrito e reivindicados nas reivindicaOes precedeu
tes de 1

.eg

d6

ilustrado nos desenhos anexos.

Ag
TERMO No 116.655 de 2 de fevereiro de 1960.
Requerente: AZTIEROLACET ÉLECTROLUX . SUÉCIA.

FIG.3

FIG.2

a 4, e

Pr1vi16sio de Invenção: "ASPIRADOR DE PO APERFEIÇOADO".
REIVINDICACUS
i. Aspirador de po aperfeiçoado, compreendendo

N.

TERMO N o 111.666 de 13 de julho.de 1959.
Requerente: RENE WERNER STEINACHER SÃO PAULO.
privilégio de Invenção: ' "APERFEIÇOAMENTOS NO PROCESSO

uma unidade motor-ventoinha com um arranjo tapa/abafador prevenia.

DE *FABRICAÇÃO DE DISCOS POLIDORES DE PANO E.PRODUTO

do contatos e um coletor de pG removivel disPosto ' lado.a.lado em

SVLTANTE"

uma carcaça comum preferivelmente tendo formato tubular alongado

REIVINDICAOW

dedtd

compreendendo em uma extremidade da carcaça elementos de transporte,

coe polidores, compreendendo tiras de pano enroladas abre um

por exemplo, rodas ou corrediças, e na outra extremidade da carcaça

1. Aperfeiçoamentos no processo de fabricaçdo

disco provido de

oxidai°

central, caracterizados pelo fato

de que uma pluralidade de tiras

04 Cortadas em

diagonal

e 1j.

gadas entre si por meio de costuras, tiras essas que são enroladas sabre o dito disco e nSle fixadas por um anel MetGli.

um elemento de suporte. caracterizado pelo fato de o dito arranjo
tampa-abafador de prevenção de contatos ser adaptado para efeito de ka
Cexão carcaça,

1 unidade

motor-ventoinha, a urna tampa posterior e

aos elementos de transporte, cuja tampa posterior no seu lado inferloP
provida com rasgos atreves dos qUais os mesmos elementos de trans.

Co, sendo AS suas boxiaf reviradas abre si mesmas, formando

porte se projetam inferiormente o para tras da tampa,

a. Aspirador de

pregas.
2# Aperfeiçoamentos no

processo

de fabricação 'de

discos poli:dores, conforme reivindicação 1 9 caracterizados
da pelo fato de que ido fixados

Is

aia

ditas tiras, por meio de

lhantes, mas de diSratro

menor, de papel

V3 das extremidades inferiores das paredes laterais da dita tampa -

age

ou de outro mate ,»

p5 segundo O ponto

1,

çaractark.

pelo fato do dito elemento abafador e silenciador ter o formato

de um prato que envolve pelo menos parcialmente o motor, sendo pro.
vido cem um anel formado na periferia respectiva, a carcaça do as-

compreendendo tiras de pano
um disco provido de oridoio cea

Discos polidores,
tecido enroladas Sabre

trai, Oaraaterizadom
ras cortadas

ateadas `a tampa de preven:So de contatos via' de um eixo passado atra.

3. Aspirador de

some

mial adequado.

ou

gjgg pelo fato dos elementos do transporte consistirem , de rodas cucu.

prevenidora de contatos.

coituras, discos de tecidos dispostos numa 4 noutra faca
sendo posteriormente colados convenientemente discos

pio segundo o ponto 1, cAracterle.

por

compreenderem

una pluralidade

abra

de

o dito disco e nele Lixa-

das por mane/ matáJdoop tendo ao sua
bre et meras, oro pragas,

.4. DiScos

4- Aspirador de pO segundo o ponto 1 9 Asraate..zi.
jada pelo tato de o elemento de suporte na outra extremidade da car.

ara diagpai e ligadas entre si por meio de coa»

turas, tiras essas aunada',

pirador de pO sendo colocada sobre e em conexão com esse anel.

Caça respectiva ser desenvolvida como um bloco corrediço tendo pare.
dos inclinadas,a parede frontal desse bloco tendo preferivelmente
frontalmente uma por:So de maior inclineçlo e, posteriormente, uma

bordas reviradas dm

:tom qma abertura ou recesso

polidoras, - conforme reivindicaçãO 3,

',It40042i4O3 pak.00mproanderem ainda discos de

porcas de menor inclinação

ca

tecidos Lixa.

ê e parede

posterior do bloco sendo provida

via do quai o aspirador pode ser pendurado

az dm coacto em uma parede ou similar.
5- Aspirador de pO segundo o ponto 4,

capa:talam

Quinta-feira 23
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ÁBa . pe10.4t0 do ano efementO de suporte ser desenvolvido OOmo um ai'.
4DOrvedór de Choques resiliente contendo um bloco de borracha ou plat.
tico OU uma Ou gais molas metalicas helicoidais.
6. Aspirador de p6 segundo o ponto 1, uractorizS.
4g2 pólo fato da boca do coletor de p6 removivel ser adaptada pausa
Insorida atraves Um: suporte somovivel que . 4 ldentico em umbu 00 Nx
lados, de :acido que o dito coletor pode ser retido corretamente em pos1,
ÇãO a despeito de qual dos lados do suporte se acha voltado frontal. 1
monte no sentido de pressionar a boca do mesmo coletor contra a taipa
trontal do aspirador de p6.
7. Aspirador de p g segundo o ponto 6, caracteriza.do pelei fato de uma abertura central no suporte ser envolvida por Uma
borda que se estende para cima em ambos os lados do suporte e que se
adapta em ou volta de Uma borda. co rrespondente no interior da tampab
dO

aspirador de onde a boca do coletor do II, resultar firmada entre
GA ditas bordas do suporte do saco e a tampa, quando esta ultima g ft.
Xada ao aspirador de pg.
8. Aspirador de pg segundo o ponto 7, caracteriza.
&polo fato do dito suporte sor provido com duas bordas concentricas
entro as quais a borda da tampa pode ser inserida de maneira que
borda d boca do coletor de p g localizada entre o suporte e a tampa
icomunicada uma curvatura em forma de E em corte transversa/.

's requerente reivindica de acOrdo com e Convonao
Internacional o 45 Art. al do Decreto -.L ei nt 7903 de 27 de agasto do/
1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição
de Patentes da Sucia, em 24 de março de 1959, sob ne 2827.
f2RMO N D 131.877 de 22 de agosto de 1961 Requerente: AZTIEBOIAGET KARLSTADS MEKANISKA WERESTAD
euecia
, Privilegio de Invenção: 'I APERFEIÇOADO RWALO /ARA O 8810XL8A
turro DE TRONCOS EM POLPA DD MADEIRA"
REIVINDICAMS
1. Aperfeiçoado rebOlo para o esmerilhamento de
troncoS em polpa de madeira, compreendendo um corpo cilindri.
Co, formado de uma composição abrasiva rígida, caracterizado
por apresentar uma p luralidade de sulcos de esmerilhamento
ou desbastamento, formados na super:iole cilindrica do dito
Corpo e dispostos em ângulo agudo à direção do eixo do dito
corpo cilindricb e uma pluralidade de entalhos formados na dl.

•

ta superfície cilindrica, estendendo-se em direção circunferen.
cial e que intersectam ditos sulcos, sendo os entalhes cIrcung
ferencials cons i deravelmente mais largos a . mais fundos que dl.
tos sulcos.. sendo cada qual orientado, pelo menos ao longo da
maior parte de seu comPrimento a um pequeno ângulo agudo, de
menos de 150, em relação e um ' plano perpendicular ao eixo do
Cito corpo cilíndrico, pelo que ditoa entalhes, durante a op.
ração do robálo, rocolherão'e removerão fibras separadas dos
troncos pela superfície cilíndrica do dito corpo • pelos
micos.

'ditos

á
4111111111"9

7

9. Aspirador de p6 segundo os Pontos 44, cara°.
tarisedo pelo feto do 'suporte 'compreender dois anelo conca/Uri:UM
comunicados por elementos , semolhanteSs a raios, o suporto sendo prOfth
-rivelmente , faito

de plasticos ou borracha,

'10- Aspirador de p g segundo o ponto l arsotert,
ama pelo feto da carcaça raàpectiva ser provida com um punn0 OU ele.
mento de condução estendendo-se transversalmente sábre o aSpiyadorL
O punho se comunica à carcaça de tal forma que a distancia do COSMO
a partir da borda da carcaça lOcalizada amais afastada la untado
motor.ventoinha e dos elemento transportadores á de c;rda de Um
Orço da_exte7Zo da. p arcaga, O
punho prePulveloato Inollmeadégat Ál
011guomonte per; Troutoe
/

4. OM aperfeiçoado robalo de acOrdo COM o ponto a,
oaracterizado pelo fato de que distância entre entalhes ed.
&mentos, na direção axial do robalo est; entro substancial.
menta 100 MI e substancialmente 150 mm.
3. vá aper£04~10 rebSlo de *cardo com o
ponto $e
paracterimOo pelo fatcrde que tala entalhes tom uma protUndis

- dado Co substancialmente 20 e 2 mm • 1404 417gm 49 ao,.
.01410M1110,140-1,5 •

Ge.

/
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correspondentes ao eepa çmmentntraae - tmndelawanuIaree doi

h- UM aperfeiçoado rebSle de acordo com qualquet

subconjuntos de combustível; drgãos destinados a ~ter

dos pontos precedentes caracterizado pelo fato de que ditos
entalhes formem um entalhe helicoidal continuo na euperficie

centricidade dos aubaonjuntos e do tubo recipiente; e

cilíndrica de rebelo.

COMUlliCEIÇZO,

5. Um
dos pontos 1

4

teclo

4 UM 21Mg111.0

6rgRos'

7. Todos as aspectos de nmvidade caractericadoe pa

3, çaracterizado pelo fato de que cada um doe
este

etimi

destinados e permitir que o refrigerante ingresse no ti:1)o de -

aperfeiçoado rebelo de acerdo com qualquer

ditos entalhes forma um anel fechada (tateada

te.

lo fato deterem sido aqui revelados

anel orlem.

e4a descritos.

Arequerente reivindica, de aatrde com a Cenvenção.
Internacional e o árt. 21, do Decreto-lei rA 7 903, de 27 de'

de menos de 15a a um pleno perpendicular na

eixo. de rotação do rebelo.

agasto de

rERMO N o 134.238 de 17 de novembro de 1961.
requerente: UNITED STATES ATOMIC ENERGY COMMISSION . E.U.A.
Privilégio de Invenção: *CONSTRUÇÃO DE SUE-CONJUNTO DE COM.
8U5TIVED PARA ESCOAMENTO RADIAL EM UM REATOR NUCLEAR"

1945

a prioridade do, correspondente metido depoeita

do na Repartição de Patenteamos Z. MU. da an6rica, em 17 de
. novembro da 1960, eoble70(0224
F-3

REIVINDICAOES

/

2

F-i

—

1. UM conjunto de combustível para um reator nu
clear de ebulição, caracterizado pelo fato de compreender uM
tubo recipiente externo, una pluralidade de baetries combust4
veie dispostos em círculos concentricos dentro do referido
tubo, e drgãos destinados a obrigar o refrigerante a escoar
para fora rodialmente além doe bastões combustíveis.
2. Um conjunto de conbustivel de acSrdo como penm
to 1, caraeterizado pelo fato do diapositivo destinado a cau.
ear . escoamento radial ser um tubo central com perfaraçaea •
bandejas anulares espaçadas estendendo-se para fora a partir
dc tubo central at6 um diametro menor do que o di gmetro inter
nc de tubo recipiente.
-3. Um conjunto de combustível de acordo com o pona
to 2, caracterizado pelo fato das perfurea5es serem projeçãee.
internas em forma de gamela.,
4. Um conjunto de combustível de acordo com o ponm
to 2, caracterizado pelo fato dos elementos combustíveis serem menores do que o comprimento total e zerem montados nar
bandejas em unidades.
5 Um aubconjunto para um reator nuclear de ebali.

TERMO 11* 139.442 de 28 de talo de 1962.
Requerente: . DIENER &BOM -AIEMANRA.
Privilégio de Invenção: *BARRIL EM POEMA ME 'TONEL, 21BRICADO
POR MEIO DE MATERIAL SINTETICO E TROVIDO I COM ARMA/URAS, PROCESSO PARA FABRICAR O MESMO E MOLDE ME SOPRO TROPEIO PARA EXE
CUTAR O PROCESSO",
REIMINDICACUS

ção caracterizado pelo fato de compreender una pluralidade
ee bandejas anulares espaçadas e0a bordas cilíndricas volta .
asa para cima, uma pluralidade de bastes de combustível pas-

landi em forma de tonel, fatricade per meio de
material sintgtice e ermida com ~Jures, em particular, bar

sando através de aberturas existentes nas ditas bandejas, uni

ril para cerveja, caratterimado melo fato de que as partes fula

formemente distribuidas ao longe de círculos concentricos es-

tais do barril se aCham abauladas para dentro e apresentam, ne

paçados, um disco de grade chato edaptade • preso a cada um

sua circunferencia, una cercadura (guarnição marginal) feita de

dos mencionados bastes de combustível, em seu fundo, e uma

material com pequeno coeficiente de dilatação termica, prefere2

bandeja anular de tapo de grade cóm

temente um coeficiente de diletaçle te'rmica que seja menor do

cima, dita bandeja anular de

4$

tapo de

adeouadas para acomodar o disco

periferia dobrada para

grade sendo de dimensães

que aquele do material

sintZtico

emeregado ma fabricação do baa

v grade mhato de um segundo

eubconjunta'

2.- Barril, de aceram tom o ponto 1, caracterizado

6. " Um conjunto de 'combustível para um reator nu

pelo fato de qne as cercaduras 'marginais das partes frontais

elear de ebulição, caracterizado pela fato de compreender uma

vão formadas por reforços metílicos, embutidos ea . material sin

pluralidade de eubconjunto de acro com ponto 5 empilhados

t g tico, copo, por exemplo, aneis, ou por peças de material sin

mu uma disposição vertical, um tubo recipiente concentricame2
te colocado em tOrno dos referidos subconjuntos, dito tubo r2

tg tico, reforçadas com fibras de vidro ou elementos metellicos.
3.- Barril, de acerdo com Os pontos 1 e 2 4 caracteal

eiplente eendo de tal tamanho que permite a formação de uma

-Zado pelo Lato de que as cercaduras marginais das partes fron-

l eohatancial coroa anular enti,a ea citadoe,subconjuntos e

o

dencionado tubo realpiente; um tubo interno de comunicaçao fe

.attude cm ame curte conerior • tendo uma série de perfuraÇõee
•

tais, ou os reforços, respectivamente, apresentam a forma de

aneaa que,_pare.facilit er umpilliamentt dos terna.

"DOSSUCIZ
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pluralidade de segmentos salientes da face frontal dos aneles
4.- Barril, de agrdo com os pontos 1 a 5 9 caracterizado pelo feto de que os segmentos salientes do anel, se acham A/
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uma

gp/VINDICAGoze
& •

troceaao para • estabilizagio • secagem eimulthell

ternadamente dispostos em sentido radial.

da cadeira, pelo qual e sue tendenola ao "trabalhe" : substano1411

5.. Barril, de acera° com os pontos 1 a 4, caracteri.
Zado pelo fato de que as cercaduras marginais das partes fron

mente minorada, cujo tratamento O feito em uma aren g a guante, apéé
Um eventual pre . deseecamento, caracterizado peio tato de que, • ,
eadelZa com um teor em água(
'dê 30% ou maior, Oalculad4 *Obro e or
teria aeca, que conservou suas dimena g es na largura, 4 sujeitada *
uma presa°, vortioalmente A dkreçáo da fibra, do 5 • 100 kg DOO Í

tais e os elementos da armadura do barril, como sejam, ameis ou
Chapas de refOrço das aberturas de sangria e batoque t consisteM
em Peças prefabricadas de . material sintético, providas pem ang
dura e p referentenente reforçadas com fibras de vidro.
6.- Processo, préprio para fabricar um barril de acOr.
do com os pontos 1 a 5 pelo processo de , sopro, caracterizado ne
10 fato de que as cercaduras •da Margem das partes frontais de
barril são instaladas no 'molde de sOpro e embutidas na, parede
lateral do barril e'nas phrtes frontais do mesmo, preferentemen
te mediante fundição . ou soldagem com estas.
7.- Processo, de acro coa . o ponto 6, caracterizada
pelo fato de que os elementos prefabricados da armaduras consm
tituldos preferentemente também por material sintético, como

sejam, por exemplo, anela ou chapas de refOrço das aberturas de
sangria e do batoque, são instalados no molde de sepro e liga,•
das, durante o processo de . sOpro da prede lateral do barril e
das suas faces frontais, com estas sob a influe'ncia de tempera
tUra e pressão aumentadas.
8.- Molde 'de sOpro, prOprio para executar o processo de acárdo com os pontos 6 e 7, caracterizado pelo fato de que,
nos lugares do molde de sOpro, destinados a abranger as peças

da armadura e os reforços marginais das partes frontais,
acham previstos dispositivos acticion . ais de_aquecimento.
Fig. 1

Fig. 2

se

om2 , a uma temperatura do 110 . 200 9 0, durante uma 4uraçáo da ore-

dem de 2 horas, st; que . porcentagem de água esteja abaixo $O PO*
'

2 . P rocesao segundo o ponto 1, caracterizado pelo Cata
de que a madaira tendo uma porcentagem de 4sua de cerca de 15 •
30X * oalculada tare a aubatenoia aeoa • cortada com groaaura de./
_tábua, isto
com pelo menos 12 mm do espessura, submetida 4 /
baa presa°, verticalmente à direçáo da fibra. de 4 * 2 5 4404)
a uma temperatura de 130 . 160 a 0, durante um,perfodo de 114 at;

4 horas, ate que a porcentagem de água da madeira soja reduald4
abaixo de 54
' 3 . P rocesso segundo o ponto 1, caracterizado pelo fatO
de que a madeira, tendo uma porcentagem de água de cerca
do 15
30% * calculada sabre a aubatanola soa, dfrtada em grossura de te
bua, lato e, com pelo menos, 12 mm de espe.tura, ; submetida a

ume

pressiio, verticalmente dircsg o da Pibra,.de 2 • 1 kg/cm
2 , a uzal

temperatura de 130 . 180 12 0, durante um p erfodo d. V4 at; 4 boraa,1
ate que a p orcentagem da água seja reduzida abaixo de 12% calou'
lada aóbre a subettnola caca,
4. ...P rocesso

aàgundo o ponto 1,2, ou 3,, oaraoterizado
pelo tato de que a madeira ; oonduzida à prensa em estado cozinha.
do ou vaporizado.
* Procuaso segundo o ponto 1,2 ou 3, oaraoterizado
pelo tato de que a madeira é conduzida A prense, apOs uma prO;IA
prensagem ou laminaç g o por rolos, a temperaturas do 100s0 e abaixe

e sob uma presa° de 30 e 130 kg por cm2 . ate que a maior 'parte de)
sua ;gua dos poros tiver sido expremida ou expelida para fora
6- Processo segundo o ponto 1, 2, 3, 14. ou 5, caractorle
zado pelo fato de que a madeira ; conduzida à prensa a quente alui*
(
1
uma prévia aboorç g o de amOnla em porgeos de 1 e-3X por peso.
- 7 a

Fig. 3

P rocesso

segundo o.ponto 1, 2, 3, Z. 5, a n 6 . caraate.
Visado pelo fato de que a madeira C conduzida e prensa a quente 4(
apes um pr;-tratamento com um aldeído, vantajosamente um formaldete

10

do, em um fOrno ou estufa na qual a temperatura .5 mantida entre
110 - 1502C,
8 . Processo segundo o ponto 7, Caracterizado pelo tate
de que o tratamento Por aldeias e efetuado em um melo doido.

9 * Processo para a eimultinea estabilizegiro • eeeageg
Co madeira, eubstancialmente como calina descrito.
A requerente reivindica de acOrdo com a °onvanao lo.
ternacionai e oArt. 21 do D ecreto.Lei No. 7903, de 27 do agosto
...TERMO N a 139.443 de 28 de . maio de 1962.
Requerente: A/S JUNCKERS ' SAVVAERK - DINAMARCA.
Privilégio de Invénção:'"PROCESSO PARA A SIMULTÁNEA
ESTABILIZA00 E DESSECAMENTO DE. MADEIRA",

de 1 945,
tiç go de

970.

Prioridade do correspondente pedido depleltsdo 44 Repa
Patentes da Pinamarca, em 1 2 de Março de 1962, sob No.
a

-
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atila() Nu 1394C2 de 12 de ameba AO 1962.
Requerente: COMMONWEALTR SCIENTIPIC AND INDUSTRIAL Tascam

quer SaÍreivindicações 1 a 5, adiciona-se um "'ateria/ escolhida
do grupo que compreende agentes de molhadura e diluentes inertea,
11 . Processo para a preparação de novos derivados de
4cido sé:ap icoe para a utilização dos mesmos como agentes anti-mta,
0v:raianos, utilizado para o' tratamento dos alimentos a tiniade prom
tegE-los contra os ataques microbianos, que prevSe acondicionamentia
dos mesmos numa fElha de material tratado com Ácido sorbico-hidrOm,
aamica ou com UM sal ou derivado funcional do mesmo.
12 a Procepso para a preparação de novos derivados do
&ido sárbico e Para a utilização dos mesmos coma agentes anti-M10
Croblanos,.substancialmente como descrito e exemplificado.
7 A requerente reivindica a prioridade de igual pedido da
positado na Repartição de Patentes da Austaáta. am 13 de alinho da
1961 a sob na 5696/64.

ORGANIZATION . AUSTRALIA.

Privilégia de Invenção: "PROCESSO PARA A PREPARAÇXO DE NOVOS
DERIVADOS DE ÁCIDO SCIRDICO E PARA A UTILIZAÇXO DOS MESMOS COMO
AGENTES ANTI -MICROBIANOS".
REIVINDICAOES

/ • Fracassa para a preparação do novos derivados de íca,,

ao sarbic0 e para a utilização dos mesmos coma agentea anti-micro
Odanos, Caracterizado polo fato de ser obtido taxendO aae reagir toa
datar de ácido sárbico com hadroxilamina.
2 - Processo para a preparação de novos derivados de 4e% 1
to sérbico 0 para a utilização dos mesmos como agentes anti-micro )
danos, de adado com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato dia ,
vez' efetua& em solução aquosa ou alco6lica.
3 - Processo para a preparação de novos derivadas de áct
do sárbico'é para a utilização dos mesmos como agentes anti-micro m
dano, caracterizado pelo fato de ser Obtido fazenck aae reagir cla
reto eérbloo com hidroxilamina.
4 a Processo para a preparação ao novos derivados de £al
do sOrbaco e para a utilização dos mesmos como agentes anti-micro e
bianos, de apeado com es reivindicações anteriores, caracterizado
Velas reações essencialmente como descritas o demonstradas nos caca
pies 1, 2 e 5 do relataria descritivo.5 - Processo para a preparação de novos derivados de :toá
do sátbico o para a utillzação dos mesmos como agentea anti-micro
bianos, quando aplicado na imuni(ação de produtos alimentícios, mad
Seriais ou plantas, contra ataques microbiano, caracterizado pelo
tratamento ou incarporação nos mesmos, de doido aérb100-hddroxEMicia)
Ou um sal ou derivado funcional aste iaidea
6 - Processo para a preparação de novos derivados de dot,
do sOrbico e para a utilizaç dos mesmos como agentes anti-mior0

L CÉREO R g 141.232 de 23 de julko da 1962.
k Requerente: JOIO LODI . SIO PAULO.. .
! Privilégio de Invenção: "DESCASCADOR PARA AMENDOIM, MAMONA
• 3 OUTR03".
REIVIND/CAçõES

a DESCASCADOR PARA AMENDOIM, MAMONA E OUTROS, ca,
Motorizado por se formar' de um cilindro com varetaa na calota e
superior, transversais às . geratrizes, de forma que o vazamento
dos grãos beneficiados pode ser variada e facilmente controlada
por meio de entre ferros situados entre o xotar e o aludido Ciai
lindro e que se ajustam` conforme qualidade ,do grão a ser benW
alciado.
' II- DESCASCADOR PARA AMENDOIM, MAMONA E OUTROS, ca./
racterizada dnds por ter vazadores por onde são eliminados os'
Corpos extranhos que iMpurificam os grãos, tais como, pausinhoe.
pedrama cacos de vidroa, detritos metálicos, e outros.
III- Tudo como, d e8Crit0 314 presente memorial e
14
àugrado noa desenhos anexos,

4:1

bianos, de' acErdo com a reivindicação.% Caracterizado pelo tate
de tratar produtos alimenticaos, materiais ou plantas, com uma cosi
posição antifUngica que contém 4440 arbico!-1iidrodM100 Ou um SaI
Cu derivado funcional do mesmo.
aa
7 • Processo para a preparação de novos derivados de gO2k..1
do sérbico e para a utilização dos mesmos coMo -agentes
,
baanos, de acEado com a reiviodicaçío 5, caracterizado pelo tato
&incorporar, em produtos alimentiolos ou materiais, uma oomposia
sEo antifúngica que contém ácido edrbloo-bldroNgái go OU um eal
1
acravado funciona/ do mesmo.
8 - Proaeaso para a premir/Lao
de mos derivados. de it04,
410 sdrbico e para a utiiizaçab dos mesmos Gomo agentes anti-micraa
bianos, de. acerdo coam 40 reivindicações 6 ou 7, caracterizado pel*
fato de o tratamento ser efetuado exteriormente aos
produtos ala
aientícios, materiais ou plantas,
9 • Processo para a preparação de novos derivados de
doido sarbico o para a utilização dos mesmos como agentes anti-mla
a I
Crobianos, Utilizado para o tratamento de produtos alimenticios • 5
dateriaio ou plantas, do meado com as reivind/cações 6 a 9, cama
aerizado pelo tratamento descrito e demonstrado em Qualquer
doe
memplod 4 t8 do relat6rio descritivo.
10 • Processo para a pre paração. de &vos derivados de
Oeido °Mico c para a ' utilizaçio das mesmos cono agentes anti-mi

m •
erobianos, earacteraaado pelo fato que para a produção de ama coma
doolgto antifdasica, contendo doido sárbico-hadroxEmico ou um sal
5
ta Crivado funcionai do mesmo, aos processas de acEado com qual

7
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TERMO N o 141.455 de 11 da malo'de1962.
Requerente: DR. JORGE M. ftNDREWS ao pAnu.
Privilégie de Invenção: "NOVA TALA ORTOPÉDICA".
REIVIND2CAÇõES

12) "NOVA TALA ORTOPaDICA" caracterizada essencialmente por core...
titnia-sp de um corpo chapado substancialmente alongado, feita de
plástico ou de outro material apropriado ao aam,desde que seja oe
molaável, no sentido tranaversal e longitudinal, àao do, calOrm
Ou simplesmente à ação manuaaí pelo Lato ainda ciaste corpo chapam
do ser dotado de uma pluralidade de abas laterais curvas de fixam
pão intercaladas por pequenos t grandes vãos, apresentando-se,
Cantos do corpo principal da tala e das abas laterais arredonda m
dos, e finalmente pelo fato do coa •priíento da tala, bem como, .10
Comprimento das al444 e a largura dos vãos, variarem de acOrdo COJa
a anatomia da parte do corpo htiMano onde dava ser aplicada, podea
do ainda a tala envolver tEda a reg/So dorsal e ventral da partem

e
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ílvelmente per aoldagea C eoMpOoto de IA material de OOndutivi.
afetada, ou ta° g emente a regido sornai ou ventral.
Ri) "NOVA 2ALA.ORTOPEDICA", de acOrdo com o ponte Freceaente e ta
do conforme substancialmente descrito, reivindicado acima, o pelos desenhos anexos demonstrativos.

-dado Ormica_aatiefatéria, por exemplo, de cobre..
5. .Um permutador'de calor, de acerdo com os /soa

UB 1 c 2$ caracterizado pelo fato.da massa de enchimento ser
composta de camadas enfeixadas de tela metálica, que são soldam
das 1: Parede do alojamento -encerrando a massa de enchimento.
Umspermutador de calor, de acOrdo,com qualquer
UM dos pontos precedentes,caracterizado pelo fato do canal de

nl

Circulação ou refluxo entre os dois alojamentos se encontrar detud
lado em comunicação aberta coe o duto ao descarga para o veicabe
tendo a intensidade de fluxo em capacidade térmica mais e..
-- levada, enquanto que pelo menos parte deste veículo poda
' mecircular na direeão oposta atravée do cana' do retlu,
-ZO Ou do xeoiroulação, testei ' canal sendo.
'equipado 'com um membro de fechamento que fecha a paosagem deet.
Canal, quando o fluxo do veículo invertido.
5. Um Permutador de calor oseencialmente collfeaN

ale descrita Com referencia ao desenho apenso.
-A requerente reivindica de ecOrdo.com a Convem*
'Oo Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei na 9 703, de 27 da
; Agosto de 1945, a prioridade do cor;eepondente pedido, depoeita
dona Repartição de Patentes da Holanda, em 19 de Setembro .de
1961, sob 01 269 .3911-.

•ORHO NaIC.I14 do 17 de setembro de 196'2
Requerentes R.Y. PHILIPS OIOSILéHPSNRABRISKSN....Helanaa
Privilegio de Invent:o: "APSRFRIÇOAMSNTOS RN OU RXIATIVOS
PUMUTADORRS V CALOR"
PSIVINSICAÇUSS
1. Um permutador de calor compreendendo uma massa me Ça
Chimento termo-absorvedora e termo-emiessora, num alojamento,e pera
corrida alternativamente numa direção por um veiculo a ser reafrlo
do, e na direção oposta por um veiculo 4 ser aquecido, 0 di.
to permutador de. calor sendo disposto de forma que com diferentee
intensidades de fluxo em capacidade térmica do veicule a ser res.
triado e a ser aquecido a dita parte do Veiculo possuidora da'Intea
cidade de vaso ou.fltixo em capacidade térmica mais elevada poa
\s oa ser reciroUlada através de permutadorLde calor para que o 4/
to seja equilibradó, caracterizado pelo tato da nascido enchi
mento estar am contato térmico eatiefatério cem* lado interne
do alojamento que cerca esta maesa de . enchimente, cujo alojámoa
to equipado na sua superfície externa Com partes estruturais aa
pliadorae,do superticie de.eondutividado térmica eatiefatdriaft
pelo fato do permutador de calor compreender um alojamento saloia
Mal que cerca o alojamento que encerra a massa de enchimento
com uma determinada folga-de modo que pelo mehoo parte do veiou.
lo que pesca numa direção atravie dé permutador de calor podti
reciroular entre as paredes dos ditos dois alojamentos.
2. Um permutador de calor, de ecOrde CCM O pOd.

. FIG. 2 TERit0 NQ l43. zO5 de 24 de setembro do 1962.
Requerente: tA àLEMECANIQUE ELECTRIQUE. nano
Privilégio de inven4ot *DISPOSITIVO .DS d0NUTO4=wa
/
_
TARA ELETHO-IMX MOTOR*
REIVINDICACOES°

to 1, caracterizado pelofato das partes e:tratarei': ampliadorae
de superfície fornecidas na superfície exterior do alojamento

ima motor, caracterizado pelo fato do- me 06notituidelper"Ola

que encerra a mesta de enchimentá eão_formadas por, um fio enrola

esto";o aontendo uma corrediçt :submetia& 1 ¡UI dVapoiittto 0,1114

do helicoidalmente em terno do alojamento e a ele fixado. nrefe

ti'ode cbamAm q uto a cooper5Da0 GOM
G %%Là" dd Ubá idAttEtais
^

DisposfeiVe-doi(iiiiiitnat~parae.

•

'8, Redator de corrente para eletro mlmã de armada.-

! Ung ; pelo fato de a dita corrediça levaram aedo, regulivel OU
Vposiç g o de encontro de uma mola, que reage sare adita correm
dispositivo de ChemamontO, dedo à$i•
l eiga no mesmo sentido que o .
corrediça, de agir :Are a parte
capa z , ao fim do curso da
colocada perto do eixo de articulaçíio de uma alavanca que leva

te

que mantàm ;
e contato mOvel auxiliar e submetida ; uma mola

...,
Cito Contato fechado. caracterizado
\
2. Dispositivo segundo o ponto 1,

,
a alavanca, tom
(_
pelo tato de que a referida mola, agindo sabre
na ap610 d6bre a corrediça.
caracterizadO
.
3. Dispositivo segundo o ponto 1,
um vazio da corrediça o
polo tato de. que a alavanca atravessa
atesta do estSjo, sObre a qual eIn
i oeu eixo de articulagí o ê uma

,...-
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4

te. apoia.

1

ponto. 5, caracterizado
4. Dispositivo seáundo o
.
em rec-'
( pelo fato de qUe o deslocamento transversal da alavanca,
liagZo à corrediça, eat; limitado por meio de esperas levadas
e uma face
pela dita alavanca, e que encontram respectivament
I
uma superfície do est(ijo.
N

ra mével, alimentado por corrente contínua, caracterizado pelo
tato de compreender um dispositivo de contato auxiliar segundo
oa ponto; 2 a 7; e Uma resistãncia que ebunta O dito contata
o e fixada a ;ate
aUxiliar e que e; uportada pelo dito estàj
por interm;dio de . e0neXU9 rígidas que ligamos contatoe fiX01
levados por ;ste diapositivo de contato auxiliar.
A requerente reivindica de acàrdo coma Convensão
Internacion al e o Art.21 do Decreto-Lei Ne 7.903 de 27 de
Agasto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositam
do na Repartigão de Patentes na França, em 13 de Outubro de
1961,

sob nz. 675.859.

TERMO N2 145.413 de 12 de dezembro de 1962.
Requerente: CHEMISCHE WERKE WITTEN GESELLSCHAFT MIT
BESCHRANKTER RAPTUNG ALMINHA.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A PREPARAÇXO
DE CLORETOS mi SEMI-ESTERES IC ÁCIDOS DENZENO -AI CAL
330iIVICOS"

kuneuzza

[de corrediça e

4, caracterizadO
5. Dispositivo 'segundo 0 ponto
limita o desloca.
(pelo tato de que a superfície do estajo que
correepon.
'vento da alavanca ; paralela ; corrediça e a espera
1 dente da alavanca ; em forma de_curva circular.

Processo para a preparação de cloretos de gemi-ésteres

de ;eidos benzeno-di-carboxIl i c oo , caracterizado pelo fato de no
fazerem reagir os. steresdos ;eidos tri-cloro-metilmbenzoicoei
eventualmente substituldos por cloro, no n;cleo, em presença de
0,01%04% em peso de compostos polimhalogenados inorgagicomeme
ineaturagão coordenativa, como catalieadores.
. Processo de acOrdo como ponto caracterdetio0 1, carae2.
aerizado pelo fato de co fazer reagir os ;steree do ;cid° non*
trimoloro mmetil-tenzo ico em presença de cloreto fírric0.
y eução Internaoional O
r-Reivindica-se, de actrdo com a Oon
O Art* 21 do dalgo da Propriedade Indsistrisil,a prioridade do pedido
correspondente depositado na Repartição de Patentes da Alemanha,
em 24 de revereirO de 1962, o0b 24 026 $30 17b/12 o*

1
o

of.

•\.

w=".

245 745 de 28 de dezembro de 1962
Requerentes MAINARDIR, MOR= •
Dr1v114lo de Invengãos "PUGNO DE PROPARAÇXO De PERUAI

dato Ne

2ANTS"
DUVIRZWegg

A
LGti. 25

2

"NOr----26

Dispositivo. segundo o ponto 1, caracterizado
pelo fato de que o dedo que age abre a alavanca 4,umprolone
6.

' sarnento lateral de um bloco suscetível de deslizar longitudtm
Zalmente eml um vazio transversal da corrediça.
Dispositivo segundo o ponto 6, caracterizado
,pelo fato de que 0 bloco que leva o dedo, à regui4vel em posi.
0..o, por meio de um parafuso, paralelo ao eixo da corrediça O
7.

cuja cabeça se apoia exuma cavidade da extremidade desta é 14;
aplicada nesta cavidade pela mola que age no mesmo sentido qua,

,c dispositivo de chamamento da corredlea•

1* Processo de agleag:o de fertilizantes. OM
faum nOvo processo para cultivar plantas, caradterizado pelo
mistura
de
elementos
be.
to de compreender um euprimento de uma'
n;ficos Is plantas em cultura, onde cada um dos elementos usa •
dos na dita mistura esta' presente em substancialmente a correi
laça:, exata de proporção, pois Usee elementos são encontrados
Witaralnente coto corpos sOlidos dissolvidos em Água salgada.
2. Processo, de ac;rdo com o ponto 1, caracterizado
pelo fato da dita mistura conter todos os elementos, que sào
, encontrados como corpos saldos dissolvidos em água salgada.
3. Processo, de Wird:, com o ponto 1, caracterizado
pelo fato de serem supridos elementos benéfices às culturas de
• plantas, na forma de corpos Gélidos do mar completos, obtidos
por evaporaçU total da água salgada, para remover substanciai%
o comple t amente tida a água ali contida.
4. Processo,' de acOrdo com o ponto 3-, caracterlscd0
, Pelo fato dos corpos sOlidóvdo mar completos, contendo assoa •
.1

•igaralg e tt44

ea, 4,0 ej"ogo. simate.
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hiCoó Originalmente proa/antes, como
corpos sólidos dissolvidos
na água salgada e vap orados, inclustva a. quantidade original de

17. Uma soluço

car acterizada

cloreto de sódio ai contido, serem a
plicadas ao solo, como ur

tertillzadOr.
Paocasso, da,acOrdacoaopanto ai
caractertzadO
rabadas carpos sólidas do mar completas aarea díasolvi
em áfaia & Sa g tasadoma como uma solução nUt
rientepara cul a',
•

5.

tura hidropenica.

6. processaa da aaeada coa apontava &
pelo fato da dita,
de

plantas.,

pe/ or fato

28.

Processo

p rocesso paaa cultivar

nutrientes

p ara

pelo fato

de

ap licação de fert ilizantes

plantas

e composiçães

istá fim, substancialmente

e.especificado.

em nevo

fer tilizantes

c omo'acima

ou

descrito

ZUM() NQ 147 784 de 21 de março de 1963
Requerente: DR, ANTONIO VIAFORA e HEITOR MARQUES GUIMARO
S g o Paulo
Mod g io de Utilidadet "DETEMENTE UONCENTRADO PARA
MÁQU<'S
DR . IAVAR ROUPA"

Mistura do elementos ser maleta
cultura
salu aãoaanosa diluída de água salgada.

Ptocessa, de acordecom a Nata

caraeterfzado
soluçóes aquosas diluídas de água salgada serem

REIVINRZCACnS

coma soluç óesnutriented, para;
cultura hidrapenaca.
8. Processo, de adrdocaa o , p
onta 7, caractemizado
de cada 455 1 0,
kg da: dita solução nutriente conter nt

empregadas,
o

para cUltura hidropánica,

essencialmente,

caraateraaada

na forma.de

das

por consistir,

1 - DETERGENTE CONCENTRADO PARA, MÁ
QUINAS DE LAVAR ROUPA, caracterizado pelo fato do mesmo poder

escala de 11,32 101,9e kg. de água salgada.
ser apresentado tanto em estado coloidal como liquido, sendo
que, o seu a condicionamento de utilizaçaa se compoe de uma pelicula envolvente e do formato de uma diminuta esfera, poden-

9. Processo & deaacórdo com o ponto 5, caracterizado
• pelo fato da dita solução nutriente,
comp reender ágUa. (leoa, cone
tendo na escala de cerca de 1000 a 8000 p
artes, por nilhãO, de
corpos sólidos do mar 'dissolvidos.

do a dita pelicula ser eolUvel ou riso em água.

-10. Processo, de acerdo COM
o pontó 41 caracterizado
pelo fato, dó corpos sólidos da mar serem
ap licados ao solo, nr
escala de cerca de . 249115 e 996,6a
kg por acre.
11. Processo, de acerdo CDM
o ponto 4, caracterizado
pelo
rafada dita misture da elementos- ser suprida
ultura
de plantas, na p
resença de um material fertilizante nitrogenadów
24 'Um

. 2 - DETERGEWTE CONCENTRADO PARA MJC
QUINAS DE LAVAR ROUPA, conformo a reivindicação anterior
e qa
racterizado pelo , fato da composlção quimica ser dotada de cuba
tânolaa aromáticas e ingredienteSde coloração que identificam
o grau de concentração do solvente,

composição fertilizante

car acterizada por
de uma Pro p orção maior de sOlidos
do mar, completos, e Uma p roporç g
ó menor de Cm material f ertilizante, nitrogenado-, Convencionai.
consistir,

•
3 - vnl.4RNTE CONCENTRADO PARA MI.
QUINAS DE LAVAR ROUPA, conforme as reivindicaçães anteriores,

ess encialmente,

tudo substancialmente como descrito no relatáricl
do 216e pontos c aracteristicos p receden+A
- C ilustrados nos de
lienhea anexos ao presente memorial,

13. Uma compoSição fertilizanta car
acterizada per
esse
ante, de uma p roporção maior de Acilldos do
mar, completas, e uma p
roporçia meter de nitrato da.amSnia, esa
tan g o a proporção dm stilidos domar
& comp letos, para nitrato
de
emento na esaala de- 20018 a 200/80a

c onsistir,

-14. Uma composi%go fertilizante- ca
racterizada porconsistir, es sencialmente, de uma
proporção maior-do saldos, d, .
mar, completos, e uma p
roporção menor de sulfato de amánloa astan go a p roporção de- sólidos domar, com
pletes, para sulfato

I

naria As

de amónia ta escala da 20/1 af20/11a
15. Uma composição tertilixante

essencialmente, do
completos, e uma p roporção
sistir,

/e ur-o- 2

f

c aracterizada

por cana

p roporçãa maior de sólidos do mar,
menor de ur g ia; estando a proporção
de sólidos do mar, completos, p ara ureia na escala de 20
uma

,45 a

200/40.
16. Uma soluç g o nutriente para cultura bidropónica,

car acterizada

por compreender água contendo, em soluço, uma
mistura de enamentos b eneficos ao c
rescimento de plantas, estana
do cada um dos ditou elementos p
resente na dita solução em propor.
ção, sub stancialmente exata, um em relaç
gó ao outro, na medida
em que as .elementos sia entOntradOs como sólidos d
i asolvados
agua. do mar.

0,

I

de uma solução aqqa
na, diluída, de saldos do mar, completos, sendo
que dita solu.
çãO contem, na escala do cerca de 1 000 a
8 000 partes por maib.gOa
de sólidos do mar& dissolvidos.

' pelo
dos

nu triente

TERMO

Q

17 de aba ti At 4,90
VOLK SWAGENWERKE AKTIENGESELLSCHAPT = ALEMANRA
Priv. de Invenção:: PORTA -0ORREDIÇA,SITUADA RO ESTADO
Facm
DO NO PLANO DA PAREDE E PR3PRIA PARTIC;IARMUT8 PARÁ VdCULOS
MOTORIZADOS."
N

148 492 de

Requerente

•

BEIYINDINDES

1. Porta corredio, suspensa em trge p
ontos, situada
em estado fechado no pleno da parede e
própria particularmente
para veículos motorizados, cuja extremidade dianteira s/au
tra
seira 4 puxada,
na Ultima fase do movimento de fechamento, por

meio de prendedores rotativos

a pinos, para dentro 40 pleno de
parede • alí fixada, do a arda com outra.pertonte ee

1cJ1a
---_-__
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TIN/Sto Ne 148.601 de 23 de abril' de 1963.
RequerenterUNION CARBIDE CORPORATIOtt . E.U.A.
eriv1,1410 de Invenção: "SISTEMA DE SOLDA ARCO"

TEE1zADA pelo tato de que, para on prendedores rotativos, co

acha previsto, alia do usual entalhe para O posição de !cena
mento pleno, mais um entalhe pr4vio, acontecendo, ainda, que,
os prendedores rotativos se acham ligados com a maçaneta de
porta, eventualmente como emprãgo Unix fecho distribuidor ou
de desvio, atravás de um sistema de barras de tal maneira, que
no processo de fechamento, os prendedorea rotativos avancempn$
Deiramente, preferentemente sob o ígpeto da porta l ate o Guta !
lhe previ') e em seguida, vencendo mala up pequeno trechos Os
guem, preferentemente sob acionamento da maçaneta da portasate
o entalhe principal, sendo assim a porte puxada para dentro de
parede o alí travada automãticamente.
2. Porta corrediça, de acãrdo com o pente ls caneta ;
rizada pelo fato de que, de um lado, o pino existente abre um *
carro á impelido, a fim de prender-se, por uma mola contra um
°mai:trica provida com o entalhe previ° e O entalhe principa/9
o pelo fato de que, de outro lado, o carro se acha ligado, por
meio de um sistema de barras, eventualmente sob emprãgo de UM
fecho dirÃribuidor ou de desvio, com a maçaneta da porta de
tal maneira que, mediante acionamento da maçaneta, se realize
um deetravamento, saltando a porta para fora do plano depende(
3. Porta corrediça, de a4rdo com os pontos 1 e 2,
caracterizada pelo fato de que, vista na direção de techamentO

Janeiro de 1969
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1,

Um processo para controlar o funcionamento de um arco

de soldagem dentro de uma faixa definida volt-ampbre, o qual com)
e.
preende o. ajuste da velocidade de alimenteço de um dispolitive
de alimentaao de eletrodo projetado para
trodo em direçZo a uma zona

fazer

avançar um ele.

de soldagem e o ajuste da Voltagem

de arco de uma fonte de energia adaptado para suprir dito arco*,

I

com corrente em um valor que proporcione as Ueoejedae condiçãfis
de funcionamento, Caracter/fado pelo fato da Voltagem de arco ei
da velocidade de elimentaçá.o do eletrodo serem determinadas
....-

Iam

.

Senda-se variar simultaneamente os seus valores de actIrda com ema

n

correlac;o preestabelecida e escolhendo-se a combihaç;a de velo.
res que proporciona o funcionamento . desejado da arca de salda%
gem para o diSmetre de eletrodo que estã sendo empregada.
2.

Um processo de acordo com o ponto 1, caracterizado pai

lo fato do ajuste de velocidade de alimentaç;o do cletrodO ser
efetuado independentemente do ajuste da voltagem do arco, ' de mo%

do a compensar, uma altereço no diâmetro do eletrodo.
3.

Um processo de acOrdo com os pontos 1 Ou 2, caracteri%

zado pela fato do ajuste combinado da voltagem do arco

e

de ve.,

da porta, a maçaneta se volta na posição normal horizontalmea

locidade dealimentaçZo do eletrodo ser escolhido para pravoc'ar'

te para tr;s, a p ontando, Por4m, na posição de travamento eutg
ag tico, para cima p referentemente sob um ãngulo de 65°, o na
posição aberta, para baixe, p referentemente sob um ãngulo de
4 0 , sendo que, apOs o travemento autom;tico ou a abertura de

um contato repetido de curto-cirbuito do . referido eletrddo com
a poa de soldagem
4.

Um aparelho para por em prática o processo, de acarda

com os pontoe 1 e 3, incluindo uma fonte de energia de soldagem

.porta, res p ectivamente, a maçaneta volta; devido ação de uni
equipada com um dispositivo de ajuste da voltagem de soldagem e un
mola,
sempre para a posição horizontal.
motor de
alimentaçíro
de eletrodo associado com um dispositivo de j
Z. Porta corrediça, de acOrdo com os pontos 1 a 3031
controle variável para fazer variar a velocidade de alimenteça
racterizada pelo fato de que se acha previsto um tinico prende
de um eletrodo consumivel em direç;o a uma peça trabalhada, cador rotativo, localizado p referentemente no meio da paredeLsa.p
racterizado pelo fato do referido dispositivo de ajuste de voltal da porta e colabca:ando com um entalhe e:4mi° e um entalhe
tagem de soldagem ser acoplado meanicamente ao citado dispositim
principal,
vo de controle da velocidade de alimentaç go do eletrodo, de time
Finalmente a depositante reivindica, de acOrdo com a
maneira tal- que a voltagem de arco em qualquer ajuste do disposii.
Convenção Internacional e de Conformidade com o artigo 21 do
COdigo da Propriedade Industrial a p rioridade do corresponden.,

te pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em
/7 de abril de 1962 sob o no V 22 368 11163e

- tive de ajuste acoplado -Se relaciona de tal modo com a velocidade

de alimentaçZo do eletrodo que proporciona um funcionamento eatil*
fatário do arco de soldagem para o diâmetro de eletrodo que est6.
sendo empregadu.

5.

Um aparelho de acOrdu com o ponto 4, no qual a referida
N
fonte de energia de soldagem compreende um traneformador de voltagem variável tendo um contacto deslisante cooperando com uma
rosca em um parafuso de

ajuste

e no qual ditodispositivo de can.

trole da velOcidáde de alimentace. o da citado eletrodo compreende
um potencifimeNro, caracterizado pelo feto do citado parafuso de
...
ajuste ser acoplado ao eixo do mencionado pote'nciOmetio por in.
termédio de uma unidade ajustáve1 de redug go de velocidade.
I

6.

Um aparelho de acardd com os pontos 4 ou 5, caracteriza.

do pelo fato da resistèmeia fixa do ca.-tad° potenciámetro ser li.
gddo ao referido dispositivo de contrOle da velocidade de alimen.

taçS'o do eletrodo por intermédio de um dispositivo de resistência,
variável

indeRendntemente.
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Arm aparelho de acerdo ' com os Pontos 5 ou 6, caracteri.

tado pelo

fato de existir ura chave para substituir o'Potencidmee

tro 0 qual é acoplada ao parafuso de ajUste do citado traosformj:
dor de voltagem variável por intermédio dê um po tanciemetro voa
ridvel independentementa„
Be .

'Ure'proceaao para controlar a funcionamento de um arco
de soldagem . conforme ficou descrito acima. .

9$
Um aparelho para controlar o focionamento de um ardo
de sole gem conforme ficou deacrito acima tom ,
r eferencia aspas.
, cial A figura . 3 dos dedenhbe anexos.
A
Reiv indica-se, de'ecdrdo pbm e tonve
nç;(“nternacione0 I
e o Arte 21 do, Cddigo da Pro p riedade Industrial, e
p rioridade do
pedido correspondente depositado na ,Eepartiao de P
atentes dos
Cotados: Unidos da América, em 3 de maio de 196 (2,.tob N e
192.209

TERMO N 2 150 530 de 10 ao março de lço,
Requerente: ROGERIO DAS NEVES PINTO- são Pauio
Moda° de Utilidade: "NóVO SISTEMA DE UTILIZAÇãO DOS VIDRO,'
TRASEIROS DOS Auromdsms "WOLKSWAGEN"

1°- Ap erfeiçoamento . da utilisaç7to do vidro traseiro do au+
totovel WOLKSWAGEN, caracterizada pelas adaptaçOes das ferragens
que permitem a oolooaçlo da maquina de levantar eabsixar os vi+
dros traseiros do referido automovel.
2:- ;Ap erfeiçoamento do sistema'
de utilisaao, conforme su+,
bstancialmentó descrito e reivindicado e. amnlamente
ilustrado nds
jdesenhos,em amexa,
£2.-2

40

'O

110

crw

rja-Zr.:f.5
200

$00

400

HW .

TERMO NO 150 55d ic a de Juno de 1963
Requerente: VA-Ld INDUSTRIA PLÁSTICA LTDA a São Paulo
Privil‘gio de Invenc g o:"NOVA PRESILHA PARA PAPg IS, ETIO§TAI
E SIMILARES"
REIVIND/CAÇA0
,1
1,...au presilha para'papelso etiquetas e 010112areSe
• caracterizada por ser . eonatituida empeça uniu, feita de material

FIG1

TERMO N a 143 956 de 19 de outubro de 1962

Requerente: ANATOLY P. MELNIEOFF e WENCE g LAU ESCOBAR DE AZAMBUJA

=
Guanabara
PriV. de Invençãot " PROCESSO TECNOL6GICO DE FABRICAÇO DE UM .
PRODUTO SEMELHANTE AO CHOCOLATE À BA SS DE
BEIVINDICAÇOES
£. . P rocesso tecnol g gico da fabricação de um produto semelhante ao coo-

colete it base de cafe, caracterizado porque inclui combinar . em dosagens adequada os seguintes ingredientes: a) cate em pO, instant;neo soltivel em egua,
&secar de cana ou de outra origem, e tambem sacarina; e) gordura ou manteiga ,
Soja obtida do preprij cafe, mediante hidrogenação do preprio Oleo do produto,
seja a resultante . de qualquer outro ele° vegetal hidrogenado, como o de milho e

FIO. 2

de algodão, seja a gordura de coo hidrogenada, seja finalmente a manteiga de
cacau; d) leite em p4, lnatantalmeo, seja resultante do leite natural, seja de,

leite sintetico.

é

2 . Processo tecno1e5gico • de fabricação de um produto semelhante ao choco.
late 1 base de café. , de acrdo com olSonto 1, caraterizado por que todos os seu:
ingredientes, apes bem misturados, são esmagados para constituir uma pasta fina
e homoúnea numa maquina de 5 ou 7
sendo adequadamente aquecida depois
disto ate o grau de fusão da gordura hidrogenada nela Contida para, em estado .
semi- g quido, encher as fOrmaa de tamanho e formato diversos, de onda ser; finalmente retirada . j; fria e endurecida para ser embalada em tabletes ou noutra,
:ermas.
, •
3 - Processo tecnologia° de fabricação do um produto semelhante ao chocolate Á base do cafe, substancialmente como de • crito a reivindicado no presente

relatOrio

1

FIG.4

uo srando tioxiWJAadeo e comOsta por uma longa baste re
Mine% que provida,
é
tuna de suas extremidades, do = pequeno
gamento plano, de wafiguração retangular,
circular, trapezoidal
outro, g dotado de .004:(1040 or1tício Centrals
. bacte eatoi (Me &WS

ale
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torna, em aua extremidade opostm, ire certo g osmento torodnal de trk:
o°, de prefer8nola inclinado em relao go liddregb longitudinal da )
!
bate, e opilava no Cirlfieló centrado alargaxont0 Mate at rá
Md° eatívelmente retido*

2 • 1101 PraadIba Para Paneis , etignetAt o 01011100081,
~reivindicado em 1, substancialmente gomo deeerlto o ~tudo .
Me desenhos ~os.
TEMO 11 0 151 545 de 8 de agOsto de 103
.11Mquerentet CLIFFORDW. UNSER. Sío Paulo
Medlo do Utilidade: "GUARDA-ROUPA POUILTIL4

fflIVINDICAWES

eOnfeccionado de tk.
-Oba folhas plAticas, transparentes ou no, com ou sem colorido, - ad
1."GUARDA-ROUPA PORTÁTIL",

Cedas ou costuradas peles bordas, ouoinda, confeccionado eia teci. !
' Co owOutro material qualquer desejado, caracterizado pelo fato de
, com armaqgó interna su.
¡ consis t ir em recipiente paralelepiped ico
prior retangular formada por fio metPico, armaq go essa dotada de

wexterior, aproa. ?'

travessa mediana ligada a ganchos voltados para
~ando tal travessa rebaixos receptores de cabides usuais.
Z. "GUARDA-ROUPA PORTÁTIL",

conforme reivindica.

•
/Sla0 anterior, caracterixado mais, pelo fato de ser o recipiente PA
meia
de
uma
ou
'Calelepi p edieo fechado em todas as faces, mas providO
hertaras vedadas por fechos de correr ou de pressgo.
3. "GUARDA-ROUPA PORTÁTIL", conforme reivindice.'''
•

if tes 1 0 e 2 0 , tudo substancialmente como descrito no relatOrio e
Ilustrado nos desenhos apensos ao presente memorial,

TEMO Na 151 593 de *9 de a :OstO de 1963
Requerente: ANTONIO MOYo. BILVAIE Eg o Paulo
Privile7gio de Invenção: "NOVA EMBALAGEM PARA TRANSPORTE .D5
ROUPAS"
"IgIVINDICACUE

1 - . Nova embalagem para transporte de roupas,ca.
racterizada por compreender essencialmente uma ,armação prismáica
,Wetangtlar, feita em madeira, aluadnio, material plastico ou ou .
tro, e formada a partir de dois quadros retangulares iguais, respes:
tivamente inferior e superior; interligados em seus quatro cantos
por ripas verticais, compondo assim quatro quadros,laterais e tombem retangulares, cada um destes podendo ser prwado de uma ou mais
travessas internas, confinadoras das roupas em seu interior; e.o
referido quadro superior da armaçã sendo dotado internamente de
Um basto central longitudinal, no qual sá"o dependurados, livremea
,te, por encaixe ou rigidamente .solidários, os cabides portadores
das roupas a transportar; O finalmente, o conjunto formado pela a:
rego, 4á, com as roupas penduradas em seu interior:podendo ser
Colocado no interior de uma caixa de Papeliro . ou similar.
• • Nova embalagem para transporte de roupas, do
acera° com a reivindicago 1, substancialmente como descrito e 114
trado nos desenhos anexos.

fIG.2
CORTE A-A
TÉRMO No 151 546 de 8 de agOsto de 1963
• Requerente: CLIFFORD W. UNSER . gao Nulo
Nodg lo de Utilidade: "CABIDE PROTETOR PARA ROUPA"
REIVINDICACUI

1,

"CABIDE PROTETOR PARA ROUPA", confeccionado

preferivelmente em plástico, transpareLte cor. no, Com OU sem colorido, ou, ainda, em tecido ou outro material desejado, carac.
teriaado pelo fato de consistir em recipiente ou enveI:ope fechada
em todas as bordas, dotado de abertura fechada por fecho de cor.
ou similar, sendo que superiormeW, o ~ipiente se apre p en-

ter

dotado de ilhas atravessado por gancho de suspeos go voltado .,
vara o exterior, gancho esse interna e inferiormente em firma de

té

,ilnel receptor de cabide usual.
N..
2. "CABIDE PRO'41rOR Fr, ROUPA". conforme rei.
.
/
Oindicaago anterior, tudo subs 'tanci a lme nte como descrito no rala.
I
itorio a Ilustrado nos desenhes apensos ao presente memorial.

FIG.2

FIG..3
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d'h140 O gl 10 10 de 15 de fevereiro de 194
agaerentei NEGAR musrazásMECUICAS ALMEIDA RUSIRD LTDA
(Onanabara
}tbd;10 de Utilidade* o paiirNAL CONPIOURAg0 DE MENEM*
MIVinmActfaq

Original configuração 'de retentor, totalmente
forjado, aplicado em trilhos para evitar o deslocameno
to dos muniu, caracterizada pelo fato. de compreender
essencialmente o perfil em I.
4
,
2 Origina/ eentlauriiição de reWnsor, °abstento
cimente como descrito, Com referencia de desenho anexe
e para os fins especificados.,
e

rIG.2

ERMO N g 134.888 de 22 de setembro de_1961.
e BLAZ MOLINA LOPES ' . E10 PAULO
MODELO DE CAPA PARA DISCOS MUSICAIS"
REIVINDICAC3ES

'Requerente: LUCI° 'CARDEM PILHO

to6il0 1;pti1idade:, "NOVO

" NOVO MODÉLO DE CAPA PARA. DISCOS MUSICJFS 0 que se conaVg •
tu/ da capa convencional de faces duplas provida num dos quatro
lados de abertura para colocação do disco e, de furoe centrais
para visão do' selo do disco, e caracterizado essencialmente pelo
fato da tapa ser dotada num doe quatro lados, de um prolongamen.
to deterei com furos para o seu arquivamento em pastas.D) fi NOVO MODELO DE CAPAPARA DISCOS MUSICAIS ui de acerdo 003
o ponto precedente e tudo conforme aubstanci .almente descrito, reivindicado acima e pelos desenhos anexos demonstrativos.ao )
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-

elemento para .construção O correspondente metedll''
Epara -levantamento de paredes e muros de edifícios, caradterizwiee
pO1' compreenderem inicialmente o eler4t0 prorleanonte dito, ~mio
depor placa de concreto ou Outro material, ou de concreto assoolerle
eUtrei material, pr6tabricada, tendo formato de preferancia retan*
guiar, de pequena espessura, contendo uma armadura Interna ou.spena$
Chumbadores, - comes pontas do ferro Ou Nrafueos emergentes dos bar*
db3 laterals;-e . tals placas, tendo dirensãe;s convenientes, sendo
dls.,
postas aos pares, de pd ou de cutelo; tendo as pontas de ferro volta*
das para dentro, em fiadas superpostas formando as capes externas dai
_parede, e delirdtando internamente azaras ou colchão de ar, isOlan,
tos da temperatura. externa.
a
Novo elemento para Construção e correspondente Jtodo pea.
ta levantamento do paredes e muros de edifícios, come reivindicado
ele
1, caracterizados pelo tat3 de o mStodo para levantamento do parede
2
- compreende inicialmente a disposição de uma primeira fiada de placas,'
formanflo as capas externas, e com o espaço interno cheio de ar ou de
Material isolante tórmico, placas estas justapostas pelos bordos laoil
tarais, segundo o alinbamelto da parede, e separadas por rolo de ta*I
boas, vigas onperris de ferro, de p5, contra os quais são apertadaag
e os ditos elementos de separação, de carater provisOrio, e com lar*
cura tal que, somada a espessura das placas, totalise,a espessura da
, párodo projetada, sendo mantidos tirremente de p4, criando entre si
: e entre os extremos de dois pares de placas adjacentes, espaços ino
ternos a seremconcretados, com armadura, formando colunas de conorso
to, constituintes &IS elementos de resistencia e solidarização.
.

1 *NOV0

FIG. 1

1

• FIG.2

N2 136.066 de 30 da janeiro dê 1962,
Requerente: AGENOR GUERRA CORRIA PILHO e
AMAGIO FUMIGO

TUMO

FERNANDES SÃO PAULO...

Privilegio '"de Invenção; 'NOVO

ELEMENTO PARA CONSTRU40 C
CORRESPONDENTE MÉTODO PARA LEVANtAMENTO DE PAREDES E MURos
DE RDIPIOIW.

q't

3 - Novo desentopem construção e correspondente ebtedo
levantamento de paredes e muros de edifieios,. CoMo relVindlcado
,
Ê
ata 2, 'Caracterizados pelo tato de que, apOs a primeira fladamrem
41.spostas as fiadas subsequentes, seguindo o cesso mdtodo, e Ermo*
em cada una, a concretageridez colunas, atO a Ultima fia.' .
OS, O nesta, a anpretakom sendo interrorpida pouco antes do reopak.
0, quando então se processa a extração, por cima, dos elementos de
elGO 04,040r.;
0 0Dere 9 ae , reeuPerende-oe , e agee449 .0 eR0e1,49
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/da amarraçgo eu das velk.gas do andar Oup8r1O1t co Wala 010 OOneretedan
entre as placas, como fundo do farmalsaffilida; O 85 junta horizontain
e 01110~
' antro duas fiadas superpootan devendo tern:Unte:SOCOS/X
sltml filete de argazassá para vedação.
t e Deve elemento pura conatraç go OCorCcepondont0 método
pora levantamento de paredes o turca do edifícios, como reivindicade
até 3, caracterizados polo fato do as peredeo OUiurfon serenafffitos
Oba, ter
i Ccm uma iiniGa fada de placas, ou seja, de a piaCa citada
tr)
, a altura total da: parede.
aktodo
r
e
5 - Novo elemento para conatrução O correspondent
para levantamento de paredes e muros de edifícios, com reivindica:11
até 4, substancialnente cone descritos e ilUatrados nos desenhos ano.
aos.
TERMO N o 137.94 6 de 11 de abril de 1962.
Requerente: CAILAWAY !mu COMPAOY .
Privilégio de Invençaos."MECANISMO EJETOR PARA UM TEAReb,
REIVINDICACUS

/a) "MECANISMO EJETORPARA UM TeAR", compreen
dando em um tear tendo uma remiSsa, arranjos de operação para
levantar a abaixar a dita remissa caracterizados por compreee
der um conjunto de cilindro e pistão de dupla ação; arranjo
prendendo um elemento do dito conjunto a uma porção estaciona
ria do tear; uma fonte de flufdo sob pressão; arran/os de vã/
Tula operadon eldtricamente, operatiwamente ligados ao dito
conjunto do cilindro e pistão; arranjo de chave eletricamente
ligado ao dito arranjo de rdlvula para atuar o dito arranjo
de válvula para dirigir fluldo . sobpre aseo co dito cilindro
para produzir aemovimento de outro elemento do dito conjunto
wde cilindro e pisteo; um canto; arranjo para comandar o dito
como em senoronismo com o tear; um seguidor de como comandado
pelo dito oamo; e dito arranjo de chave incluindo um primeiro
arranjo de zontaoto ligado ao dito seguidor de como para move,
mento com aquele e segundo arranjo de contacto ligado ao dites
outro elemento do dito conjunta da cilindro e pistão para movimento com aqueles; um doa altos arranjos de contactoexclu.
indo 'um erimeiro elemento de contacto ligado eibtrioamente
dita válvula operada eletricamente para atuar a dita válvula
em uma direção cum segundo elemtnto de contacto ligado elb tricamente h dita válvula eletricamente operada para atuar o
ditar váIvula na direção oposta; o outro dos ditas arranjos de
contacto sendo posicionado para cooperar alternativamente com
os ditos primeiros e segundo elementos de- contacto para Coa m
O circuito com..
-pletarciuosd veaquls,
pletado pelo movimento relativos entre o alto seguidor de como
e o dito outro elemento do dito conjunto de cilindro e . pistão
em uma direção sendo efetivo paea condicionar o dito arranjo
de válvula de modo a causar o movimento relativo entre o dito
seguidor de como e dito outro elemento do dito conjunto do el
lindro e pistão na direção oposta; e arreajo.ligando o- dito .
conjunto a dita remissa para lévantare abaixar &remissa pem
' lareciprocação do dito outro blemento do dito conjunto.
Em um tear tendo uma remisse, arranjos d1
22) .
• operação para levantar° abaixar a dita remissa, carseterizsb.
dos por compreender UN conjunto de cilindro e peateo da dupla
a uma
iegãog arranjo prendendo um elemento do dito o nnjunto
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I perglo oetaoloodrio do tem; =fonte de fluido sob prove%
em erreejo de vd1rula eletricamente operado, ligado operatins
Cento ao dito conjunto de cilindre o platino: errenjo de Chave)
Cabtricement0 ligado ao dito arranjo do/Á/Tu/apara atuar O>
Cito arranjo do vavula para dirigir fluido sob pressão ao-dt
to cilindro para causar o movimento do outro elemento do ditei
Conjunto do dlindro O pistão; na cano; arranjo para comandar
I
O dito esmo em sincronismo com o tear; um seguidor do como sz
Findo o contOrno do dito cano; o dito arranjo de chave inolz
lado um primeiro arranjo do contacto ligado do dito seguidor 1
de carne para movimento com aquOlo O segundo arranjo de contaa
to ligado ao dito outro elemento do dito conjunto de cilindre
o pistão para movimento Coe aqüele; um dos dites arranjos do
' Contacto tendo um par de elementos de oontactO espaçados O Cb
outro do dito arranjo de contacto tendo um elemento de contaa
te disposto entre os ditos elementos de contacto do dito pare
o arranjo de ligamento ligando o dito conjunto h dita remisar
para elevar e abaixar ator:Usa pela reolprocação do dito
tro elemento do dito conjunto,
Za um tear tendo ama remissa, arranjo:3,M
3c)
operação para levantar e abaixar a dita remissa caracteriza mk.
dos por compreender um conjunto de cilindro e 'pistí de dupla 11.
ação; Arranjo prendendo um elemento do dito conjunto a uma me
porção estacionária da tear; uma fonte da fluido sob pressão;
arranjos de válvula elbtricamente operados t operativamente
gados da dito conjunto de cilindro e pistão; arranjo de chave
carregado pelo outro dos ditos elementos da ditó conjunto pape
ra movimento com aquele-ó sendo ligado elbtrioamente co dito
arranjo de vdivales para atuar o dito arranjo do válvula, ah
dito arranjo de chave sendo adaptado Para atuar o dito arruam
jo de válvula para dirigir fluído sob pressão ao dito cilin
dro para causar é movimento do dito outro elemento; e dito ar.
ranjo de chave respondendo a9 movimento do dito outro elemene
to para fechar a dita válvula; um cacto; arranjo para comandar
o dito como em . sinoroniamo com o tear; um seguidor de como d121
guindo o contórno do dito coso e ligado h dita chave para op2,
rar a mesma a fim de fazer com que o- dito outro elemento do
dito conjunto partilhe do movimento eeciprocante corresponde%
te ao conterno do dito esmo; e arranjo de ligação ligando • dito conjunto h dita remissa para levantar e abaixar a remism
8a pela reolprocação do dito outro elemento d0dito conjunto,
4*) Em um tear tendo uma remissa, arranjo de
operação para levantar e abaixar a dita romiseo caracterizada
por compreender um conjunto de cilindro a pistão ele dupla a.
ção; arranjo prendendo o cilindro do dito conjunto a uma por.,
ção estáoionária de tear; uma haste de plateo presa no dito
fluido da dita fonte para o dito cilindro, o dito outro con e!
tacto sondo neve/ co dita posição aberta em uma direoU para
-engajar um primeiro dos ditos pares de contactos para atuar a
dita válvula para dirigir fluidos sob pressão a gi dia fonte
para o dito cilindro Dera levar o oito outro eUmento do dito
conjunto meguer o movimento do dito outro contacto na dita
direção ate a extenso do dito movimento mover o dito primei.
ro contacto de engajamento cd; o dito outro contacto o dita_
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Wivaa aloto modo retorna posiaIo fechada; O alto O-u
tro contapto aendo mdvel da:eitaposipâo aberta na direg50.0.
posta para engajar um segundo contacto do dita par do oontao.
!tos para atuar a aita válvula para dirigir fluido sob pressão
Ca dita fonte para o ditO cilindro para levar o alto outro ew
%emento do dito conjunto a Bagana° o movimento do-dito outro
Contacto na dita direção oposta atd a extensão em que o dite
movimento move o dito segunda °intacto da engajamento com o .
dito outro contaoto e a Alta válvula d assim devolvida à posi
ção fechada, o dito outro contacto sendo tdvel da dita posi
çâo aberta na-dareção ‘ oPosta,para engajar um segundo coníacta
do dito par de contactos para atuar a dita válvula -para
gir fluido sob pressão da dita fonte para adito.cilandropa.
Xa fazer com que oadito.outroOlemento do dito con junt o siga
o movimento do dito outro contacto na dita direção oposta atd,
& extensão em que o dito movimento move o . dito segundo contas
to de engajamento com o dito outra contacto e a alta válvula
d assim devolvida h posioão . feonada; Um como; arranjo para co
mandar o dito cama em sincronismo cot o tear; um segulaor de
esmo seguindo o contOrno do oito oemo e ligado ao dito outro
contacto . para mover, o mesmo com relação ao dito outro elemena
• to do dato conjunto para levar o dito outro elemento do dito
conjunto a partilhar do Movimento recfpaaoo correspondente 110
pistão para movimento com aquele em -relação ao cilindro; uma
fonte de fluido sob pressão; uma .vd1Vula atuada a solenelde
Suportada em uma porção estacionária de tear; uma chave ele .
,N
trica levada pela haste do pistão ao dito conjunto para minimento com aquele e operativamente ligada . com dita válvula
para atuar a dita válvula, a alta chave adaptada para atuar a
dita válvula para dirigir fluido sob pressão ao dito cilindro
para fazer o dito pistão e dita haste de pistão se moverem; a
dita chave sendo respondente ao movimento da dita haste de
pidtão peaa fechar a dita válvula; um como; arranjo para aaio
nar o.dito carne ea sincronismo com o tear; um seguidor de ca..
•
mo segulpdo o contara° do dito Demo e ligado à dita Clave Pa.
ra operar a mesma para levar a dita haste da pistão a parti
lhar do movimento reciproeante correspondente ao contOrno do
dito como; e arranjos de ligação constando o dito conjunto h
ditaoremissa para levantar e abaixar remissa pela red.Proca
ção da dita haste de pistão. - ram um tear tendo uma remissa, arranjo ao .
5Q)
operação para levantar e abaixar a dita remissa caracterizado
a_
por compreender um conjunto do cilindro e pastão . de dupla a.
ção; arranjo prendendo um elemento do dito conjunto a uma
çâo estacionária do tear; uma fonte de fluido sob pressão; um
arranjo de válvula suportado em uma porção estaciondrla de
toar; arranjo de orlava carregado pelo outro dos altos elemea
tos do alto conjunto para movimento com aquele e ligado °pez%
titamente com o dito arranjo de válvula para atuar o dito arranjo de válvula, e dito arranjd de chave incluindo um par de
contactos espaçados e um outro contacto ocupando normalmente
unia posação aberta entra o dltb par de contactos e mantendo a
dita vályulé em uma nosigão fechada para impedir o fluxo ao

(Seção III,
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oontOrno do dito moo; e arramo de ligamento ligando O dite\
conjunto h alta remissa para levantar e abaixar a remissa pea
lareciprOoaqâo do dito outro elemento do alto conjunto. , /
62)
Em um tear tenao uma remissa arranjo te
ar
operação para levantar o abaixar a dita remissavoaracteriza.
do por compreender um conjunto de cilindro e pistão de dupla
aoâo; arranjo prendendo o cilindro de dito conjunto h uma por:
çâo estacionária do tear; uma fonte de fluido sob pressão; ar,
ranjo de válvula suportado em Uma porção estaolonária de tear'
uma haste ae pistão ligada ao alto pistão para movimento caQ
aquele em relação ao dito pilindro; arranjo de onave levado
pela haste ais pistão do dito conjunto para movimento com ailtai
le e operativamente ligada com o dato arranjo de válvula paro
atuar o dito arranjo de válvula, o dito arranjo de chave ia
' aluindo um par de contactos espaçados e um outro contacto on
pando normalmente uma posição aberta entre O dito par de con
tactos O mantendo a data válvula em uma posigãO fechada para:
impedir o. fluxo de fluido da dita fonte para o dito cilindro,
o,aito outro contaoto sendo.mdvel da ditaposação aberta em
uma aaaeção para engajar um primeiro dos ditos pares de pon
taotos para atuar a dita válvula para dirigir fluido sob pra&
OU da dita fonte para o dito cilindro para levar adita lias.
te de pistão a-seguir o movimento ao dato outro contacto na.
quela dita direoâo atd a extenso em-que 0 . dito movimento%moø
d dito primeiro oontaoto de engajamento com o dito outro
contacto e a dita vlvuia d aàsim retornaria a posição, Violada
o dito outro oontacto sendo mdvel da alta pOsIgão aberta na
aireçâo oposta para engajar um segundo contacto do dito par
de oonactos pata atuar a dita válvula para dirigir fluido
sob pressão ca dita fonte para o_dito 'ailindro para levar
dita haste CO pistão a seguir o movimento ao alto ouzr-o com
tacto tia dita direção oposta atd abater/são do dito movimento
em que inove o segundo alto contacto ao engajamento com o dite
outro contacto e a dita válvula d assim devolvida h poslgTo
fecaada; um como; arranjo para acionar o cito como em sinoro.
cismo com o tear; 5 seguidor da sino seatindo o coadrno do
'dito casto e ligado ao alto-autro 'contacto para mover O mesmo
com respeito h alta haste de pistão para levar adita siaste
' de pistão a partilhar do movimento reofprocante correspondeu.
te ao contOrno ao alto olmo; o arranjo da ligamento conatandO
e dito conjunto a dita remissa para levantar e adaixar arcada
Ala pela reoiprooagOo da dita gaste do.pistào4
'Ví) . Em um tear tenda uma remissa, arranjos da
operaçãO para levantar o aoaixar a dita remissa, caracteriza.
dos por compreender um conjunto do cilindro e pistâo de dup/0
ação; arranjos prendendo um elemento do dite conjunto amo
por& estaoionária ao tear; uma tonteie fluido hiarEdlico s
Sob pressão; arranjos de válvula operados elbtricemente oporÀ
tivamente ligados ao dito conjunto de cilindro O pistão; ar a.
ranjos de chave levados pelo outro doa ditos elementos do dl* ;
to conjunto para movimenta soai aquele e estando eletrieccentEt
ligados aos ditos ranjtas de a'Alrulas para atuar Os ditos o£
_ ranjas de válvula, os ditos arranjos de chave estando adaptem)
-/
dos paia atuar os ditos arranjos de válvula para dirigiriaaluado' 600 pressão ao dato ollinar0 cara /ovar e dito auNw,
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r elemente a à-lavei...4e; os ditos

arreiam de

chave
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sendo reSpOn.

Cantes ao movimento ao dito outro elemento para reohar a dita
vellvula; um °amo: arranjos para impelir

o cito canto em Sincra

taxação com o tear; arranjos seguiaores de cam0 segullap O
ContOrno do dito como e operando
to outro elemento

ao dito

a

dita chave para levar O

f

d2i'

conjunto a participar CO movimente; i

reciprocador co r' responeendo ao conterno

do

dito cento; e errama

jos co ligamento liganao o oito conjunto h dita remissa para
10-apter ou abaixar a remissa ao ser reOlprooado o dita outro
Clemente do dito conjunto,
132)
rinaicaao

d‘

"MECANISMO

EJETOR

PARA DM TFAR", OoMO DEJA

1 a 7, e suzstancialmente como aescrito é ilue

g rado no relatdrio e nos desebhos anexos.
Reivindicam-se os direitos de prioridade
que foram estaoelecidos, nos termos da Convenço Internaoio
nal em vigor, mediante

O

,

depdsito correspondente, efetuado na

Repartiç g o do Patentes dos Estados Unidos da Aufrioa do Norte,
em 22 de agOsto de 1961, sob ne 133.184-

TERMO N 2 140.043 de 15 de junho de 1962,
Requerente:

ROUSSEL-VOLAP - FRANÇA.

Prlvilagio do Invenção: "PROCESSO DE OBTENÇÃO DE NOVOS
ANÁLOGOS DE ESTEROIDES"
REIVINDICACOES.

1 * . UM . Processo de preparaçao de novos A.nor E-hoM0
estegideS, caracterizado pelo fato do se oxidar o 19..nor
,TERMO N! 138.069 de 13 de abril de 1962.
Requerente: ENRICO SURIA e SILVIO LAVAILE REALE . GUANABARA.
Privilégio G* Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM PEÇAS PRÉ-mui
.0ADAS-PARA CONSTRUOES E NO PROCESSO DA RESPECTIVA MONTAGEM"
DEIvINDICACUS
•

toxi 20-hidroxi delta 20(1°) -pregnadieno pela açeo .do

lato de alumfnio, de se isolar o 19-nor 3-metoxi 20-oxo delta ¡
e Y 5(10) -pregnadieno, de se tratar este atino com um agente ga
eido para obter

"AfkRPEWTAMENTOS EM PEÇAS Pliã-MOLDADAS -PARA CONSTRUOES
E xo PROCESSO DA RESPECTInAMONTAGEM", caracterizado por
serem as peças providas de corpos metálicos tubulares,
embutidas durante a moldagem, nos lugares correspondentes
a vasamentos para a passagem do elementos de amarraçao,fl•

Aperfeiçoamentos, como reivindicados em 1 e 2, caracterin
dados pelo processo de uni g o, amarraç g o ou montagem de pe
ças moldados de construç g es, mediante pinos roequeados c;OW
cabeça em uma extremidade, e porca na outra, ou com porcas
em ambas as extremidades, as quais, sendo apertadas, aplicam-se contra as bordas de peças tubulares metálicas,
embutidas, guarnecendo os vasamentos de passagem, ou contra
alargamentos da ditar:1 peças metálicas. alog‘ndo as ditas
cabeças ou porcas.
"APERFEIÇOAMENTOS EM PEÇAS PRÉ-MOIDADAS PARA CONSTRUOES 2
1 NO rwcEso DE RESTMTIVA MONTAGEM", como reivindicado de
3. a 3, e substancialmente conforme deectito, e .lustrado
.
no relatório e desenhou anexos,

3,20 -dioxo delta 5(1° ) -pregneno, de

mento Oido,

no

o 5 1 5,10 9 1

composto, de se isolar

20.. tetroxo 5,10-seco 19-nor pregnano que ; ciclizade

por trath

de se obter, assim, o 3,6,20-trioxo A-nor B-homo

delta2(1° ) 19-nor pregneno, de se reduzir seletivamente este

atino
Aperfeiçoamentos, como reivindicado cal, caracterizados
por serem as peças tubulares, eventualmente providas de
alargamentoe em uma ou em ambas as extremidades, para alo
jar cabeças depinos ou porcas.

o 19 -nor

es
jazer agir estiai', sobre te

xaçaa e aparto, sejam tais elementos pinob =meados com
cabeça e porca og com contraporoas, sejam outras quaiequer.
▪

isoprod

-

pela age* de um hidrato misto alcalino, e de se Isolar;

o resultante 5,6 1 20-trroxo

A-nor B-homo 10x1 19-nor pregnano* \

k - 2.- VM, processo de acerdo com o ponto 1,. caracteriza

do pelo tato
to de

de se realizar a oxidag;io pela ao do isoprogh

alumfnio, num solvente apropriado, tal como

o

oalwesenga de um agente carbonilado, notadamente,

tolueno, O

a metil-et4

•cetona* .

3.-

VM processo 9e acera°

com o ponto

1,:caracterigg

do pelo. fato de se tratar o 19 - nor . 3- metoxi 20 - oXo

deltaa,

5(10 lO

oregnadieno Com ;eido acáico.

4.. a processo de acerdo

com.o ponto 1, caracterigs

do pelo tato de se realizar a ozonais° num solvente inerte
apropriado, tal como o cloreto de metileno-metanol.

5... Vã processo de acerdo com o ponto 1, caracteriza
Go pelo fato de se efetuar

e

ciclizageo com (Acido fOrgic09,
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'6,.

EM processo de acOrdo,com o ponto 3., caraOtergh''

do pelo fato de se obter a redução seletiva por tratamento

oegt
40,

um borohidreto alcalino, tal comoo borohldreto depOt g ssi0

,

1°. Processo, de actirdoCom os pontos preeedentos;\
oeraotorizado pelo fato da mistura de car g a ser =Mistura de

matinas bidroe.nlo 0 azoto,

num solvente apropriado, tal como o metanol acgtidO.
Finalmente, a depositante reivindica, de acro COi?
a Convenção Internacional - e de conformidade com o artigo 23. do
05digo da Propriedade Iodustrial, a prioridade do correspOnd0A
te pedido, depositado na Repartição de Patentes da
16 de junho de 1961, sob n, 865 201,
TERMO Na

os

PTS/ICaa

142.561 de 31 de agasto de 1962.

•
Requerente:JO HN HAPPEL e LEONARD ERAMER . E.U.A.
Privilégio de Invençãoi . "1200E0S0 PARA PIROLISE DE
HIDROOARBONET0a EM VIRTUDE DA PRODUg0 DO AOETILENIO

1

E HIDROGÊNIO".

REIVINDICAOES
1. PTOCOSSO

para a pirSlise de bidrocarbonet os em

virtude da produção do acetilenio e hidro g enia, caracterizado
neto gasoso em uma zona
pelo fato de se aquecer um laidrocarbo
macio/mil de pirCaise, a urna temperatura superior, pelo menos,
N 1450°

O. e se elevar atã 2000°C., e uma velocidade espaelal

muito elevada de bidrocarbonet o atravás a zona reaciona/.
a. Processo, de actrdo com o, ponto 1, caracterizado
contendo meta
polo fato de se7aquecer um bidrocarlione to gasoso,
0 O. estando
-na, a uma temperatura máxima de, pelo menos 1500
a velocidade espacial do hidrocarboneto atrairás da zona reaCiee )
nal compreendida entre 20 sec. -1 e 0,05 soe. .
3. Processo, de acOrdo com os pontos 1. e 2, car pete* '
cisado pelo fato da temperatura máxima estar compreendida entre

, lk

1.5 00 e 1750°C:4
pontos precedentes, ' ';.(5
4. Processo, do acera° cola OS
caracterizado peio fato da pressão dominante na zona reecionat s

FIG..2.
CANNO N a 145 159 de 4 ae dezembro de.
itoluerentet 24ANO5T, DA COSTA Sito PAUTO
&it
3Q14,:t
!Privilegio de Invemlío: "ARDRFEIÇOZarr°S,0,11,4v
REIVINDICACTn
!"-

polo fato Car,
,1 4* Apstreloamentos em tijolos, caracteritoc105
p8
de
pedra,
com foX
olraento
e
tilda
propriamente
dito
ser
feito
de
o
tato e ~jeca usuais o padronizados, e airda dotado Inteiramente
mar
cola farei, ioasitwlicate da aligeirmseuto, com em& transversal
copiara
fi

•• ADODD34082)3CtOS em tijolcee coo relvidlicade cm tile

tandem:te osmo deacrItos e Ilustrados aos desmame amor.

(

nue 3.3.5 mm
estar compreendida entre cerca de 50

tee, Oa*
5. Processo, de acOrdo com os pontos preceden
pires*
da
reação
de
inicial
rácterizad o pelo fato da temperatura
'ise ser de-cerca de 250°C. abaixo da temperatura remi:donas
das misturas, Contend0
6. Processo para a pirOlise
da prodMa
grandes quantidades de metano e bidrogenio em virtude
cone
çrto de acetlienio e bidrogenio, caracterizad o pelo fato do
sistir em aquecer uma mistura da metano e hidrogenia em um roam
tor de pirelise, a'uma temperatura máxima dominante na zona -4
elevando at$
reacional do reator de, pelo menos, 14540., o se
espacial efetiVa da mistura atreP
'
2000°C., estando a velocidade
100 500.4 atmN
vãs a zona reacional compreendida entre 0,5 e
caracterizam !
7. Processo, de actrdo Como ponto 6,
bidrojnio :moldo
do pelo fato das proporOes da catana para
r4490 oolono d 2511 g
ra estarem compreendida s na escala do

39:1.

ISair.0~48.W4~~59"1:4"

gafflagagenenk"
Uâ2,4
wegosowwww~2~

•

s. Processo, do adido COm o ponto 6, eLeadoritoa
espado. at;a1rSa a gOnti mama coo
pelo !ato da velocidade
compreendido entre 0,720 10 17 $004.1etn.4e
prod0Ontetafte.
9. Processo, do actrdo 00:10s pontos
reator dor
factorizado pelo fato de se aqUecer a :Astra em um
pirOl$01 a uma temDeratUra COMPreendlda entre 15401°C. o'le00.À
009

•

v.?
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r' 30. Arranjo de assento'de válvula, de adira° coe opento19 1 et*7
TáRMO N9 145 452 do 13 de dezembro do 102
Requerentes SAUNDERS VALVE CO. LTD. - Inglaterra
Privilegio de Invenção: "ABRANJO DE ASSENTO Dl VAVULAN
REIVINDICAÇOES
1. Um arranjo de . assento de válvula compreendendo una andl da ao.
sento para efetuar a ligação hermática entre um membro obturad0r,
que desliza relativamente ao anel, e-a caixa dá válvula, Sendo O
anel tamb6M selado á caixa e apertado axialmente contra o membrC
obturador, caracterizado por que o anellínclui na sua estrutara,
a uma distância Substancial atrás da área efetiva de assento, uma
nervura anelar, substancialmente rigida, tendo superficie externa
Convexa, só com folga de trabalho numa perfuração dentro da caixa
da válvula, perfuração que 6 cilíndrica nesta região, enquanto,
em direção à 'regiào da área efetiva de assento, há folga substan.5
oialmente maior entre a estrutura do anel e a perfuração na caixa,
esta folg a continuando com distância suficiente para permitir a
estrutura do anel, como um todo, a oscilar um pouco, -em qualquer
eixo transversal, atravás da nervura.
2. Arranjo de assento de válvula, de acardo com O ponto 1, earaO4
terizado por que a superficie externa convexa da nervura é parto
de uma esfera.
Arranjo de assento de válvula, de acara° com o ponto 1 eu 2,
caracterizado por que a folga maior em direçâo região da área
efetiva de. assento 6 provida por uma estrutura de anel de ditme.
itro suficientemente menor do que a superfície convexa da nervura
Sabre a região entre a ne 'rvura e a área efetiva de assento. .

racteilzado por que O extremo traseiro de membro tubular tez: tua
rebordo selado flexível, pelo qual a. estrutura do anel é selada,
PA

caixa da válvula,

.

-,.

3.1. Arranjo de assento de válvula,. de'actodo com qualquer tua dos
pontos :procedente, caracterizado por que a área efetiva do allat)ali
to G provida numa parte de material plástico.
1

12. Arranjo de assento de válvula, de acerdo com o Ponto 311 Oak
racterizado por que aparte de cateria1'plástloo ó colocada MOI
ranhura num membro metálico.
13. Arranjo de assento de válvula, de obra° com o ponto 11, ape
racterizado por que a parte de material plástico é reforçada por,
toleml embutido, na vizinhança da área efetiva de assento.
14. Arranjo de assento de válvula, de acbrdo com o ponto 11, Cam
racterizado por que a parte de material plástico O reforçada por
ema camisa externa de metal.
150 'Qualquer uma das construçães de arranjo de assento de vá/ou's
la, de achrdo com-as reivindicaçoes anteriores, substancialmente
como descrita com referência aos dos anhos anexos.- .
4

Pinalmente a requerente reivindica, de actrdo ' com a Ie.
gislação aplicável, a prioAdade do correspondente podido de pa.
tente depositado na, Repartição de Patentes da Inglaterra em 14 de
\
dezembro de 1961, sob 33, 44.926/61,-

4. Arranjo de assento de válvula, de acardo com quaisquer uadot
pontos. precedentes, caracterizado por que a nervura é rígida coa
a parte sabre a qual 6 provida a área efetiva de assento.
5. Arranjo de assento de válvula, de acara° com quaisquer um doa
pontos 1 a 3, caracterizado por que a nervura 6 rígida comum
anel de empuxo e a, área de assento é provida sabre um, membro tabw,
lar deslizável axialmente em relação ao anel de empuxo e tendo urna
ConexAo de vedação com meios para selar o anel â caixa da válvula.
6. Arranjo de assento de válvula, de acardo com o ponto 5, earacw
terizado por que a estrutura de anel é selada 71 caixa da válvula
por dentes angulares localizados entre o extremo traseiro do membro tubular e una superfície transversal na frente da nerma.

7. Arranjo de assento de válvula, de achrdo com o Ponto 5, carac.
terizado por que a estrutura de assento ó selada k Caixa da VálVUm
3a por meio de Um anel eia O prêso antro o extremo. traseiro do MOUS
two tubular o uma superfície transversal Ca frente da nervura.
et ArraUJO do assento de válvula, de acordo com o ponto 7, carac.
terizado por que entre o extremo traseiro do membro tubular e o
anel em forma de O &Provido um anel anta,,extrusào, tendo &time.
tro interno tal a permitir a oscilação da estruturada anel dentro
(dos limiteLimpostos pelatolga em redor da estrutura de anel na
eglãO da área efetiva da assente.
g Arranjo de ag ito de válvdla,.de ?letra° com o ponto O, cano..
terixado por que entre a superfície frontal da nervura e O anel
fAR Q prov142 Dern* 9,nel antl~trusac,

TÉRMO N0.145 703 de 27 de,Sezembro de 1962
Requerent4: SOLvAT â CIE. e COMPAGNIA ITALIANA NEST-PACR
Itália
Privilágio de Invenção: "mÁQUINA PARA CORRUGAR MATERIAL
TERMOPLÁSTICO EM FORMA DE FaLHAS CONTÍNUAS"
REIVINDIcAÇ1ES
• 1.- Maquina para corrugar fahas ou fitas continuas,
especialmente de material terp oplatico, caracterizada pelo ra
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$0 de COMpreendórt um tam,Wr m gaiola, tendo uni par de rodas dea !
Wao, entreligadas em suas periferias por barras . longitudinais
espaqadae, tem ccmo uma grade de correntes sem fim, formada por
un par de Correntea seta fim paralelas, compostas de uma plurall
Gado de elos articulados, com barras transversais espaçadas, lio
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:Ciálgo da Propriedade Induatria, a p rioridade do eorresponclea.
te pedido, depositado n Reparti4o de Patentes da It11a, em
28 de dozambro de 1961, sob o no 23.569/61.

tildas em SUa$ respectivas extremidades aos elos de ambas as cor,
entes paralelas, e cujas barras sao espaçadas anàlogamente coo 1210 as barras do tambor, de maneira a penetrarem no mínimo parOialmente entre estas Ultimas por ' ocasi á' o da rOtaçao do tamber,
derivando a grade seu movimento linear deste entrosamento de
,ietiR.s barras com as do tatnbar rotativo; meios para a' vançar a f:,6
.ha ou fita por corrugar por entre o tamber, e a grade de corwentes; e meios .paraEquecer a fita, a fim de plastificá-la, as
toa de penetrar entre o tamber: e a grade de correntes.
2.- Máquina, de acerdo com o ponto 1, caracterizada
pele tato de que as co'rrentes contínuas paralelas, dotadas de
elos entreligados pelas barras transversais, sio conduzidas si
bre pares de rodas dentadas, e entro ata cem dentes correspondas.
WS, providos na periferia das cabeças do tamber-gaiola.
3.- Máquina, de acardo com, o ponto 3.ou 2, caracterizs
da pelo fato de 'que as barras do tamber-gaiola', elou as barras
da grade de correntes, s'áo intermutáveis e/ou desloaaveis e aja,a
távels em_selltido radial com respeito ao tamber
14.- Máquina, de acerdo com os pontes 1-5, caracterizada pelo fato de que • o arco circunferencial, ao longo do qual
os dentes do tamber.-gaiola cooperam cem as correspondentes coz _
rentes da grade de correntes, e de ama amplitude domolde a pez
mitir laa arrefecimento suficiente da falha earrugada, a te. ating ir a extremidade de saída do tamber e das' correntesem ela..
troa- amento mátuo.
5e. Máquina, de acerdo com os pontos 1-14, -caracterigà
da pelo fatd de serem' providos meios para arrefecer a relha
plástica corrugada, em correspondencia com o arco de circunftsrUcia, ao longo do qual os dentes do tamber-gaiola cooperam
coa os elos das correntes sem fim • da grade de correntes..
60.- Máquina, de acerdo com dá pontos 1-5, caracterizA
da pelo fato.de , que s'ao tubulares, as barras do tamber,gaiola
e/eu as terras da grade de-correntes, sendo circulado pelas
eteemee Um fluido refrigerante adequado.
T. Máquina, de. acia,do . com o ponto 6, caracterizada
pelo fato de serem , tdbhlares, e abertas em ambas as suas extremidades, as barras do tamWt.egaiola elog as barras da graí,
de de correntes.
8.- Maquina, de'acOrde com os pontos 1,7, caracteri.5
g ula pelo •tato de que o tambôr-gaiola 4 circundado, pela 'gra',
de de correntes, tambám com sua'secçao inferlór, e imerso par**
cialmente'em um banho para arrefecimento ou tratamento. dg ta•
I
lha corrugada.
Máquina rotativa contínua para corrugar materiais
termoplásticoa em falha% sob á' forma, quer de 'peças . singelaS,
quer de ama fita contínua, no todo ou, em parta aubstanciaImenm
te conforme descrita, ilustrada e destinada aos fins acimanen.
c ionados
Finalmente, as depositantes reivindicam de acOrdo coe*
Convenço Internacional e de conformidade com o artigo 21 do

T4Rm0 14 °,145 831 .dm 3 ila°janeiro de 1963
• Requerente* MASCRINENFABRIK- RIETER .A.G. Suiqa
Privil;gie de ' Invenção* ."DISPOSITIVO PARA TRANSPORTAR FITAS
FIBROSAS"
•

REIVINOICAOE

•1 , . Mangueira pára transportar fitas .ribrotee, prova
eia com una base e duas paredes laterais que superio r. mente foz,
mam una fenda, OARACfERIZADA pelo fato de que a seção trans.
versald.a mangueira apresenta um ldbulo lateral que se esten.
•

1

1111

ffin finffieffi

W -

4
ahr . '2
,-,,---'- '3

Fig.4

de para fora e para cima, se destina ,a, apoiar a maneires •
0Onstitui. parte integr,ante de Uma be gle algr,ptia.
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2. Mangueira para transportar fitas fibrosa., da am
ctrdo com o ponto 1, caracterizada pelo fato de que, no plano
central da mangueira, se acha previsto um boleado de aptioque
Se estende da base da mangueira para cima.
Finalmente, a depositante reivindica, de actrdo com
a Convenção Internacional e o artigo 21 do Código da Propriea
dada Industrial, a prioridade do correapóndente pedido, dapom
eitado na Repartição de Patentes da aiça, em. 12 de janeira
Ae 1962, ob o n 5 391/62.-

•

TÉRMO N o 145 937 de 7 de janeiro ao mao,
Requerentes FEDERICO SIGFREDO WEIL, ENRIQUE JOAQUIM WBIL e
RUM A. DAMET,. Uruguai
Modelo de Utilidades "TAMPA APERFEIÇOADA COM REBORDS PARA
FECHAMENTO DE RECIPIENTES COM GARGALO BOLEADO"
pEIVINDICAC3Ea

Tampa aperfeiçoada com reborde para feChamento de recipientes
_com gargalo boleado provido pelo menos de uma nervura circunferene
cial de retenção lera cooperar com uma nervura anular Interna do
reborde da tampa; caracterizada por apresentar o referido reborde,
na sua borda livre, uma saliéncia eircunferencial externa compreendendo um prolongamento avançado em eantido Obliquo até, acima do

n
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um alojamento dotado de um orifício no mesmo, sendo o elenente
de aálvula disposto dentro do alojamento, o tendo ;le a fOrMa.
ser dism
de um pino cálido alongado, adaptado para normalmente
posto em uma pos1ç .t6 geralmente vertical, cujo pino tem uma paz.:

to inferior com uma dimensão externa menor dó que a da sua pare
te supertor, sendo geralmente cOnico o corpo do pino entre as
duas partes citadas; uma mola, para manter o pino permanente-.
.monte afastado do orifício, sendo tal, ' a posição de repouso do
pino, quando a mola estiver livremente distendida, que aparte
Inferior do mesmo, de seção transversal menor, permanecerá gem •
.ralmenteMentro doe confins do orifíoio e em alinhamento latem
rei com o mesmo, sendo ao dimensOes externas das partes supem
rlor e Inferior do pino menores do que a diMensãO interna dó o
riflai°, õ sendo a área de passagem, definida entre a parte in
ferior do pino e o orifício, substancialmente maior do que a 'à
roa de passagem definida entre ãste e aparte superior ao pinos
2.a Estrutura de acárdo com o ponto 1, caracterizada
polo fato de que os característicos de carga da mola, em rolam
çlo ás condiçOes de 1cuo e prenso do oarter e da , admiss;o de
ar para os cilindros, em tOda a gama de cargas e rotag ges do
de molde que, quando houver um RferencialmÉximo a

plano da porção principal da tampa, e prolongamento Use que, na

motor,

sua porção que avança até acima do referido plano, apresenta uma

travás do pino, amola irá puxar a parte superior do pino para

abertura capaz de constituir ug,fulcro para uma alamanca.

S;D

dentro do orifício, impondo assim uma carga à mofr, sendo o pl.
no mantido em suspensão pelo equilíbrio entre o diferencial de
•prese;o e o empuxo da mola.
3.- Estrutura, de acOrdo com o ponto 1, caracterizam
da per incluir o pino uma porção da cabeça, acima de sua parti

superior, tendo um Ombro em disposição lateral, O qual doOpera
com a mola.
•

4.- Estrutura, de acárdo com o ponto 1, caraaterizala

da pelo tato da mola ser uma mola de compressão.
5.- Estrutura, de acOrdo com o ponto 1, caracterizam
cÊi por incluir o pino uma porção de cabeça, acima de sua parte
superior, tendo-um Ombro em uma posição geralmente lateral na
- mesma, o qual coopera com a extremidade superior da mola, a
qual ; uma mola de oompreseão, cuja extremidade inferior deo+ e
cansa sábra o orifício.
6.- Para ser usada em um dispositivo ventilador. da
caixa do marter de um motor, no qual um conduto comunica entre
o cortar do motor e a admissão de ar para os cilindros m uma
estrutura de válvula, adaptada para ser colocada dentro do coo,
duto,acaracteriz ada por inoluirt um alojamento dotado de uma
passagem geralmente central, a q ual possui, entre suas extram!
dados, um alargamento para a válvula, com uma entrada em uma
ISRMO N o 145 958 de ' S de janeirà de 1963
Poquerentet NOVO INDUSTRIAL CORPORATION . S,U,A,
Privilegio -de Invenção g "DISPOSITIVO DR VÁLVULA VENTILADORA
PARA A CAIXA DO CARWER EM MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA"
le* Para ser usada em um dispositivo ventilador da
caixa ao cortar de ummotor, no qual vffl conduto comunica entre

O autor do 'Motor e a admisels de ar para OS oilindroa a uma
estrutura de Y;lvula, adaptada para ser colocada dentro do oon
duto j e oeraeterloda por InoluIrt um elemento de Válvula •

extremidade e com uma eaída na outra extremidade; um elementa
de -válvula, disposto dentro do alojamento, e tendo ele g forma
geral de um pino elido alongado, adaptado para ser disposto'
em sentido geralmente axial dentro da passagem no alojamento,
e em uma posição geralmente -vertical; e um orifício na saída
do alojamento, tendo o dito pino uma ¡arte inferior, com Uma
dimana() externa menor ao que a da sua parte superior, senda
o corpo do pino geralmente cOnico antr.:, as duas partes rondo*
nadas; uma mola, para manter o pino permanentemente afelStSa0
do orifício, sendo tal, a posição de repousa do ptno uaadO
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istendida, que . ° pino permanece4
t
a largamento ó do o* j
Ndfloio, condo que amola faz contato com as
p aredes laterais
-do alarg
amento e com o pino de maneira que, em tOdas as peei-.
!
, qõos
operativas, opino flutua eclbre a mola, sem entrer em oon
, •
,tato
com ao paredee lateraie'do alargamento.

roceeso de
adirdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que o reol4
ente intermedi4rio desemboca diretamente em uma pluralláade
de cegonhas,- ando que as coquiihae se' acham rigidamente :Noa
xados no recipiente interiedidrio,
3. Disp ositivo, de acórdo com ó ponta . 2, careoteruo

tora de Contato com as parede lateraie do

Xstrutura, de aoOrdo com o ponto 6, oarti
o'Crifroio ter a onua de uma peça de inserçgo,enmo
'p atada -na
sarda do alojamento e Provendo um Cobro em sua aret
ta Interna, sendo a
' mola gera/mente cOnloa, com sua extrenddeo
- de
menor orientada para cima, é ociu sua extromidaok inferior
co ap oiando contra o Ombro
polo inserto que forma o oe
rd£1010 , 0119dento a extremidade eu p
erior menor da mola coopera
Com o pino.

otOriegoil

pelo fato d

zado pelo fato de que o recipiente intermedidrio e 44 cnute*
Zhao se acham montados . de maneira mdvel, emi '
conjunte, ta dto
reção do eixo' doecoredee, e, ainda, pelo fato de que exiatea
:Raiei, para produzir um movimento oscilante doe mesmos.
4. Dispositivo, de acerdo com oe pontoo 2 OU 3,
, ca
racterizado pelo tato de que, entre:o recipiente interinediáriG
e o coquilha pe acha intercalada uma gazeta.
* 5. liisp ositivo, de acro com o'ponto 2; caractorieey
dó pelo tato de que o reoipiente inte
rmedidrio'sle acha firme.
,mente oonjugado com vdriaó Onquilhes i ndividuaie, grzfeente
ligados entre si
6. Disp ositivo, de ardo com oponto 2,
caracteriza
do pelo fato de que, eMums bl000tinioo, .existem drias cowaio.

•

provido

Finalmente, a depoSitante reivindioa, de ocÈrdd com
a Oonvençgo Internacional e de
oonformidacWoom o artigo 21 do
ddigo da *Propriedade Industrial, a.prioridade,do correspondett
pedido depositado na Repart106 de Patentes doe EWtadoe DM'
dós da Anerwica do Norte, em 8 de j
aneiro de 1962, meço ó
te

painer."

164.718,'

lhae, cujos cavidades se acham seP eedee
entre el em tecle
teu comprimento.

(0

(
itoórdo cOin0 ponto 3, caracter/.
tado pelo fato.de'lme*oreCipiente intermedidrio superiormamm
te abe rto. posogi &eco, ' °apupe de .
impedir o escapamento de
respingos de metal lquid09
6. Idsp ositivor de acerd0 cem O ponto
21.caracterim
7. Diap ositivo,

a9

tildo pelo tato ds que O recipiente intermedidri0 'possui dra
400 do aqu eoiment% d ea tim1400 a
003penear 40 perdoo de o*
1or.

Agi

2.c:15
-72.
12

tii

• 32

:fr4".4.
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â1per. 38
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de40 . N0 146 012 de 10
de janeiro de 1963
dequerente: VOO ROLL
maga
Privilegio de Invenslot mócitsso
DuPosITIVO PARA /11ADDIMAII8
2$QUIDOS i44 0ORDZO"
natEP.V.A.Ce
lut,
1. &Topem para a fundia° Oonenua em 0Ordló de
' retais, particularmente de aço, em que do fundidos
eimulti.,e
ricamente vdrioe oord'Ofte entre -si °operado% OARACTBRIZADO.pt
lo foto Ao que o motel lfquido, retirado dota deUborecipdffl
ente intermedidri% 6 /evado diretamente para
uma pluralidWke
,de de. oo gughae, 0, ali" kW) tato ,
de eu O traileparto

co.
lRop oeltiv0, do. ooerdo 'Coa o
p onto 2, earaotera
rogo De/o tato de que O
regpiente .nterMe. &Uri°
oe Boba o....
faulpadO com, pelo menoo
$ tna bua() do tundigZo.
4"
r•
10. Prece!" de acedo oca O p onto 2,
oaragterita
„ do pelo rato . de que o metal 14u/do 4
cubo:atido,
du.r.anta •
pro moo .
de tundiao, a um .a.diolone1 Catamento mete-Urgia%
/1. Proof" de . 00erdo o& o.
p onto 10i oaraoterl..
medo pelo iate de ipio o mete/ 2.£uul4o 6 pubmetidaa umtrai
tomento a sInteuo.
12,Proceee% de cardo
emia o 'ponto /0, oaractertdb\.
g ado elo fato de que
' •
aelsietallfqaido do adic
ionados, :20
, recipiente fhtermedidrio
Ingrediente% como neje.% atonta.)
k

leg
k

779

estas'coquilhas te r.Aliza tem o acesso de ar.
2. Dispositivo, prdprio para executar O p

Pihimola estiver litremehte d

r
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counaleatee fie
.

lila G. 911494.4
é.

•
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"miem.

finalmente, • den oe1499 .90 rolvindico9 do ceirdO
com a Convenção Internacional o o artigo 21 do Cddigo dg
Zropriedade Industrial, a prioridade do c orreepondente
poo

dido, depositado na Repartição de l'o.Vutee da atfeas
de janeiro de 1962, sob na 34016?..,

3.0

TARMO NQ 146 014 de 10 de Janeiro de 19i3
Requerente: CENTRALNY NAOUTCHNO-ISSIEDOVATELSKY INSTITU2
TCHORNOY MTAIIOURGIT "I.P. BARDINE" e SOJUZNY PROEKTNY
INSTITUT "STALPROEK2" . União Sovatica
Privilegio do Invencão: "MapINA"PARA A COLADA CONTINUA
D3 AÇO"
4/1t-

REIVINDICA0E3

L.- maquina para e colada continua u. ..portatt.

do um compartimento ou colherão de colada principal e no mini+
mo um colherão intermediario, para alimentar o metal liquido
lingoteiras refrigeradas onde se formam lingotes que, submetidos a um segundo arrefecimento, são extraidos com auxilio
de bonecos mediante _jogos de ralos extratores, sendo cortado9
ultariormente ' em pedaços de comprimento predeterminado, cano+
terizada e maquina pelo fato de compreender dispositivos que
reagem às variações de peso do colherão intermediário, sob a
mudança de nível do metal nale contido, no sentido de comandar
automtioamente o . escoamento -do metal líquido do colherão primo
cipal ao colhera° intermediário, alam do que compreende dispo+
eitivos destinados • manterem autom 'aticamente o nível do meta
nas lingoteiras mediante regulagem do escoamento do metal ao ›
colhera° intermediário às lingoteiras em guestão.
1
2.- Maquina de acardo com o ponto 1, caracterizada
pelo fato de que os dispositevos que reagem às variações do 4+
ao do colherão intermedirio, sao calibres do aparto.
3.. Maquina de acOrdo cofti o ponto 2, caracterizada
pelo fato de que os calibres de aperto sSo de qualquer dos
tipos elásticos, magneto-elástico, de capacidade, de indução,
olezelatrico ou de semi-condutor4.. Kquima de acOrdo com qualquer um dos pontos 1.•5,
caraterizada pelo fato de que os dispositivos, que reagem as
variaçaes do colherão intermediriO , vão dispostos debaixo dO
dito colherão.
50. Máquina de ac grdo com o ponto 1, caracterizada
pelo

Jarb, -r de.
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fato de que os dispositivos para manter automàticamente

nível do Metal nas lingoteiras. ónnpreendem detectores da

r4.

dio-isgtopos.
45.,n Máquina de acara° Aom o ponto 1, caracterizada
pelo fato de---que os dispositivos para manter automaticamente
• nível do metal nas lingoteiras, xunpreendem detectores foto..
irltricos, fe ultrassom ou de capacidade.
Maquina de *nardo com o ponto 1, caracterizada
pelo fato de compreender uma mesa, formando o suporte do colhe.
cão intermedirio, • MOI dispositivo para deslocar • mesa verti+
Calmante, Com fim de regular e altura de queda do Játo demo'a]. 11quid0 Os iimgotelfic.
R.- Maquina do *nardo com o ponto 7. caracterizada
por ser provida rio um dispositivo pata girar b mesa ao redor.
49 seu elxr por coasiãci da colada das escarias.
9.. Máquina de acardo com o ponto 1, -naracterizede
r'
j'alc Cato de comportar nm dispositivo gut comunica es 1111g0t0"

1969

ras um movimento de 'val -vem com velocidades iguais nos doia semi,
tidos, e concebido para imprimir s lingoteiras um - movimentos
cuja velocidade varia segundo uma curva aproximadamente sana*
dal.
L0... Maquina de Cetra° com o ponto 19 caracterizada
pelo fato de compreender um dispositivo para arrefecimento
cundario dOlingote,-comportando siarias do pulverizadores aspe*
Çados ao longo do comprimento do lingote, cr ,cada uma dessas
eíries comporta um dispositivoeJaP arad0 Para regul ar a thegade
da flgua aos pulverizadores.li.... Maquina de acardo Com o ponto 10 9 caracterizada
pelo fato de que cartas das ditas sárieS de pulverizadores sãON
Suscetíveis de executarem um. Movimento pivotante horizontal.
12.- Viiquina de acárdo com o ponto 19 caracterizada'
pelo fato de comportar,.dispostos na zona do arrefecimento ses
cundario do lingote, trilhias de guia que formam uma carcaça ao'
redor do lingote ao qual são aplicados, sendo providos dispo-.
altivos para .desiocar os trilhos de guia no sentido perpendionmi
lar ao eixo longitudinal do lingote, com O fim de adaptar os
ditos trilhos Is diferentes dimens ges do lingote, e de regular
o empuxo exercido pelos trilhos sábre"o lingote, segundo o eem
orço Ide ne.A0 das faces largas dasse Ultimo, a fim de irritar
O seu intumescimento.

12,
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13.- Máquina de acOrdo..com o ponto 1 9 caracterizada
pelo fato de que o maçarico 0cortador-á munido de um raspositie
vo que realiza: a ancoragem do lingote durante o corte; o agaro
s'ramento do boneco, ao ser-conduzido ao jOgo de ralos extratoreC,
antes do inicio da colada; e a compressão do Ultimo pedaço dó,
lingote, ao-ser retirado do dito jOgo de ralos.
Máquina de accirdo com o . ponto 13, .caracterizilde;
-pelo fato de que ocortador do dito maçarico cortador mons»
truide na forma d. uma alavanca que pivota em - tarno 'de um eix0 fixo, disposto na extremidade oposta a do bocal ou bicós apodo-

fr-

Quinta-feira
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transversal ao dito eixo, oUja alavanca .
articulada • um patim montado sabre uer‘arro porta-maçarico,
' eendo o
patim comandado por um aparelho cortador para assegurat
:ffim avanço progressivo dO
cortador dentro do lingote, a partir

Janeiro de

1969

do desl1zar em eentido

4

(na qual 2 repreeenta

UM atoMo de 0210hdo
ou de ADX6fte
aloollenloa de 2 a 6
dtomoe de carbono que pode
ser subs tituídapor no máximo
doia grupos) alcolla inerio25
R 2' E3, i dentiooe ett dite/emace
sepresentaM UM radica/
alcoila inferior, p/oolloxila
inferior, alila ou trifluor00,
metila um átomo de fluor, cloro, broMaou h
idrogenia E.4
um grupo p ropargil ou oi olopropil, E
5 um átomo de hidrogendda
um ra dical aloolIa inV4reor ou
aloolioxioarbonila inferior)
e seus sais de adição, processo este oar
aoterizado pelo fatí
de comp ortar a reação de ara composto
la-NE R5 oom UM oomppate
um dos eímboloe 1Ne- Q repree
ea"ndO o grupo

Visa cadeia

da aresta

da sua face, e para conservar uma distancia constante
entre o bico ou bocal e a
superfície dó lingote, sendo providos
;
Meios para comandai' o deslocamento do carro, no qual vai montado o dito
patim, de maneira a assegurar à rotação da aludida ala-.
eanctseem

tanso do meacionado

eixo

firo.

Finatmenta as depositantes reivindicam de acordo CoM
e Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21
do
Didigo da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondenm
te pedido, dep ositado na RepartioSo de
Patentes da França, elo
12 de janeiro de 1962 e 5 de novembro de
,1962, sob n a s. 884.716
• 914.414, respectivamente.

11
2

3

the° Na 146 091

de 16 de outubro de 1962
Requerentes LSONIRA RICCIARDI FONTES . São Paulo
Rodeio de Utilidade, "UM ORIGINAL MODÊ1,0 DE SABONETEIRO"

0 o outro o grupo R4 , :r
rep resenta um reato de éster reativ0,1
bando os autrow símbolos definidoe ooáo prec
edentemente, Q'
ee desejado, a transformação da base em
sai de adição com
.0s ácidos,

SEIVINDICA_CCEe

1) • apresentação de um saboneteiro constítuido por uma peça
Inteiriça, com recepteculo e bordo cortante, ciretlar, provido
de pés semi-esféricos e orifício central p ara escoamento de
aguas.
2) - Em resumo são reivindicados como pontos característicos
da inovação o formato inteiriço da peça, provida de bordo cora
tente e dsC. pés semi-esfericos. , conforme ia foi descrito, sem.
entretanto estabelecer restrinções : quanto as suas dimensées,

2. Processo de pre p ara4o
de novas elcoilamines segui*
1, ca racterizado pelo fato de com
p ortar a trans.
formação s ubsequente dos compostoe nos vaie E
5 rep resenta 1
'um átomo de hidrogenio em oomposto no qual R 5
represente sna
radical alcoila ou alc oiloxicarbonila por reação
com um com.
Poeto 1iR5
,' no qual T representa um reato de éster reativo •
do o ponto

_NI

cores ou materiais empregados, devidamente ilustrado nos de-

um radical aloci/la inferior ou alco iloxicarbonila

infe.

rior, sendo os outros elmbolbe definidos+ somo precedentemeAte
3 Processo de p reparação de novas a
lcollaminas eegune
do o ponto 2, ca
racterizado pelo fato de comportar a trone-

senhas anCe js ao presente, de conformidade com o que define
0 Codigo da Propriedade Industrial.

i

formação subsequente dos coepostos nos quais R 5 rep
resenta sue
grupo alco iloxioarbonila em composto no qual R re
p resente um
5
radioal aloolla por rednião
(
4. Processo de p reparação de novaa a
lcoilaminas defini.'
das -em 1, c a
racterizado pelo fato de oomportar a reação de um

eX-S1
11
4
N.,
`R
5
AI rep resentando um e quivalente de um metal
e sendo os outros
Plmboloe definido& como precedentemente
com um oompoetc

11. • A

e

5

Processo de preparação «ao novas a lcoilaminae de.
tinidas no ponto 1, nas quais E 5 rep resenta um áiomo de hi.
'rogénio ou um radioal alcolla, ca racterizado pelo
fato de
comp ortar redução de um
composto de fórmula

Á
dRMO N a 146 147 de 14 de janeiro de 1963
Requerentes MAY AND BAKBR LIMITED Inglaterra
Privilegio de InvenoZos "PROCESSO DE PREPARAg0 DE NOVAS IIINILETEPÂTA
doILAMINAS"

3 , CO

/11 4
%ff

no qual R' representa o agrupemen\
110.

ffialVINDICACOES

1. Prooeiso de preparação de

it3

novae aleoliaminee do Vir*.
DO

mula

essal a i rep resenta um radica/ alcoi3ene de

1 e 5 átomos de
que pode der eubetituldo por no máximo loie grupos
/dilue tarerioree li n rep resenta um átomo de hidrogênio ou
Ia
carbono

_
5

raa caJadcoile enfeAor

ou ainda R re p reaenta um átomo de.

781,
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782 Quinta-feira 23
Plene~,

1.

1110.'

bidrogenio ou um radica/ alcofla contudo ao níxImo 3 &mos.
ee g arbo:10 e H" representa um agrupamento de termuln

tendo os diferentes simbOlos a0 Si gnifloa0es dadas precedeu..
:temente.

6. Processo de preparação das =Yes alcoilaminas defi.
tidas no ponto 1, Oaraoterizado pelo fato de comportar a des•
carboxilação por aquecimento de um, éster. de fOrmula

R1!
R
-X-00-0-A-1''\I 4

E 35

t

ceio, dote enebus (2) em torna de barrae curves de ideal,. raie
eXtern4 ,1(18 e da base, possuindo esse IP4 doe endatos um pantufa
(3) central, perpondioular sua face eupertor, tendo ainda e use',
esoariadosprOxtoesn
(I) omputs (4) central 8 0.018 OU =lie furos (5)
deste; ug centro (6) em torso de dicoo, com um raro central (9), 06
g montada abra a base provida da um turo (7) atravessado pelo pino.
(44; usa tampa (8) ele forra de chapa coa duae arestas latereis
!aluas e paralelas e duas arestas curvas, de identtoo ralos que o
da Ima (1), tendo esta tampa um furo (9) central 4 dois rasgos (10
desanca* perpendicular ao centro de cada aresta curvai:me, sendo
e v amo montada abre a base (1) apoiada nos endstos (2), com 06
parafusos (3) atravessando os rasgos (10) e o furo central (9) am.
%revessado pelo pino (4) o adaptando - 0e nos prO1OneeteAt08 448 pe.
nuns (5) arruelas (11) de •ndeto e bom:Atas (12) de tixoge.
2 e ) Novo nodllo de carretel para fitas, tubos e outro°
perriladoe flexivels, substanoialmente Como 0 deeoritO, reivindicado
no Ponto 1, o apresentado nos desenhos aneN0k

tendo ou diferentes slmbolos as significaçães dadas precedeu»
temente
7. Processo de preparação das novas alcoilaminas defi.
nidas no ponto 1, nas quais, E 5 representa iím átomo de hidra.
genio,, oaraoterizada 'pelo fato„de com~ a redução de um
Composto de fOrmula
R
-A -CH=N-R 4
1

E3

ta q ual A l representa um radica/ alcoileno de 1 a 5 ittamos de
carbono que pode ser subetituída por no má :atm° dois agruparam.
tos alco/la interior, sendo os outros eSrabolos definidos cOmo
precedentemente.
8. Processo de preparação das novas alcoilaminas defi.
idas no ponto 1, nas quais

1/4 representa um grupo propargi/a

• R 5 um âtomo de hidrogenio ou. um grupo alcolla inferior, cal.
racterizado pelo fato de comportar a reação a e um oomoosto

-X-A-NH 5"
R3
com o formeldeldo e o abetilenm , em presença de acetileto
cuproeo; R 51 representando um átoalo de hidrogenio ou um radi.

' C1 alcolla inferior, sendo os outros símbolos definidos ma
,C50 precedentemente.

,e

-taaesp no ponto 1, nnu quais E4 representL um grupo propargil,

amo NQ 146 In de lg de janeiro da 1965
Requerentes PHILO° CORPORATION
Privilegio dó leeencíos . "CIRCUITO TRANSISTORIZADO AN VARBEDUM

'Caracterizado pelo fato de comportar a deidro-halogenação de

ROR1ZOWTAW

9, Processo de preparação das novas aloollaminas defta

AILME21~

, UM composto

Circuito transistorizado de varredura hena"'
g ontar tendo um elemento indutivo no qual produzir-se-luza cone.
!
rente de deflexão, uma fonte de voltagem do ligada ao dito' ele.
sento para alimentar corrente ao mesmo, um transutor de comutam
ção em serie com o mesmo elemento, caracterizado por= prime*0
estio para alternativamente polarizar em avanço e em reversão 1
o dito transistor no sentido de faze-lo conduzir durante o perAm:
do de traçagem e cortá-lo durante o perfodo de retraçagem, e um
cipacitor em derivação com o ' dito transistor e atravtis do qual
produzir-se-È durante o período de retraçagem uma voltagem subs•
tancialmente em excesso da voltagem da dita fonte e um segundo
1
Osthl0 usado para efetuar UMA polarização suplementar em rtve=
3. •

-X-A-N
R

\Rs

3

Co qual E 4 reprtsenta

UM

grupo bromo, cloro ou iodo-2 ou

alua ou dibromo-2,9, dioloro-2,3, diodo-2,3 propila,
Ofendo os outros s/mboloe definidos como precedentemente.
•

TÉRE0 84 ,145 128 de 3 de dezembro de 1962
.Requerente : TECELAGEM DE CADARÇOS ITATIAIA 8/A São Paulo
Modelo de Utilidadot "OVO MODELO DE CARRETEL PARA FITAS,
TE 5 0 5 E OUTRO S PERFILADOS FLEXPYEISt'
PEIVIhracAchiEs

/-Pbo,sod;lo de carretel p ara fitas, tubos e outros
.
p5ri1eaee flexiveis", oaricterioado por coMpreendor:- Uca bane (1)
.4e 4epe, circular, tendo prezimo

ÀS IMAS

bordas diemetrelmonte opoa.

Quinta-feira :23
MARIO OFICIAL ‘Seção

são do dito transistor para corte -lo ra

Pidamente de maneiraa la

pedir a sua de terioração face dita
voltagem em excess0.

E Circuito transistorizado varredura horizop
tal segundo o ponto 1, car acterizado em que
o dito primeiro estí
elo 4 um estegio de .
excitação de transistor ligado ao dito.tran.
sistor de comutaçãove o dito segundo esteio e
a coplado ao Clrculto b ase-emissor do dito tr
ansistor de comutação.
3 . Circuito tran sistorizado segundo
' o ponto 1,
caract efixado - em que o
dito segundo estegioe r esponsevel póJa
corrente amo rtecedora '
do coletor do dito transistor.
.'Circultó trans istorizado de v
arredura hori..
.zontal segundo o ponto 1, car
acterizado em que o dito primeiro
, est,Égie 4 um estegio excitador
i ncluindo um t ransistor de exci.
taçãO e.um tr
ansformador, o qual tc:1 o seu enrolamento primer10
no circuito de coletor do dito t ransistor de
os citação 9 O SOU
enrolamento secund;rio ; conectado ao circuito b
ase-emissor do
dito t ransistor de comutaçãO
5 . Circuito transistorizado segunde o ponto 4,
. ca racterizado em que o dito segundo estegio
resp onsevel pela
Corrente amo rtecedora do
coletor do dito transistor.
6 . 'Circuito t rans istorizado de varredura hori.
zOntal segundo o ponto 4,ana_ctexio
polo .fato do dito Segun
do estgio compreender um tr
ansformador de a coplamento entre o
circuito de coletor do dito t
ransistor de comutação e o circuito b ase-emissor do mesmo transistor.
A requerente reivindica de accirdo com a Conven.
ção Int ernacional e o Art. 21
do De creto-Lei nc 7903, de 27 de.
agosto de 1945, a p
rioridade do correspondente pedido deposita...
do na Rep
artição de Patentes dos Estados Unidos da America, em ,\
22 de maio de 1962, sob - o 196.657. -\
••••

1.5

10

t2

o

22
/246

21

20

'TtRmO'NQ 146 181 de 15 de j aneiro de 1963
Requerentes-MONsANTO COMPANY E.U.A.
P rivilegio de I
nvenção; "PROCESSO PARA A PROWÇXO
DE POLIETIIENOn

DETEREPTALATO

punnoIciletiss
1.- Processo continuo para a p rodução de teriftalato
de p Olietilen6, no qual se p
olicondensa tereftalato de bis-Ç2..
..b i droxi-etila) de modo a obter tereftalato de
p olietileno do-

Janeiro de 1969 783

tado de pro priedades dó formaç go

de fibras, Carac terizado pelei
fato de se efetuar a policondensação do
tereftalato de bis-(2.
.hi droxi-et110- cot ma
ressente adicionado, se lecionado a
per .
tir do grupo c
ónstitnido por umecido di-carboxi1100

e um 'ater di -alopti/lco Interior do mesmo.

enlate*

E.. Processo continuo para a p
rodução de tereftalato
le p olietileno, O qual consiste nos
e stágios de snprimento con.
trnuo de etileno-glico/ e de um com
p osto selecionado a partir
do grupo co nstituido por um
ester.di -alquille0 inferior de acido te reftelico e pelo ecido
terefteliço, a ama Zona de trens-ca.
terificação na qual dito comp
osto ; reagido com etlieno-glicol
de modo a formar te reftaltto de
b13 - (2-hi droxi-etils), na passa.
gem contrnua de dito ter eftalato 'da
bia -(2-hidroxi-etila) atra .
Ves de uma zona de pre-polico
ndensação na qual dito tereftalato
de bis - (2-hi droxi-etila) e prepol icondensado de modo , a formar
tereftalato de p
olietileno de baixo peso molecular, e na passagem èontrnua do dito polietileno'de baixo peso molecular, sob
a forma de uma corrente, para uma zona de po
licohdensação final,:
. na qual o soá p;so molecular e au
mentado de modo que apresente
pro priedades de.formação de pe
lrculas e fibras e na qual o eti.
' lenu-glicol resultante da
polico ndensação 4 va porizado e remo . •
vido sob baixa p
ressão e a.temperatura elevada, caracterizado
pelo fato de se incorporar cont
inuamente na corrente gim esta
p assando entrea zona de pre- polic
ondensação e a zona de poli.
condensação final um reagente selecionado a p artir
do grupo
constituido por um ecido di-carboxrlico orgenico e um ster df.
-alqurlico inferior do mesto, de se reagir o , et
flena-glicol coa
o dito reagente na mencionada zona de
pelic ondensação final, e
de se remover ó produto voletil r
esultante da reação entre o , et ileno-glicol e dito reagente,
~ida, que e fOrmadó.
3.- Processo continuo para a p
.
rodução 4' terefta/ato
de po lietileno, o qual consiste nos
estgios de suprimento com.
tina° de et
ilono-glicol e de um composto selecionado e partir
00 grano constituído por Um estar di-alquilico
inferior do ;el.
do te
reftelico e pelo ecido tereftelicop a uma zona de trans-es..
terificação p á qual dito com p
osto e reagido com etileno-g/icol
de modo a formar tereftalatO de bis - (2-hi
droxi-fenlia), na pas. )
sagem continua de dito t
ereftelato de bis-;.(2-hidroxi-eti/a)
' otraves-de uma zonade pre-polico
ndens ação
'
na qual dito terefta.
lato de bis -4.2.-hidroxi-etila) e pre
-pelicondeAsado de modo e for.
Mar te reftalato de po
lietileno de baixo peso molecular, e na pas..
tosem contínua do dito p
olietileno de baixo peio molecular, sob
a forma de umi-Corrente, para uma zona de
polic ondensação final,
na qual o se!. peso Molecular e
aume ntado de modo : que apresente,
prop riedades de formação '
de PelicUlas e fibras e na qual o etí.
leno-glicol resultante da polic ondensação e vap
orizado a ,remevi.
do sob baixa' preasão é a temperatura elevada,
c ara c terizado pe.
2a incorpore
continua de ecido te reftelico à
Corrente que pal..
sa entre a zona de pre -p
alcondensaçgo e a zona, de policondensa.ç go final, de se reagir O
etileho-glicol com o ileidO ter-eftã/.
co na referida zona de p

alcondensaggo final e da és rem:mera

partir da dita zona de pol
icondensaçío final, à medida qUO
formada, A ;gila res ultante
da reogía entre oittlenenlleel
e ecido tereft4110.
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4.-

Processo continuo para a produção de terertarezo

de polietileno, o qual consiste nos est jgios de suprimento con

J aneiro

aol de modo a formar tereftalato ao sis-tz-niaroxi•etlia,, na
passagem continua de dito tereftalato de bis-(2-hidroxi-etila)

de uma

(Au de etileno-glicol e de um composto selecionada-a partir

atrwies

do grupo constituido por um g ator di-alquílico inferior do eci. .

lato de bis-(2-hidrOxi-etila)

do tereft jlico e pelo ecido tereftelico, a uma zona de trans-es.

formar tereftal4o de polietileno de baixo

terificação na qual dito composto

4

reagido com etileno-glicol

ae 190y

zona de pre-policondensaqeo na qual dito terefta+

4

pr4-poliCondensado de todo a

peao . molecular,

e na

passagem continua do dito polietileno de baixo peso molecular

de modo a , formar tereftaluto de bis-(2,-hidroxi-etila),.3ie pas »

sob a forma de uma corrente, para uma zona de policondensação

tagem continua de dito tereftalato de bis-(2-hidroxi-etila) atra -

final, na qual o seu

peso molecul a' r 4 aumentado

de modo que aproa

e j s de Uma zona de pre-policondensacão na qual dito tereftalato

sente propriedades de formaqh de peliculas e fibras e na qual'

de bis---(2-hidroxi-etila) e pre-policondensado de modo a formar

é etileno-glicol resultante da policondensaqlo e vaporizado e

tereftalato de polietileno de baixo peso molecular, e na passa»

removido sob baixa pressão e a temperatura elevada, caracteriza,

gem continua do dito polletileno de baixo ptio molecular, sob

do pelo fato de se incOrpórar contimaamente tereftalato de di-

a forma de uma corrente, para Uma zona de policondensação

+metila ; corrente que pasaa entre a zona de pre.-policondenseqe0

na qual o seu peso molecular 4 aumentado de modo que apresente

ca

zona de policondensação final, de:se reagir,o etileno-g11+

propriedades de formação de pel/cufas e fibras e na qual o eu-.

co]. com o terefteláto de di-tetiláza mencionada zona de poli.

leno-glicol resultante da Policondensação e vaporizado W removi»

Condeneação 'final, e de se remover da zona de policóndensação

do' sob baixa pressão . e frtemperatura elevada, caracterizado pe.

final, ; medida

lo fato de se incorporar continuamente ec
ido iso-ftel
ico a cor-

entre

que 4 'formado, o metanol resultante da
'o etileno-glicol e 15.tereftalato de di-metila.
7.-

rente que passa entra a zona de pre-policondensação e g zona de

reaqeo

Processo contínuo para a produção de tereftalatO

o qual

policondensação final, de se reagirdito etileno-glicol como

de polietileno,

ecido iso-ft jlico na mencionada zona do pOlieondensação final,

tinuo de etileno-glicol

um composto seleciohado a partir

e de se remover da zona de.policondensação final, medida que

do grupo constituído

ster di-alquílico inferior do

e formada, a jgua resultante da reação entre o etileno-glicol

do tereitelico e pelo Lcido tereftelico, a uma zona de trona-

consiste nos esUgios de suprimento con+

e de
por um

eci+

' .esterificação, na qual dito composto e reagido com etileno-gli

• o ecido iso-ftjlico.,
5.- Processo contínuo para a prodUção de tereftalato

co]. de

modo a formar terefta l
. ato de bis-(2-hidroxi-etila), na

de polietileno, o qual consiste nos estegios de suprimento coa.

passagem continua de dito tereftalato de bis-(2-hidroxi-etila)

tínuo de etileno-glicol e de um composto selecionado a'partir

atravea de uma zona de pre-policondensação na qual dito terefta.'

do grupo constituido por Um ester dialquiliCo infertlor do edu

lato de bis-(2-hidroxi-etila) e pre-policondensado de modo a

do tereft jlico e pelo ecido,tereftelico, , a uma zona de trans-ej

formar tereftalato de polietileno de baixo peso molecular, e• na,

terificação na qual dito composto

4

reagido com etileno-glicol

passagem contínua do dito p olietileno de baixo peso molecular, .

de modo a formar tereftalato de bis-(Z 7hidroxi-etila), na passa..

Sob a forma de uma corrente, para uma zona de polícondensação

gem cont/nua . de dito tereftalato de bim-(2-hidroxi-ebila) atra.

final, na qual o seu peso moleàular e aumentado de modo que apre.

Ves de uma zona de'pre-policondensação na qual dito tereftalatO
de bis-(2-hidroxi-etila)

4 pre-policondensado

de modo a formar

tereftalato de polietileno de baixo peso molecular, e na passa.
cem contínua do dito 1Mietileno de baixo peso molecular, sob

sente propriedades de formação de películas e fibras e na qual
o etileno-glicol resultante da . policondensação j v a p orizado e
removido sob baixa pressão e a temperatura elevada, caracteriza.
.do pelo fato de se incorporar continuamente

tereftalato de di-

8 forma de uma corrente, para uma zona de policonderisação final,

-etila"à corrente que passa entre a zona de prj-policonderikação

MA qual o seu peso molecular e aumentado de modo que apresente

e a zona de p olicondensação final, de se reagi-r o etileno-gli..

propriedades de formação de películas e fibras e na. qual o eti-

001 com o tereftllato de di-etila na mencionada zona de p oli-

leno-glicol resultante da palic iondents,ão e vaporizaao e rembvi

condensação final, e dose remover da zona de pollcondensação

40 sob baixa pressão e a temperatura elevada, caracterizado pe.

\
lo fato de se incorporar contínuaJente ecido adipico a corrente
que passa entre a zona de pre-policondensação e a zona de poli+

final, à medida que e formado, o etanol resultante da reacao
'entre o etileno-glicol e n tereftalnto de di-etila.
8.- Processo de accirdo com o ponto 2, caracterizado

condensa0o final, de se reagir o etilsno-glicol com o cido a-

pelo fato de se incorporar na referida corrente o reagente sele.'

dipico na

cionado a partir do grupo constituido por um cido'di-carboxli.

mencionada zona de policondensação final, e de se re.

tom da zona de policondensação final, à medida que e formada,

co organico e um ester d1-alquftico inferior do [Lesmo a uma teds

a Égua resultante da reaceo entre o etileno-glicol e o ;eido'

peratura de dares de 2200 C ate cârca 4e 280°C ' e à razão de ctr
ca de 0,05 a 1,0 moi por moi de terefcalato de bis-(2-hidroxi--

@digo°.
6.- Processo continuo para a produção de.tereftalato
polletileno, o qaa . coniste nos estegios de suprimento com

CM de etileno-glicol c
.4110 ,grup0

de um composto selecionado a partir

constitaido por um

ester di-diquilico

inferior do aci-

do torefthico, c Pelo ;eido tereftelico, a uma zona de tran g in g erithaoãO Ati atai dito composto ; reagido com etileno-gli.

.etila) em policondensacão.
9.- Processo de acOrdo com o ponto 3, caracterizado
pelo fato de se inctroorar o ecido terefte' lico na referida corrente s uma temperatura de cerca do 220°C ate' ctrca de 280 00 e
rezo de c gr ja de 0,05 a 1 1 0 moi por mol de bie-(2-hiJdroxi-e.
tilo) em po licondensacãO

•
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10.= Processo de acordo com

o ponto 4, carac
terizado
orporar o ecido iso
-ftelico na r eferida cor.
rente a uma temp
eratura de cerca de 220°0 a c e
rca de 280°0 e ;11
ragão de cerca de
0,05 a 1,0 moi por moi de bis4-hi droxi-eti.
la ) em policondeasaçeo.
pelo fato de se inc

pelo

‘.

/
11.- Processo de acOrdo com O
p onto 5, caracterizado
fato de se in corporar O

ecidcOadiPico ; referida
G Uma temp
c orrente
eratura de r oa .
220°C
a
cerca
de
280°C
e razão de
cerca de 0,05, a 1,0 moi por moi 4e bi5-(2-bidroxi-eti10,em _
poll-Condensação. ,
ProcessO de acOrdo com-o p
onto 6, caract erizado
pelo fato de se Inc
orporar o tere ftalato de
di .metila a referi. da c orrente
a uma tempera a:1'a de cerca de 220°C ate cerca de
280°Czão
e . ra
(;
de Cerca de 0,05 d
1,0 moi por moi de bis-(2.
.bidroxi-etila) em.poldcondensação.
' 13... Processo de acordo com o
ponto 7, caraCt
pelo foto do se inco
erizado
iporar o tere ftalato dó
di
-etila
c orrente a Uma tempe
it ref erida
ratura de c6Va de 220°C ate cerca de
280°O
e ; razão de cerca de 0,05 a 1,0 moi por moi de
bis -( 2 -hidroxi.
-atila) em policondensação.
• 14.- Processo c
on-dnuo para a pr odução de
teref talato
de poli etileno, o qual
C onsiste nos e
staigios
de
suprimento
con .
trdfuo de etile
no-gliooI e de Um composto se
lecionado a partir
18
32
14
20

28

30

30

licondensação finai, medida .
que é fo rmada, a ígUa
, r esultaate
da reaçeo entre o etile
no-glico/ e o Écido tereftalco.
Fi nalmente, a depoeltanté
rei vindica, de acordo
com )
á Convenção Inter
nacional e de conformidade com
o
'
artigo 21 do.
Uedigo da Propriedade

Ind ustrial, a pr
ioridade do corresp
te pedido, dep ositado na
ondeWe
Reparti* de Pa
tentes dos Estados Una,
dos da'AMerica-do
, em 15 de janeiro de Norte
1962, sob o xproloto
266.'099,TÊMO
146 215 de 17 de j
aneiro de 1963
Requ erente: ASHLAND
Olt & REFINING COMPAM. E.U.A.
Privilegio de Invenção: "
PROCESSO PARA OPERAR UM ALTO FORNOn
ALLY.W.Zung/2
Prooesso demorito, cara
cterizado por comp reender
on estegioa oper
avos dei comi:lutar carvão, at; uma
g ranulou
motria mexima de arca de
459 a 9,52 mm; mistu rar o dito e
u*
'ao a um Sleo'do
mbust/Ve/ que tem uma Viscosidade compreendida
entre cerca de 75 e
1.000 aegundos S aybolt Puro/
t emperatura
de 50% com o fim de formar um 18do i
nstevel no qual o dito
earveo r-rmaneoe em :l uz/pensão

no rererido-Sleo, sendo que o
oarvec
pasa,a
a
constituir
cerca
de 40-70X, em peso,. do
enq

ledos
uanto o Oleo passa a constituir cerca de
60 -30% do lÊdor,
àquecer o lOdo ate uma
tempe ratura de cerca
de 66.14.9 0
diante.c -Jue e re
duzida a visc osidade do ledo 0, me.
, sendo o cara
vão m entido am sus p
ensão no ledo mediante aoltaçao desse Ul
e
timo, e polo date de ser o ledo
co nservado em movimento:
8
introduzir finalmente ledo em um fOrno.
2.- Processo,
de acordo 0013o ponto
1, caracteriz au
do pelo fato do ledo s
er alim
entado ao :Orno por via do um
conduto para fluído, tendo um
dieMetro-selecionado com o
de est abelecer uma
fim
ve locidade de esc
oamento q ue seja s
uficie
ente para evitar a sedim
entação daa p
artículas do carvZo no

ledo.
44

42 46

do grupo con

32

stituido por um ster di-alquIlico inTerior'do aci.
do tereftelico e , pelo acido
tere ftálico, a uma zona de
.. ester ificação, na
trans
qual dito com p
osto e reagido com etileno
Co/ de modo a formerte
-g/i,-reftalato de bis-(2-hidroxi-etila):
•
na Pas-'
vagem condnua do dito ter
aftalato de bis-(2-2-adroxi-eti1a) atra.
Ires de uma zona de
pre-pblicondensaçao na
qual dito tee ttalatO

de bi5-(2-hidroxi-etila).epr‘-po/lcondensado de modo a formar

te reftalato de
polieti/eno dabaixo,peeo M
oldcular, e na passa*
gem continua do dito polietileno.de
baixo
peso
mo lecular, sob
' a forma de uma co
rrente, p ara uma zona de
policondensaçeo
i/a q ual o seu peso
figa/smo lecular 4 aume
ntado de modo que apresente
Propr iedades de fo rmação.
de pe llOulas e fibras e na
qual o eti..
/eno-glieol res ultante da
polic on densação e
vao rizado e removi.
do sob baixa p
ressão e a temperatura elevadalocarocterizado
lo fato de se fundir
pe.
ecido teref
telico, de se incorporar cond.
nuamente'o ;eido terertelico f
undido ; c orrente que paása entre
. a zona de pre-policondensação e a zona de policondenseçãofina1,
.de se reaoir o etileno-glicol com o ecido
tera ftcalco na reeerj.
da z0A4
de policondensação :lnal O de BC
remover. da zona de eow.

3.- Pro
cesso, de acerdo com o ponto 1,
car acterizA
do peso fato de que o ledo e
c onservado em movimento, com ume
ve /ocidaden
ão inferior,a cerca
de 0,0305 metro por segundo.
4.- O processo
descrito, caraterizado por
comp reene
der os este
goaoperativos de: comdnutar c a
rvão, ate uma gra
nulometria m
exima de cerca de 1,59 a 9,52mm;
m isturar o dito
carvão UA (5/00 comb
ustSvel q ue tem
uma
viscosidade
compreen
dida entre cerca de 75 e 1.000
. segundos Saybolt
Fúra a teáno
Paturg de 50°0) com o fim
de Ibrmar um ledo inst
Ável.no qual./
( O dito -carveo pe
rmanece em su spensão no
re
ferido
e/eo, sendo
• ijue, ó cerva() passa-a
c onstituir cerca de 40-70
, empes
% do
l edo, en q
uanto ó Óleo passaaconstituir cercado 60-30% do
do; a q uecer o ledo ate uma
t emp eratura de cerca de
66 .14.9 0 0,
m edlantd o que 4
reduzida v ie
cosleade
do
lOdo,
sendo
' vão Mantido . em sus
o carospensão no lOdo mediante a g
itação desse eltd
mo, e pelo fato de ser o ledo
ca nservado em mov
iMentoe o Intr:,.
duzir :fi
nalmente o ¡cedo no jato de ar de um alto
£(5‘rnc.
5.". Pr
ocesso, de acOrdo com'o ponto 4,
cara cterizado
pelo fato do que o Odo
Injetado no terno por via de um al
e
oaraviz do mesmo.
6.- Pro
cesso, -de acerdo com o ponto 4,
carac teriza* ,
. do pelo :ato de que o ledo
4 lnjetm4. no re rng
- POr v :ft de ume .
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~avia do mesmo, ou3o addarado Cem uma danqa nele'formadail.
Condo o ledo injetado no !Orno &traves da dita lama
Ws Cf prooess0 descrito, cerebrina° por compres,
t.
Onda os estlsios .operativoo dei ;reparar tun cama°, em moao'
Cem natural, ate apresentaruma Wranulometria nom/na/compraz",
Gualda entre os limites de 1,55x O e 6,35 x O =ri: misturar O
dito cari& a um eleo combustível que tem uma viscoeidade eogi'
proondida entre 75 e 300 segundos 5ayba2t Purol &temperature
300 0, com o fim de formar um lOdo instAvel no q ual O dite
l earvao permanece em ouspenpao no referido le°, sendo que 0! ?'"
' carvão passa a constituir arcada-50 .70% em pano, do lado,
Onqusíto oIleo passa a constituir cercado 50-30X, do dedo3-,
aquecer o ldo ate uma tempera;... ,ra ao C;204 de 71-121°01' man+
ter o . oarvao em suspendo no ltdo mediante agitoç go desse ãl.
timo c pelo tato do sor O mesmo mentido constantemente em mov&
bentos Guinai injetar o ledo do lato da ar nuente de um alto
nrnOe
e.. O processo descrito, caracterizado por comprem,
dor os entegios operativos dei cominutar carvão segundo uma
' granulometria nominal de cerca de 6,35 x0 mm, com a maior par,
te do carvao capaz de passar por uma peneira nãmero 50j mista.
rar O dito carvao aura &leo combustível. que tem uma viecosida.
do compreendida entre &Ca de 90 e 275 segundos Saybolt Pura
A temperatura do 50°C, com O fim de formar um lOao instgvol no
qual o dito Carvão permanece Cm cuspe& no referido Ileo, sem
40 que o cerva° posem a constituir cerca de 55n60, OU peso, do
!
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TERMOflS 146 4532 de 1 de revereiro do 196,
floquerentos IMMO k002NIO Mac *Guanabara'
pautaste do zovong goe ftoscIVIÇXO TODULM POWIW

ZutunIdaetírj

3. I'DERIVAÇXO TUCUM POSTIÇA", paraeor fixada emabez4numea oito
!Suo praticados em tubulaçUO zumentedas, carooterienda por, (
um corpo tubular cilíndrico, roaqueado externamente mu ma nate,
parte, o liso na pírte inferior, cujo digmetro corresponde co C)
•rirbio de aplicação, tendo c dito corpo tubular cepossamonto0
intexmoe lateralmente opoetoe, Ca ditos espeacamentos bavend0
" orttfoioo rosqueados na bocapperiori

ledo, enquanto o ;lu pesa a constituir Ornado 43 •35g, do
lodo; aquecer o ledo aduma temporattra de arcada 71.50,5%
mediante o que reduzidaviecooidade do l gdO; manter o cíz
ria 0:1 atiepeni0 no 2do mediante asitag go dose 113..timo, e pa
10 fato de sor o ledo conservado oOnatantomente em movimento§
o Introattz tr

orno.

o VAI* nouont 17on'tio no àato do -ar ao tun alto

go Processo para produzir um / gdo bombe&vol de cat
Vro em g 100, tendo tre 01Cvado4eer emeálidoe; cominuter o
cardo aosundo Uma granulometria mãxama nominal compreendida
' OntrO cercado 455 8 9,52 mm; misturar o dito car lão cort ;leo
' Combusthel, a Sim de formar um lOdo Instávei no q ual o oar.
ig
Vao pormaneco em ouoponoeb no Oleo, cujo carvão passa a cons.
tituir arca de 40-74 em peso, do ledo, enquanto o ele°
Constitui cerca do 60-30f do ledo; a quecer o lgdo atã uma tem
poratura do cerca de 66-015°0; e manter o cerva° em 3Usperia4
410 ledo:nedianto asitagao desse 4u1.timo e pelo fato do miner.
ftar O ledo Omimovimento Constante, com o q ue o lOdo ; tornado
tombeeed.
1061D Processo, do acera° como ponto 9, caracterizado
rolo ratado que O Lida ;mantido an movimento constante com
Ma velocidade n:q Interior a cerca do 0,0305 metro por suundos
P
- ;,. Ptnalmonte, a depositante reivindica, de acera° com 14
jteonVemiZo Wornaolond e do conformidade com,o aotio 21 do f
'&10 da Propriedade Industrial, çorioridade do cOrrespond
t3 podido, elopontado na Roparti4o de Patentes- 'dó Estados V.
AMO: da AgriCa do Norte, em 23 de janeiro de "2. sob o rair '
0

.'toro _1404.904 r

N. st
2.

"DERIVAÇXD TUBULAR POSTIÇA", como reivindicado em 1, caracteri-

zado ainda por dois pinos, tendo a zona superior rosqueada e a
parte restante leVemente.afinada, ligando-se a sapatas externas
transversais, que se desenvolvem maio para um lado, ditos pinos

alojados nos orifecios praticados nos dois espeseamentos latem
18 internos do corpo tubular, sendo girztveis, e deslocando ao
respectivas sapatas para fera, mediante uma Cavi de fenda apll
cada na cabeça sulcada de cada pino;
3. °URIVAg0 TUTULAR POSTIÇA", como reivindicado em 1 e 2, cara°,
terizada ainda pela disposição do - corpo tubular dentro do oretido, abrindo-se para os lados, posteriormente, as sapata', ",
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tixando-se o corpo tubular mediante uma bucha marginal de ma•
1 tonal eltiatico ou compreedvelgi premida por uma luva adequadtv•-.
iate reportada, t por *una porca TOequeada externamente no dito
corpo tubular.
. elERIVAÇXO TUDUZAR YOSTIQA% COMO relVindioado em 3. a e subo
tancialmento 00m0 deeOrlt0 e IlUetrad0 Mo relatdrio e nos desc..
mhoe anex0e.
„TRAMO Na 11$7 111.0 20 da romeiro tle 1963
illoquerantet ORT OPRIMIS Sio Paulo
Priv11;glo do InYorlOot !APJARMIÇOANSNZO3 aM mato.tomut.

4. - Processo de &ardo Com Os pontos 1, 2 ou 3, caracteriza;

i

=ATIVAS' -

do pelo fato de que a difuso, dos agentes solventes e/ou intumes.
cederes aderentes 1 auperfioie da aubetância espumoso ao interior
desta e a sua distribuiçao uniforme no /interior da mesma ocorre em
recintos fechados.
A requerente reivindica igualmente, de acOrdo com á Convenço
Psternacichal e com o adigo da Propriedade Industrial em vigor,,
prioridade do correspondente pedido depositado na Repartiçao de P2
tente da Suiça em 14 de marg0 da 1962 sob n e 3037/62.

15 0 657 do 22 de Março do 1963
Requerente: ELIASZ MUSS= . Sio Paulo
Modálo de Utilidade: "RADIADOR APLICURL EM RADICO PARA AUTO
TÊM) NQ

mynnacgtsfig

vsicuLDs"

a4porróig0200tioo OoLudoro—boobao rotamme, ca.
tacterlzadoo por duas doam cilíndricas adjacente0 co-axim.

BIIMILTNIONN"
1 - "RADIADOR APLICAM, SM EAra . )3 PAPA AUTO VEICU
LOS", formado por placa ou placas metáicas, alongadas, caracte
rizado pelci parte central plaa, dotada da furos para conjuga -

Ols comunloada0 entre 01 por 'uma abertura circular centra/.
Contendo a'primeira usa rotor de paletas radiais e penetrando
O líquido na mesma lyagenolalmente o constituindo a aegunda,
_COM Nide tangencial, tuna doara dolaounulogío, regulerlooct

eWO com a caixa do rádio, teúdo laterais simátri000 dotados de
ondulaçoes simátricaa e panalelas que oonfiguiam a metade de (lu'

to do tinto do (amontoa,
Aperfoigoarautos eia micro-bombas rotativas, aód
do 04M o ponNo ~oiro o oubotanofelmoute cimo descritos no
tonotlal a ropr0000todoo n40 díoonhoo anexos.
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tos de ar, e que 'goto complementados pela caixa do rádio.

2 - "RADIADOR .PLICAVEL EM RÁDIOS PARA AUTO VEICU
LOS",
acorde
com o ponto anterior, tudoloomo substancialmente •
reivindidado, descrito e ilustrado nos desenhes anexos.

3

r\./W
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lig.

Tia40 N o /47 536 de 12 do março de 1563

Requerente: LUZA S.A. ...Belga
ENPOilMABILIDADR
Privil4g io de Invenção* o nocsséo PARA MELHOPAR A
DE SUBSTÂNCIAS ESPUMOSAS PEITAS DE CLORETO DR POLIVINNO, CONTENDO
suásrANCIAs SINT$TICAS PRILVSIS ENDURECI"

RaT~CActssu

1. - Processo para melhorar a enform8bilidado de substgnciat
Sintéticos friáveis e endureeidae, feitas è 'base da cloreto amolivinila especialmente em forma de chapas ou tires, caracterizado
pelo fato de que 1(0 eubstanoiaaespumosas friáveis ao expostas 1,
influ g ncia de agentes solvente(' e/ou intamesoedoree voláteis para'
cloreto de poliviallo, O de que os referidos acantoa - 8pda a sua
difuso e dietribuiÇU grandemente uniforme na eubstancia espumosa
ell.o removidos da substAncia'espumosa \delmande sobrar um pequeno
reolduo.
2. - Processo &Catara° como ponto 11 caracterizado pelo fato . de que os citados agentes solvente e/Cu intumescedor, presentes
na euDstánola espumosa tratada, ao removidos desta até perfazer
, sm téOr de aproximadamente 2

a 0. em Peno•
Processo
de
aardo
Com
os pontos 1 ou 2, caracterizado.
3.
'pelo fato de que a atuei° doe agentes solvente e/au intumescedor
sabre a hubstAncia'eapumosa 4 efetuada por breve imereao em banhos
doo citadoe agentes, por pullsrlsogío cem 08 2,0911105 ou expooigão
aos respectivOe vozoieo.

fio, 3
' TtRMO N G 147 309 de 1 de mane de 1963
Requerente: LUDGERO WANDER DOLABELA - Minas Gerais
frivilágio de InvençUs "UMA 1RANCA PARA BARRA DE DIREÇA0 ps
'

VEÍCULOS MOTORIZADOS"
REIVINnICAÇOE1

Veicules motori-1) - Uma tranca para barra de direço de
zados, caracterizado pelo fato de proporcionar dupla aeguranea,Poia
cobre a'entrada da chavq.
a0 mesmó tempo trava a barra de direoZo e
através de uma lâmina mdvel, cujos movimentos podem si"

de iRni 4 0 ,

impedidos por Uma pluralidade de discos, dotados na periferia, de,
oinaia, letras ou ndmeroa, que formam a combinaçao correspondente à
esses destinados
rasgos internos . efetuados nos ditos discos, rasoa
passagem da lâmina deedrita.
•
.
•
.2) - Uma tranca para Marra de direao de veículos motori -.
mades,.caracterizada de acerdo cem o ponto 1, e ainda pelo fato de'
compreender uma caixa que abraça totalmente a barra de direçao, e
cobre a entrada da chave de igoi4o do veículo, possuizldo uma

na mdvel interna, com uma das extremidades em eixo que se alej-,
eixo . prc) as
furo existente na barra de direçíl' o e, com a outra em
rasgos
abanca
internamena
em
dentes, que desliaa no interior de

Jaheiro de 1960
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• ISM° N a 130 112 de 11 de junho de 1963.
Requerentes ADSLINO.DOS SANTOS n Minas Gerais
ORAM
Privilegio de Invenção : '972( PROCSÉSO . DS IMP1EGNAp0 DS
COM
SUBSTÁNCIAS
NUTRITIVAS
DIVERSAS"
DS CAFg

discos mdveis independentes entro ci, providos, perifericamente, de
sinais, letras ou números, para a formaçao de uma combinagao-segre
do correspondente à liberaçao dos movimentos da lamina, tendo esta
ainda, uma aba que obtura a abertura destinada à chave de igniçao
do veículo, tudo substancialmente como aqui descrito o tias ilustra
do nos desenhos anexos.

pEIVINDICACOSS

grios de cafã com substandiai_nutritD,
n Um processo de impregnar
iras1diversamaracterizadmor
se usarem,principalmenta.mas nao exclu n
de
café
crus
aduros
ou torrados,que coo impregnados
graos vácuo,sob pressao,com
sivamente,
em autoclave,a
embota:leias nutrltivas divéreau
dm estado líquido,e,uma vez terminada a sua impregnaçao,sap.esses
e aubmetidos á secagem
graos impregnados descarre gados do autoclave
imediata em estufas ou táneis,mediant e insuflaçao de ar quente a 805M.
2 - Um processo de impregnar graos de café crus maduros ou torra+
dos,como descrito no ponto primeiro,oaracterizado por serem
as subs+
caldos
de
tâncias nutritivas impregnadcra e sucos de frutas em geral i
cana de açucar,caldos de quaisquer outras plantas sacariferas,Xaróped
Cluidos de mél,de glucóse,de lactese,de
malte;xaró p ea diluídos de
os de leveduras alccoligenas;êxtrátoa
passas
de
frutas
diversas;extrát
de proteolizados protéicos em geral;extratos ou infusoes de qUaisquér
ite animal desnatado ou integral,ferm e n tado ou
pantas
cafeiniferas;le
nao;soluçoes
de albuminas,gelatinas,pectinas e agar-agar;mOstos de ce+
oes de fosforolipideos em geral;emulrgais
ou oleco
féculase maltados;emuls
soes de
gorduras.comestíveis;extrátos de plantas forrageiras
gramíneas
ou leguminosas;ext rátos de glaten;extrato de lépulo;extráto
de plantas.medicamentosamu.fortificantes"-aubstancias
nutritivas
e sais mi-,
de.vitaminas
estas,usadas na impregnauo com ou sem adiçoes
ou
nao.
das
ou
nao;aromat¡za
as
nerais;condimentad
3 - Um processo de impregnar graos de cafés crés maduros ou torra+
dos,como descrito no ponto primeiro,caracterizado por taMbeml aseleguml+
poder
amlicar a quaisquer graos ou sementes comestivelala cereais
cosas e a oleaginosas em geral.
•
Conclue-sé do descrito nos pontos 1,2 e'3,que esta invençad,sebre.
preencher lacuna até agora existente ,abre novas possibilidades para a
W.Laboraçao da_composiçoes alimentícias divereas.Beneficia-se particu+
o café,prodúto básico da economia brasileira. Eis
/alimente cota
reivindica o privilégio do todas as suas aplica,.
p2r
que o requerente
goes,citando
dentre os empregos de sua invengao,para simples exemplo,
os dois que se seguem.
'4 - Um prócesso de impregnar graos de café ardi/maduros
ou torracota substância° nutritivas diversae,CaraCteriza do por se elabora+
temoom os produtos resultadtes desisti impregnaçao infusoesooncentra+
pes ou pastas._
dos de.extratos,xaró
- Urd'iSrocéseo de impregnar graos de café crés maduros
ou torra+
• dos5com
substâncias nutritivas divérsas,caracteriza do por se. obtereis
doe produtos resultantes da impregnaçao flócoe¡laminadoa ou pós sola.;
Veie.
6 - Upt procésa0 do impregnar graos de café crussubstancialmente
maduros ou torrade&
foi
dos com substancia/1 nutrrtivaa diversasoomo
disto
relatório.
5
evito e reivindicado aos tontos 1,2,3,4 e

1:
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MARCAS DEFOSITADAS
11%ffifeweeleuffieliee~ffleammame.—.....

Ptibilcaçao telta . de acOrdo com o art. 109

e acua partttrafoz do

N° 868.31á

Classe: 36
Artigos: vestidos, saias, blusas, blusões,
"CEPLAM CONSUIcasacos, anáguas, saiots, Sou'jaus, calças, paletós, bermudas, babyTORIA DE-EMPRE-'
do11, rnaiollts, cache-cols, meias, lenSAS E PLANEJA
ços, roupões, robe de chamara, calçados, puloveres, ponchos, cueiros
DE MERCADO" "7
uniformes, fardas, ligas, cintas, cinturões, gorros, toucas, coletes, abales
•
Requerente: Ceplam Consultoria cle camisetas, camisolas, pijamas, camiEmpresas e Planejamento de Mercado sas, gravatas, roupas feitas sobreS/C. Ltda.
tudo, jaquetas, japonas, calções, alvas kífr
Local: São Paulo
agasalnos, mantas, dommos, roupas
Classe: 33, 50 — Título
brancas de uso pessoal.
N9 868.313
No 868.316

Ind.Brasileira

"PANIFICADORA
VILA BUENOS AIRES°

proíriedado aduaria

N9 868.320

/4
• '•

1

19 868.325

1

ro

SIDERAL

Milito da

MOTO DRIVE'
Requerente: Moto Drive Ltda. t5/c
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: marca de serviço
N° 868.326

GUARAJÃ
Indo Brasileira'
Requerente: Bar e Lanches GuarajO
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 42
Artigos: Aguardente, aperitivos, anis
bitter, brandy,
conhaque, cervejas
fernet, genebra, gyn, licores, irutat
com alcool, vinhos, vermoutes. Inhol
espumantes, vinhos quinados, vodkr
whisky.

Requereste: Panificadora Vila BueJoão Nunes Siqueira Junior
/->rs Abes Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Artigo de acumuladores
Requerente: Sideral
Titulo
Indústria e
Classe: 8
Comércio Ltda.
N9 868.317
No 868.321
Local: São Paulo
Classe: 49
119 868.327
Artigos: Aeroplanos de brinquedos
"NEW-SAN"
a/buns para colarir, alvos para jogos
Ind. Brasileira
de tirca, balanços, barras de' lana
vedo, bonecos, caixas de música
tt VERDE MAR
rInCulfirRtkiníç
.luando brinquedos,
soldadisros, re'Ind. Brasileira
vólveres de brinquedos, restes para Requerente: New — San Moto —
Veículos Ltda.
Jogos, aviões de brinquedos, carrinhos
Requerente: - Panificadora e ConfeiLocal: São Paulo
para crianças, baralhos, bolas para
Classe: 21
taria Sonho da Vila Ltda.
quaisquer jogos, locomotiva de brinRequerente: Sireno Antonio Poz2I
quedos, carrocinhas, choc srlhos. busi- Artigos! Automóveis e suas partes inLocal: São -Paulo
Gutierrez
Classe: 41
nas de brinquedos, jogos de damas tegrantes, veicules e suas ,partes inLocal: São Paulo
Jogos de bilhar, bolas para nockey, fi- tegrantes, caminhões e suas partes Artigos: Substâncias alimentícias paClasse: 36
chas para jogos de voleibol e dacl i- integrantes, bicicletas e suas partes nificadas, notadamente: pães, biscoi- Artigos: Calçados de tbdas as eng..
integrantes, amortecedores
nhos.
de veí- tos, bolachas, bolos, broas, doces e cies para homens, senhoras e crianconfeitos.
culos, pedais de câmbio, molas ele
ças.
veículos, eixos-de direçao de veículos
N 9 868.314
119 868.'322
guidões, breques, calotas, câmaras cie
119 868.328
ar para veículos, varais de veicules
trolei-bus de veículos, Paru-choques
EMPRESA FUNERÃ para-lamas e para-brisas de veículos,
direção da veículos e rodas para veímAl, Rsc RIA
N.S,APAREOD4
culos
Ind. Braolleira
Ind. Brasileira
MA,
Aer.
119 868.318
Requerente: Antonio Scavasin
ttequerente: Snob's S.A. RestauranLocal:* São Paulo
"DAS-MA"
tes e Drive-Ins _ •
Classe: 33 Título
Local: São Paulo
Ind.. Brasileira ,
Requerente: matem — Material de
Classe: 38 50
119 868.323
Escritório Ltda.
Artigos: Agendas em branco, álbuns Requerente: Boutique Das-Ma Ltda.
Local: São Paul
em branco, argolas de ,papel ou papeLocal: São Paulo
Classe: 17
Ao, aros de papel, ou papelão, bobinas
Classe: 36 Artkos: Abridores de envelopes. als
de papel, papel para impressão, car- Artigos: Abrigo quando vestuários,
GUARAB,
para carimbos, arquivlos
tões comerciais e de visitas,' anVelo- agasalheis, casacos, blusas, blusões.
Ind. Brasileira- mofadas
berços para mata borrão, -borra( has
pes, folhas de papel ou 'papelão,"fa- aventais, anáguas, vestidos, saias
canetas comuns, canetas esferogs
turas, tão de recivos, mataborrão; no- culotes, baby-dolls, maillots, cachetas fiscais, livros fiscais, livros de bermudas, calcinhas, calças, palatos Requerente: Abatedouro Avícola Gua- cas, canetas,tinteiros, caixas :Ara
péis, cestos para papéis, classificado.
contabilidade, 'papel almiko, papel de camisas, „gravatas, meias, lenços, lirahil Ltda.
res, clips, colas para escritórios, cora.
carta, papel crepán, papel de em- gas, cinturões, cintas, japonas, jaqueLocal: São Paulo
dores cí papel de datadores, fichários
brulho, papel higiênico, _papel imper- tas, uniformes, roupas feitas, roupões
Classe: 41
fitas para máquinas, furadores p*a
meável, papel estanhos,' tubos 'de pa- robe de chambre, Ponchos. cuecas
Artigos: Aves abatidas.
papel, goma arábica, índices para arpel, rolos de -papel, pastas. de carto- ceroulas, calções, véus, dominós, viN9 868.324
quivar documentos, Japis, máquinas
lina, e papelão ou papei para qual- sons, mantas, -luvas, roupas brancas
de calcular, máquinas de escrever,
quer fim.
, de uso pesosal.
máci ainas de somar, papel carbno,
Classe: 38
PROCULTUR
pastas para arquivo, tintas para ca.
Prestação ele Serviços
N9 868.319
iírobos e tintas para escrever.
Ind. Brasaileira"
Classe: 50
N9 868.329
Requerente: Procultur — Promoções
N9 868..315
Culturais Ltda.
Local: São Paulo
CRER
"BAR E RESTAURAN-,
"TRDIY"'
Classe: 32
indo
13rasi1etra'
Ind. ...,Nasilleirt+
Artigos: Edições impressas., livros ImTE 2 DE OURO"
p ressas, p ublicações inipiessas, oro&
•
Requerente: Bar e Restaurante 2 de de p ublicidaCe, obras culturais e liReauerente: Lojas Truly — ComérOuro Ltda.
terárias, pulP i ca s ões técnicas, albuns
cio e Indústria Ltda.
Local: São f'aulo
Minerago, Indústria
para coleções catálogos, blocos. ta- Requerete:
Local: São Paulo
- Comércio F'ischer Ltda.
Classe: 41 Título
talões. folhetos.
r,ocal: São Paulo

Classe: 4
Artigos: Minérios em geral. era bruto
Ou parcialmente trabalha aos, extração de minérios.
zIONMIMoM.
-

N9 868.330

`íTIVOLI
RESTAURANTE
'Ind. Brasi1041-N
Requerente: Ricardo Toscano
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Pratos rápidos variados, lanches de tôdas as espécies, petisUrs
petisqueiras, refeições em geral, pizzas
e churrascos.
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N9

N° 868.337

868.345

JUVAL
Ind. Brasileira

'DECK"

Requerente: Comercial e Distribuictora de Peças Juval Ltda.
Local: São Paulo .„
Artigos: Alavancas de câmbio, aros,
breques, calotas, direções, freios, molas, radiadores e rodas de veículos
Classe: 21
N9 868.338

"ARAÇARI"

Classe: 50
,Artigos: Prestação de serviços do
agência de publicidade e propaganda
em geral
.N9 868.350
Requerente: Snob's S.A. Restaurantes e Drive-ins
Local: São Paulo
Classes: 33, 43 e 44 — Titulo
N9

MItSTRIA SRASILEIRA

868.351

"LONG-DOG"

Requerente: Alice Gazonatto Ricarte
_Brasileira
Local: São Paulo
Classe: 50
Requerente: Decio Capuano
Ind. Brasileira
N° 868.331
Aplicação: Para ser aplicado nos
Local: São Paulo
Artigos da classe acima
Classe: 41
TAVIR
N9 868.316
Artigos: Lanches de: aliche, mortaRequerente: Araçari S.A. — Agro
dela,
presunto,
paio, copa, patês, mus'Ind. Brasileira
Mercantil
sarella, queijo, requeijão, roz-bife,
•
Local: São Paulo
salame, salsichas, linguiça, mostarda,
Requerente: Alvaro Miranda Campos Artigos: Para distinguir genericachurrascos
Local: São Paulo
mente substâncias alimentícias
Classe: 4
N9 in8.352
Classe: 41
Artigos: Substâncias de origem • aniN9 868.32a
mal parcialmente preparadas, ncaf damente substâncias destinadas a coa- ti
"PISTEW
lhar o leite "coalho"
SODEAGRA It
Ind.
Brasileira
Classe: 41
— Socieaade Requerente: "Fistel" — Indústria
huqu,,tue2.:
'Artig oS: Laticínios em geral, gorduras
e
Paulista de Mão de Obra Ltda.
alimentícias, legumes, conservas aliComércio de Rádios, Televisores e
Local: São Paulo
mentícias como: palmito, azeitonas, Requerente: Sodeagra S/C — Serviços
Aparelhos Sonoros Limitada
Classe: 50 a
Agrícolas Ltda.
aegumes; cereais, carnes, frios malhos
',Local: São Paulo
Gênero: Para distinguir marca a ser
Local: São Paulo
picantes alimentícios, produtos para
8
utilizada pela requerente para distin- Artigos: rádio,.Classe:
coalhar o leite
televisão, toca-discos,
Gênero de Atividade: Prestação de guir serviços correlatos com sua ativi... .0~ serviços
agrícolas em geral. Terrapla- dade, que compreende fornecimento aparelhos de contrôle de sons, ,,paN9 868.332
nagens, preparo do solo para semea- de mão de obra para emprêsaa de relhos de contrôle de luz, amplificadores radiofônicos, aparelhos de redura ou plantações, colheitas e beneengenharia civil e outras
gular luz, som tomadas, fios, soqueficiamento de produtos agrícolas
ENTRIMO
tes, aparelhos sonoros, contadores 'de
• - Classe: 50
N 9 8€8.347
ind, Bras il e irb.
rotação, baterias, discos sonoros, disla9 868.340
cos fonográficos, mostradores, reatoRequerente: Mercearia Entrimo Ltda.
res, sincronizadores, tubos concluas,
Local: São Paulo
GALLETI
válvulas de comporta, vibradores o
Classe: 41—
voltimetros
IND.BRASILEIRA
Artigos: Açúcar, azeitonas, azeites,
N9 868.353
balas, biscoitos, bolos, bombons, café;
Requerente: B. A. Galleti
carnes de todos os tipos, cereais, areLocal: São Paulo
"CASA DE CARNES
arias, extratos alimentícios, farelos aliRequerente: Foto Tonalidades Ltda.
Classe: 8
Raentícios, farinhas alimentícias, frios
FRIMOROSA_"
Local: São Paulo
an't geral, massas alimentícias, p5,es, Artigos: Para assinalar rádios, apareClasse:
50
(peixes, sal, óleos alimentícios, sucos lhos de televisão, fonógrafos, tocaRequerente: Casa de Carnes
Gênero: Para distinguir marca a ser
alimentícios, sorvetes, vinagre'
,
Frimorosa Ltda.
discos, antenas e componentes de utilizada
pela requerente para d4stin- Local: São Paulo
rádios e televisões
N9 868.333 guir serviços correlatosa com sua atiClasse: 41
al9 868.341
vidade, que compreende ampliações e
Titulo
ILIO MARQUES
'AB
reproduções fotográficas; execução de
N9
868.354
fotocópias e outros tipos similares de
• Ind. • Brasileira plwaS SHI
cópias; retoques em fotografias
N9 858.348
sequerente: Comercial Abílio
"LABOR"
Maaques Limitada
Requerente: Confecções Shif ter Ltda.
Ind.
Brasileira y Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 32
Requerente: Labor Reflorestamento
Nome
Comercial
'Artigos: Livros didáticos
e Plantio Ltda.
•
N9 868.342
Local: São Paulo
N9 868.334
Classe: 45
'PAULISTA'
Artigos: mudas de arbustos naturais,
MINE
/
mudas de árvores naturais, bouquets,
IND. BRASILEIRA
de flôres naturais, coroas de flôres
Compar — Companhia
acinzente: Nuvine — Representa- Requerente:
naturais, germes para plantio, grão
Paulista de Arrendamentos
ções Limitada
de
sementeiras, grinalda de flôres
Local:
São
Paulo
-Local: São Paulo
naturais, laudas de quaisquer vegeClasse: 50,
Classe: 50
tal, plantas em geral em vasos, sertigos: Corno marca de serviço, de Objeto: Serviços de arrendamentos e
mentes em geral, para plantio
Requerente: Modas Gal-Eid Ltda.
locação de veículos
acôrdo com o art. 74 do C.P.L. a Ser
_N9 868.355
usada pela requerente e mseu ramo
Local: São Paulo
N° 868.343
de representações p
Classe: 36
"DISTRIBUIDORA'
N9 868.335
Artigos: Para distinguir: blusas, vesBRASILEIRA
DE OAR.
tidos, casacos, manteaux, paletós, coletes, capas, peignoir, pulôveres, cha- 'NES DIBRACAR"
J Â S A"
ReqUereate: Compar — Companhia tas, combinações, saias, soutiens, mail- Requerente : Distribuidor. Brasileira
Requerente: Marotta & Serrano Ltda.
Paulista de Arrendamentos
lots, calças, camisas, camisolas, cuede Carnes Dibracar Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
cas, ceroulas, pautas, meias e lenços
Local: São Paulo
Título de Estabelecimento
Classes: 6, 8, 11 e 21 — Título
Classe: 41
N° 868.349
Classe:. 33
Título
N9 868.344
N9 868.336
"a.W.
N° 868.356
DOMUS PROPAGO
-DROGAPENINOS
r
feira

Ind.

i0PAMA

TONALIDADES
IMEMIMMEMMOMMIMMMoi

G

Ind.- Brasi1eir4 ,

I

Requerente: Farmácia Drogaperanos Raquerente: Compar — Companhia
Paulista de Arrendamentos
Limitada
Local: São Paula
Local: São Paulo •
Objeto: Serviços de arrendament os e
.Artigos: Produtos farmaceuticoS
locação de veículos
Classe: 3

L-EID

DA.
Ind, 13rasi1eira

Requere-a-a e -a 1\ 121"V, SilVeStrin
Tnrni • 57,1t, Paulo .

"SOCIEDADE IMO-'
DILIARIA BUTANTIO

Requerente: Sociedade Imobifirria
Butantã Ltda.
Local: Saa Paulo

uruinta-teira 23
Classes: •33 — 50
Titulo
N9 868.457

"NUS'.
•
Ind. Brasileira
Requerente: Indústria de CalçaS
Ness Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: calças
NY 868.358
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'Classe: 50
N9 868.370
Artigos: como marca de serviço, de
acordo com o art. 74 do Decreto-lei
n9 254, de 28-2-67, para ser usada pela requerente na prestação de serviços técnicos de engenharia ferroviária, assim como estudos, projetos e
execução
Requerente: Transportes T. N. T.
Limitada
N° 868.364
Local: São Paulo
Classe: 50 .
artigos; transporte.'
LEVEth'Iriaa:OS 863.371
Ind. Brasilelea -

,ARIC
• Requerente: Société de Sucreries
Ind 4 Bras ileira
Brésiliennes
• "TEMPO"
Local: São Paulo
Ind. Branilete..
Classe: 41
Artigos: rações alimentícias e rações Requerente" ARX
Editora Ltda.
Local: São Paulo
balanceadas para animais
eRequerente: Tenpo — Indústria
Classe: 32
e Comeicio Ltda.
N ? 868.365
Artigos: Livros impressos, publicaLocal: São Paulo
ções impressas, obras culturais e liClasse: 37
terárias, álbuns para coleções, catáCAPITdLIO
Artigos: acolchoados para cama, acollogos, blocos, talões, folhetos
choados para cadeiras, cobertas para
Ind.
_ Brasileira
cama, colchas, cobertores, guardanaNQ 868.372
pos, de qualquer tecido, guarnições
para cama, guarnições para mesa, Requerente: Sociedade Imobiliária
lençóis, de qualquer tecido, mantas,
Capitólio
toalhas de banho, toalhas de mesa,
Local: São Paulo
toalhas de rosto, toalhas para banClasse: 50
quetes, panos de prato, e análogos, Artigos: como marca de serviço, de Requerente: MADEM — Instalações
panos palra cobrir ou enfeitar móveis acôrdo com o art. 74 do Decreto-lei
Comerciais e Decorações Ltda.
ri9 254, de 28-2-67, para ser usado
Local: São Paulo
• N . 868.359
— Classe: 40
pela requerente na prestação de serviços de engenharia e imobiliária, Artigos: Bancos, banquetas, berços,
PSUSSEK" .
assim como na administração de biombos, cadeiras, divans, escrivaninhas, guarda-roupa, guarda-louças,
Ind. Brasileira
bens
mesas, poltronas, estofadas ou não,
N9 868.366
sofás, , sofás-camas, móveis para
Requerente: Artin Ekizian &I Ci
decoração
Local: São Paulo
IRMOS GIULIBI &
N9.&68.373
Classe; 36
CIA.LTDA.
Calçados
_Requerente: Irmãos Giulini &
N9 868.360
'ENGELETRO
Companhia Ltda.
Local: São Paulo
ILARIEBRLS
NHARIA E OWIRArtigos: 'como nome de emprêsa
MAGAZINE"
'CIO
N9 868-.367
rtequerente: Marimbras Magazine
Requerente: Engeletro — Engenharia
Limitada
GIULINI
e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Ind. Brasileira
• Local: São Paulo
ClaSses: 8 — 36 — 40 — 49
Classes: 16 — 25 e 50
Título
Requerente: Irmãos Giulini &
Artigos: Montagens elétricas, rales
N9 868.361
elétricas, instalações elétricas, geraCompanhia Ltda.
dores, Usinas elétricas, dínamos,
Local: São Paulo
ss
transformadores; materiais para
Classe: 50
Artigos: como marca de serviço, de construções e decorações de prédios e
Ind. Brasileira
estradas:
areia, azulejos, calhas, ciacordo com *o art. 74 do Decreto-lei
n' 254, de 28-2-67, para ser usada mento, cal, caixas d'água, caibros,
Reqiierente: Cerealista S. S. Ltda. pela requerente cujo objetivo é a blocos de concreto, janelas, ladrilhos,
Local: São Paulo
prestação de serviços técnicos e quí- manilhas, portas, portões, tijolos, tuClasse: 41
micos, para a agricultura em geral bos', de conccreto, telhas, tacos, tan•aues de cimento, vigas, venezianas
Artigos: condimentos para a alimenN9 868.368
vitros, casas prémoldadas, artefatos
tação, arroz, feijão, batatas, farinhas
de cimento, pavimentação de rodoalimentícias de cereais, fubá, milho,
vias, guias, sarjetas, materiais para
féculas, flocos, amendoim, pimenta
DA
MoOCA
pavimentação; plantas e projetos, esdo reino, alho, cebola, café, Chá,
quemas, estudos para instalações,
açucar, sal, ervilhas, lentilhas, ,grao
Ind. Brasileira
montagens
e execução de rêdes elede bico farelos- alimentícios e prericas, plantas e projetos arquitetararação para a alimentação e massas
nicos; serviços técnicos de engenhaalimentícias
ria, construções e letricidade
Requerente: Lanches e Petisqueiras
N9 868.362
da Mooca Ltda.
N9 868.374
LEvEmpe,
Local: São Paulo
ENGELETRO
•
Classe: 41
Ind. Brasileira
Artigos: lanches, churrascos, sanpresiloica.
duiches, bolinhos, churrasquinhos
Requerente: Société de Sucreries
espetot churrasquinhos diversos, biBrésiliennes
les, saladas, 1:laces e frios
Local: São Paulo
Requerente: Engeletro — Engenharia
Classe: 41
.
-N9 868.369 •
e Comércio Ltda. •
Artigoq• rações alimentícios e rações
Local: São Paulo
balanceadas para animais
GRAVAÇIO SX0
Classe: 8
149 868.363
Artigos: MOntagens elétricas, rédes
elétricas,
instalações
elétricas, geraInd., BregMfra - dores, usinas elétricas,
dínamos,
tran 'forma acres
Requerente: Ronaldo de Azevedo
Local : São Pulo
Classe: ',50
Classe: 25
Artigos: Sera.ças técn.cos de engeArtigos: disnlaya desenhos, decalco- nharia, construções e eletricidade
mania para tecidos, estampas, gravuClasse: 16
ras. obras 4:Ie pintura, obras artísticas, Artigos: Materiais para construções e
painéis
e
car`azes
para
decorações.
decorações
de
prealos e estradas,
ZNIYOSTIIIA 1112ASIlefRA
para axpa,i oão_ mostruário de mar- 1 areia, azulejos, calhas, c:mento, cal,
blocos de
Requerente: Ccmp pti`lia Sorocabna caerrias diversas suportes artísticas
para vitrinas, painéis decorativos e ! concreto, janelas, ladrilhas, manilhas,
de Material Ferroviário
.
pinturas'
Portas. portões. tijolos tubos de conLocal: São Paul

asileIxt

de 1969 791)

ereto, telhas, tacos, tanques de da
mento, pavimentação de rodovia.%

gulas, sarjetas, materiais de pasi.)

mentação ,
Classe: 25
Artigos: Plantas e Proj etos, ealuew
mas, estudoa para instalação, monta.
gen.s e eXeCUça0 de redes elétricas
plantas e projetos arquitetônicos

MIS

N9 868.375

POROSOFT
Requerente: Huyc CorporatiOn
Local: Estados Unidos da Amériea
Classe: 24
Artigos: Feltros para máquinas de
fabricar papel
N9 868.376

V.ANDA.
1

Requerente: Rexall Drug .And
Chemical Company
Local: Estados Unidos da América
Classe: 48'
Artigos: Colônias, máscaras faciais C
maquilagem em forma de creme;
xampu para o cabelo; loção para limpeza, loção para as mãos e para 0
corpo e refrescante para a pele
N9 868.377

Requerente: Niomar Moniz Sodre
Bittencourt
Local: São Paulo
•
Classe: 32
Artigos; Almanaques, anuários, folhetos impressos, folhinhas impressas,
jornais, livros, ' programas de rádio C
de televisão e revistas impressas
N9 868.378

BINIMAXI
Indústria Brasileira

Requerente: Drancsa S. A. Comera
cio e Indústrias de Meias
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigo:s Para distinguir: meias
N3 868.379

t1l

11 A X I T R E fi
2ustria BrsjJeira

Requerente: Drastosa S. A. Coméaa
cio e Indústria de Meias
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Para distinguir artigos de
mar-a' Anáguas, blusas, blusões, cal.
ças., combinações, calções, camisas,
camisetas, camisolas, casacos, jaquetas, coletes, luvas, meias, maios, piem
lôver, pijamas, saias, sweater, shorts,
vestidos, guarda-pó, paletós, sueter,
terninhos e mantas

e;

792 QuIntn-feir g 23
868 . .80

MIN 1 TRESS'
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Classe: ao
Classe 42
go.5. Para distinguir como marca Artigos: Aguardente; anis; aperitide serviços Corretagem de imóveis vos; bagaceira; batidas; bitter; caem g,:ral
chaça; cervejas; conhaque; extrato
de malte fermentado; genebra; genN° 868.385
gibirra ; gin; gingar; kummel; Redres; rum; vinhos; vodka; whsiky.

149 868.393

(oç:
‘RIC),(2

Requerente : Drastosa S. A. Comér'CATI-rtiõnás..
N9 868.390
cio e Indústria de Meias
Local: São Paulo
SOCIEDOE OIUL
i(f)°
•
Classe : 36
Artigos: Para distinguir artigos de
Imóveis
malha: Anáguas, blusas, blusões, cal- Requerente : Cate
ig)n
dada Civil Ltda.
ças, combinações, calções, camisas,
Local: São Paulo
camisetas; camisolas, casacos, jaquetas, coletes, luvas, meias, maios, puN9 8E8.386
lôver, pijamas, saias, sweater; shorts,
Carocer. i 6as Nicola S.A.
MARCOPOLO Requerente:
Vestidos, guarda-pó, paletós, sueter,
— Manufaturas Metálicas
terninhos e mantas
C,\
Local: Rio Grande do Sul
Classe
N9 868.381
Artigos: Aquecedores fi e água de
Requerente : Carrocerias Nicola S. A. alimentação P . I. M.; arado para es- — Manufautras Metálicas
palhar neve; máquinas de cortar: Rio Grande do Sul
frios; bombas de ar para pneumáti,CARD1 S.PL4;11
Classe 21
cos; bombas para gasolina; . de inArtigos : Na classe. cêndio e elétricas; betoneiras; broRequerente: Cardispian Engenharia
cas elétricas burrinhos e insufladoe Planejamento Ltda.
N9 868.391
res de ar; buchas quando parte de
Local : São Paulo
máquinas. Calderuis a vapor; carbuClasse : 50
radores; carmibos de tôrno; carnalArtigos: Para distinguir como marca
tos hidráulicos cavanerias P. M.
de serviços para engenharia e planecontraidores de Vim° P .M . 1 . ; chu jamento em- geral
ma.ceiras ou mancais de antifricção:
coletores de (tinamos e motores;
N9 868.382
0.4&'
.4. 1).. compressores; condensadores. Espanadoras; espalha neve; eixos,
quando part ede máquinas êmbolos,
quando parte de máquinas êmbolos,
Requerente : Laboratório- Catarinense
1,
do serra; engenho de cana; engreSociedade Anônima
•
nagens, quando parte de máquinas;
Local: Santa Catarina
freios, quando parte; de máquinas
Classe: 2
)91°
Guinchos de fricção;' guinchos para
Artigos: Um produto raticida
caçambas de arrasto; guinchos de
N° 868.387
transporte aéreo; guindaste. LimpaRequerente: James North do Brasil dores de cano P . I. M. . Máquinas de
-imprimir;
lubrificadores, quando
S.A. — Equipamentos para Seguparte de máquinas a vapor; máquirança Industrial.
- nas de lavar rou pa máquinas de
MINUTOS (M ORBITA (OM OS ACONTE(IMMOS
Local: Guanabara
costura máquinas de furar radia/ e
Classe. 38
horizontal; máquinas para o fabriArtigos: Luvas.
co e acabamento de latas e outros
Requere:4e: Super Cinemas S. A.
recipientes metálico:; máquinas borN9 368.392
Local: Oklanabana.
racheiras e máquinas têxteis máquiRequerente: Fábrica de 3alas e ChoClasse : 50
nas de tirar cortiça ; máquinas de
colates São Paulo Ltda.
Gênero de Negócio: Serviços de
limpar e afiar facas molas para
cinemas
Local : São Paulo
máquinas; máquinas frigoríficas;
, —
Classe : 41
má quinas de rotular; martelos a vaArtigos: Para distinguir: balas
N9 868.388
por; moinhos e agrícolas; motores de
combustão interna, elétricos e a gás;
N° 868.383 .
motores para bicicletas e motocicletas Pentes, quando parte, de máquinas; penteadores do teares. Rolos
para estradas, Serras mecanica,s;
serras hidráulicas: serras de fita,
tornos mecânicos, tornos de revolv•r; tornos automáticos; tornos ver-.
ticais ; turbinas: tubulações .pctra
Requerente: Carrocerias Nicola S•A .. caldeiras. Válvulas de uso de má- Manufaturas Metálicas
quinas industriais; velas de ignikao
Local : Rio Grande do Sul .
para motores; vIalvulits e ventil a 'Classe 7
Artigos: Máquinas g utensílios para _dores, quando parta de máquinas.
serem usadas exclusivamente na '
N° 868.394
agricultura, a saber: adubadeiras;
arados; arrancadcres de tocos; ancinhos 'e .em p ilhadores combinados;1
bombas de jardim ; bombas para;
adubos, Ceifa-doira s ; carpideiras
Requerente : Const,rut.ra e ImobiliáCultiVadores; charruas. Escarrifica- Requerente: Super Cinemas S. , A. dores;
ria Tresel 5. A.
enxofradeiras. • Facas para .
Local: Guanabara
Local: São Paulo
máquinas agrícolas: grades articulaClasse 50
Classe: 50
das : grades triangulares.; grades de
Artigos: Para distinguir como marca Ramo de atividade • serviços de molas- para agricultura; grades de
cinemft
de serviços: compra e venda de
discos ou dentes:. Lança-chinas.
Imóveis, administração, engenharia,
Máquinas para pulverizar e borrifar
lçç 868.389
financiamentos, terraplanagem, lodesinfetantes: - máquinas batedeiras;
teamentos, construções, urbanização,
máquinas para irrigação maquinas
pavimentação, arruamentos, arquitepara matar formigas e • outros Incetura, planejamentos, incorporações,
tos; . máquinas . de podar; má quinar
t empreendimentos e investimentos,
sachadeiras; m á.qu • nas ensithadoras;
cobranças e corretagens
rnáquinas cortadoras de grama ; nti-;
quinas nive ladoras ; moinhos de vend
N9 868.384
to; motores-arados. Rolos compres--;
sores para es farelar terra. Segadei- )
ras;
ras; semeadeiras Tosadores de gra-1
Requerente: 13s,rquinha & Filhos ma ; tratores a sa r em usdo g em traUmitacln
balhos de faezndas Va.ssouras me- Requerente : Luiz Clátid-o Araújo •I e
Portugal
Mattcs.
Local: Pôrto
cânicas para jardins,
Local : Guanabara
—
-I
Requerente: CatéImóveis SeCleClasse 50
dade Civil Ltda.
'
PREÇO No NÚMERO D •
NCR$ -0,18 I Ramo de Atividade: Oficina mecânilocal: sul Paulo

MARCOPOLO
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ca, pintura e lanternageal• •
•
.
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