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dolo de utilidade nova disposição era
mesas elásticas* de sala copa e cozinha.
Vokswagen do Brasil Indústria O
Comércio de Automóveis S. A. Opoente ao termo 146.249 do inodel0
de utilidade nOvo modelo de freio
disco.
Emilio Orlando de Tonamos° •-•';
Opoente ao tênno 148.298 do privilégio de invenção aperfeiçoamentos
introduzidos em torneiras elétricas.
Daimler Benz Akt iengesellschaft Opoente ao termo 166.428 modelo industrial original modelo de calota
para veículos inocorizados.

N9 198.999 e- Oroan - Embreagem
N9 186.416 - H. Ernault Somu'a
em Geral Ltda. - Apresente novos - Cumpra a exigência.
relatório como privilégio de invenção. • 1,I9 186.458 - Scovill 1VIanufactuPrivilégio de invençolo deferido
N9 199.312 - li-cais - Embreagens eing Company Apresente documenem Geral Ltda. - Tome conheci- to de cessão e pague a taxa referente
Máquina
para
medeN9 109.049
as petições 68234-67 e 71.921-67.
mento do parecer técnico.
r, continuamente, em forma de LiN9 151.723 --- Delfim Comércio e N9 186.509 - Aifred Teves, Mas-e, metal derretido - Hazelett Strit
Indústria' S. A.- Tome conheci- chinen And Annaturentabrik Kg, .
• Sting. Corporation.
Apresente procuração.
mento do parecer técnico supra.
N° 138.259 - 130cals acessórios para
N e 16.665 - Metalúrgica • .cauto
Wiradores de pó a vácuo - Elece
Oposição
Ltda. -- Torne conhecimento do pa"hm Corporation.
recer.
Arquivamento de processos
Original S. A. Indústria de Auto •
Ne 140,877 Suplemento para chuN9 173.888 -- Aliver Joseph Ryan Peças - Opoente ao termo 143.172
ygiro elétricos - NicOlino Guimarães
Foram mandados arquivar os prodo privilegio de invenção, sistema de
- Notificar o requerente,
Moreira,
discos de acoplamento com disposi- cessos abaixo mencionados.
N9 169.273 - Don C. Albinson - tivo de amortecimento por atrito.
Privilégio de invenvio indeferido
/519 93.926 - Joaquim Barboza ' Juto do parecer.
Tome conhecimen
•
Elgin Máquinas S. A. - Opoente nior.
Bobinas de Ignição N9 172.589
N9 130.684
Uernando Pagano - ao termo 143.825 do privilégio de in- Joseph Lucas - Industries Ltd. Mantenho a exigência.
N9 125.462 - Weide Dinis Drum.venção aperfefeoamento em ou re- mond e Luiz Gonzaga Machado.
•10 138.361 - A aparelho combina-,
lativos
e
máquinas
de
costura.
de
enceradeira
e
limpa
,epetes
N9 174.014 - Dynamit Nobel Aktido
'N9 127.387 - Olin Mathieson Che- Stignal Manufacturing Co.
engesellschaft - Cumpra a exigênTecnart Importação e Comércio Li- n-doai
Corporation.
cia.
mitada - Oponente ao lêrmo 144.3e2
Modelo de utilidade indeferia0
N9 128.206 - Montecatini Societá
Ne 174.015 - Indústria de Urinas do pr.vilegio de invenção uma bucha
Leopoldo_ Schnieds S. A. -- Apre- fixadora de parafusos e objetos aná- Generale Per L'Industria Mineraria
• N9 133.759 - 'Novo modelo de ca- sente procuração..
e Chim:ca.
lgos.
vs f120itvoelis para veículo utilitário
Companh a União' dos Refinadores N9 128.224 - Montecatini, Societá
No 174.017 Soam S. P. A. m
Apresente nova últimas felhas do re- da Açúcar e- Cale - Opoente ao ter- Generale Per L'Industria Mineraria .
latório excluindo as reivindicações do mo 144.673 do privilégio de invenção e Chimica.
• Exigências
nevo processo continuo de purificapais de origem.N9 128.362 - 'Imperial Chemcal
ção ou refinação direta, de açúcar
W 109.573 - Anna, Andrade TreN9 174.020 - 'l'he Singer. Corripany pela decomposição e el i rdinação das Indústrias Ltd.
vizano - Tome conhecimento„
- Cumpra o exigência.
substâncias oxidantes das soluções saN9 129.254 - Aziendc Colori NaN9 132.402 - Hercules S. A. In- N9 174.030 - Tipolito Atem- Ltda. carinas por catálize antienzimática zionale Affini ACNA S. P. A.
dástria e Comércio de Calçados e - Apresente procuração e data e em contacto por mono ou multifajN9 130.92? - shell International
Artefatos de Borracha - Tome. co- assine relatório, desenho e petição sico.
Research /Viaatechappij N. V.
nhecimento do parecer técnico.
inicial.
Mate,an Embaiagens Ltda. - OpoNe 132.211 - Quinto Curzio AlbaN9 132.737 Jorge Meira Vaz - N9 174.045 - Eastman Kodak Com- ente ao termo 145.038 do privilégio nese.
•
de invenção recipiente e processo
Tome conhecimento do parecer téc- pany - Cumpra a exigência. •
para seu Manuseio.
nico.
N9 133.040
Dunlop Rubber ComNe 174.057 - The Gatos •Rubber Matean Embalagens Ltda. - opo- pany Limited.
Ne 135.352 --- Dirceu Arantes - Company - Apresente desenho
ente ao termo 145.085 do privilégio N9 134.432 - Institut França-is cht
Tome conhecimento do parecer téc- gando a respectiva taxa.
de invenção corpo, de recipiente e seu Petrole, des Carburante et Lubrinico contrário ao deferimento.
N9 174.059 - International Busi- processo de fabricação.
fiants.
Ne 140.657 Luiz Uarcelino dos ness Machines Corporation - Cabe
São Paulo Aipergatas S. A. - N9 135.018 - Silvio Paparoni,
Santos Flertas - Diga ao Senhor re- apresentar a tradução do certificado
Opoente ao 'termo 146.085 do privilé- - Arquivern,se os processos.
querente.
de prioridade e doamento de cessão. gio
de invenção -nova disposição consN9 141.273 Pinchin Johnson &
koppers Company trutiva em tiras de borracha prensaN9 174,060
Associates Limite„d e Joseph Lucas - Inc. - Cumpra a exigência,
da ou material plástico injetadd gas.
Industries Ltd. ••••- Tome conheciGrupo de Trabalho
pea dos sandálias.
N9 174.097 - Indústria Semeraro
mento.
'São Paulo Alpargatas S. A. SN A. Metalúrgirca em Geral - C.
Em 20 de janeiro de 1969
..7'49 145.989 - Publicidade do Sul exigência.
Opoente ao têrnio 146.105 do priviLtda.. - Tome conhecimento do palégio de invenção bota cano Longo.
Exigencias
recer .técnico snpra.
São Paulo • Alpargatas S. .A. 149 174.131. - Oscar lVfanfredi Cumpra
a
exigência.
Opoente ao termo 146.106 do priviN9 156.915 . Cezar Azar- Tome
légio de invenção calção conjugado N9 491.963 - Refrigerantes Sutri0-,
co nhee' en to de parecer- técnico
Standard Elétrica com
N9 174.148
grandenses S. A. Indústria e Comer,.
bota e' suspensório,
supra.
S. A. - Cumpra a exigência.
cio - Preliminarmente preste escla.
São
Paulo.
Alpargatas
S.
A.
recimento a vista do qúe dispõe
N9 174.113 - HeraidO Augusto de
N9 174.150 - Materiais Elétricos :o poente ao . tênno 14 101 co
.
pri,viart
102 do código.
- Apresente relatório de Nacionais :'td.a. • - Cumpra -a exi- légio de invenção bota cano cuaeo„
acordo cem o CPI e ret • rando a ex- geno'a.
São Paulo Alpargatas S. A. - N9 586.235 - carpa Ltda. - Mafl.
pressão ci? farn sia jaáriset,
nT9 174.151 - ivon Machado Go- Opoente ao termo 146.108 do pr;vilé- tenho a exigência.
NY 171.1'8 -- cicero S7.rnpaio Du- d nho
gip uma bota dano longo.
Cumpra e • exigência.
Ne 541.374 - Margon Imóveis
arte ,--. Cabe ap:esentar as reivaldi
N9 174.173 - Gilberto, Guerrieri - • Usabra indiVtria e Comércio S. A. mitada
Mantenho
-eaçUs'dnho. Cumpra a, exigência.
Opoeni, ao termo 146.230 do mo- blieada em 18-9-68. a exigênDia Ft.
De 20 de janeiro de 1969

3i

1

-

As Repartições Públicas de.

verão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicaçâo,
-- As reclamações pertinentes
à matéria retribuída, nos casos de
êrro 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.

EXP'ED1ENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

As assinaturas podem ser
tomadas em qualquer época do
ano, por seis meses ou am ano,
exceto as para o exterior, que
sempre serão anuais.

▪ As assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem prévio
aviso.

Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve sér
CHEFE 0A SECÃO DE REDA00
solicitada com antecedência de
ORIANO GUIMARAES
trinta (30) dias.

CIFIEi"OR .G'ERAt

ALBERTO DE f3RITTO PEREIRA
CHEFE Do 'lar/alço CE PUBLICAÇGE9

J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO

DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO' eu
publicidade do •xesedlente do ~ornamentes
•Nsolonst de Propriodsde Industrial do Minestarlo
da indústria • do ComOreto

CooSe cio

Impresso nas Oficinas do Departananto de imprensa Nacional

ASSINATURAS

FUNCIONÁRIOS
g PARTICULARES
Capital e Interior:,
Capital e Interior :
- Os originiais, devidamente
autenticados, deverão ser dactilo- s emestre
Ner$ 13,50
NCr$ 18,00 Semestre ..• •
grafados em espaço dois, em uma A no
• ..
• • • • Ner$ 27.00
•.• • • •:• • • • NCr$ 36,00 Ano
só face do papel, formato 22x33:
Exterior :
Exterior
as emendas e rasuras serão res-

salvadas por quem de direito.
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REPARTIÇÕES

Ner$ 39,00 Ano
• • • eno•:•:.; * se.e. Ner$ 30,00
NÚMERO AVULSO
O preço do número avulso figura na última página de cada
exemplar.
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0.01,
se do mesmo ano. e de Ner$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.

Ano an...-•-•

• 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 fe-

vereiro.
- A remessa de val6res, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nadonal, deverá ser, acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura'.

• N9 568.201 -- Dr. Cano Formenti
No 569.993 - Minerais Produtos No 616.614 - Gioarndano Seghizzi
e Fausto Mala ndi.
- Aguarde-se a solução de alteração -Ietalúrgicos MiptGmeta Ltda.
NO 616.618 - Humberto Rodrigues
de nome conforme alegado.
NO 570.541 - Alexandre Djukic.
da Silva.
N9 616.819 - Antônio Jacome masNo '570.543 - Alexandre Djukic.
Arquivamento de Processos
camilhas.
NO 573.388 - M. A. Gomes S. A.
Foram mandadts arquivar os se-. Indústria e Comércio.
N9 616.639 - Móveis Vitorialta.
guintes processos.
NO 576.321 - Gonçalo Coelho dGs NO 616.641 - Coinissaria Linco
N9 488.080 - Satelit,e Construtora Santos.
Ltda.
Ltda.
- Arquivem-se os processos.
NO 616.642 - S. I. A. A.
- Arquivem-se os processos.
N9 553.810 - Pinturas GuanabLiat
Ltda.
Divisão de Marcas
N9 556.152 - Construtora Ker LiSeção de Exame Formal
mitada,
Em 20 de janeiro de 1969
de Marcas •
NO 556.170 - Construtora Ker. Limitada,
Marca deferida
Em 20 de janeiro de 1969
,
N9 556.171 - Construtora Ker LiNO
607.368
Ditipitina
Classe
mitada.
Exigências
'n9 3 - Laboratório Farmacêutico
Construtora Ker Li- Magnus Ltda.
No 556.172
anitada.
NO 448.825 - Instituto de Beleza
Pour Elle Licia. -- Cumpra o artigo
s Marca indeferida
No 531.465 - Antônio Nunes das
76
do CPI.
Neves.
No 458.086 - Casa dos Braganças
562.075 - Tricotagem e MaNo
N9 536.173 - Joaquim Alves Filho. - Classê 42 -- Vinícola Nau Sem lharia
Jaragua Ltda. - -Apresente
N9 537.082 - Indústria de Móveis Rumo S. A.
novos exemplares discriminando prede Formica e Anexos Jumaria Ltda.
cisamente os artigos.
Exigência
. No 587.743 - Eron Indústria e
N O 543.006 - Cia. Administradora
•
C. B. 1.
N9 451.278 -- Importadora Mer- Comércio de Tecidos S. A. - Cole
curio S. A. 'Comércio e Indústria etiquetas nos exemplares.
NO 552.314 - Lourival Feres.
N9 592.474 - Antonio Custódio
- Prove a etsténeia legal da soN9 552.340 - Imobili ária Wagner ciedade com documento hábil.
Costa: - Preliminarmente ao SPB
S. A.
para informar quanto : à data da publicação do clichê.
Arquivamento de processos
No 555.024 - EBIL - Editôtra Brasileira de infarrmações Ltda.
NO 592.638 ' - Luiz Kienen S. A.
Foram mandado arquivar os pro- :Indústria e Comércio de Bebidas. N9 555.275 - Máquinas para Mi- cessos abaixo .mencionados.
Ao SPB com a exigência supra e para
neração S. A. - Engenharia IndúsNO 615.774 - eia. Riograndense de informar a data da publicação do
iria e Comércio.
clichê.
Negócios S.' A.
No 559.071 - Eduardo Pires de
N9 594.778 - Mineração e PaviN9
616.036
Móveia
e
Decorações
Campos.
mentação Giovan Ltda. - ApresenDico de Jaca Ltda.
te procuração.
Tereza Patrocínio da
N9 562.144
CalçaN9 616.492 -- Italforma
Silva.
N9 602.539 - Emiliano Caetano
dos Ltda,
Neto. - Apresenta procuração.
No 564.153
Administradora MaNO 616.534 - Soc. Industrial Co- N9 608.300 - Nebratex - Indusbaça S. A.
mércio Agro Pecuária Andrade & ' tria
e Comércio Importação e ExporNO 564.154 - Administradora Ti- Filhos.
tação Ltda. - Cumura a exia.i.ac,a.
pium S. A.
N9 616.543 .- Malharia Scand..na,
N O 564.155 - administradora Sal,
N 9 615.455 - Henrique Branner.
via Ltda.
ford S. Ga
Ao SPB observando que o clichê foi
NO '616.545 ---- Orlando Nogueira ' pa i) 'aado caiu ira-ar
NO 564.394 - Agrícola e Mercantil
Gomide, Pinturas 'Ltda.
Mafrense Ltda.
I No 615.887 - Cap:tani Zanini &
No 616.613
Giordando Segai zz' Cia. Ltda. -- Dave o requerente
NO 566,105 -- Pintura e enepeaçko
e Fausto Maiancii
.1 apresentar piceuração.
ge Qfpit.0.00 lit4L

NO 738.674 - Cidopra - Cia. DiStribuidora . de Produtos Alimentícios
- Apresente novos exemplares como
Nome de Emprêsa e reivindicado
nas características e eXclusividade de
uso apenas do nome.
Oposição
Westinghouse Electric Corporation
(opoente ao têrmo 512.126 da
ca
awa).

mar-

Sul Fabtil S. A.(opoente ao termo 578.531 da . marca, Plum-Bell).
Arcou S. A. Indústria Eletro Metalúrgica (opoente ao termo 593.953
da marca Alcan).
Wilson Marcondes S. A. Indústria
e Comércio de Máquinas (opoente ao
têrmo 600.963 marca Vemasa).
Eletrônica Dyna S. A. (opoente
ao têrmo 612.926 marca Dynamin).

Seção de Transferência
Expediente de 20 de janeiro
de 1969
Exigências
Santos Soares Importação Ltda.
(no pedido de transferência do registro 289.860 marca Caricia). Pague mais uma taxa de anotação.
Gouvéa Filho & Cia. Ltda. e S.A.
Indústria e Comércio Concórdia (no
pedido de transferência da marca
Sadias n9 292.263) . - Pague as taxas de transferência.
Bernardo Goldfarb (no pedido de
transferência dá marca Marizete número 296.153). - Regularize o instrumento de procuração.
Petromax Vertriebsgessell, Chaft
(no pedido de transferencia da marca Graetz n 9 299.213). a- Preste eSc:arra:mentos em face do divergência
observada.
Livros do Brasil Ltda. -(o pedido
de transferência da marca Argonauta n0 332.2.12). - Cumpra a exigência da `ÇãO.
Indústria e Comércio de Café PSP
Ltda. (no, pedido de transferência
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da Marca Café PSP n 9 332.9339). - marca Uniroyal termo 604.344). Pague duas taxas de anotação.
Prove a exigência legal das duas
The J B Williams Co. Inc. (junto sociedades.
ao reg.' 345.711 marca William:). Cia. Fhiminense Industrial (no
Cumpra a exigência da seção.
pedido de alt. d3 nome da marca
Rhodes
termo 607.707). - Pague a
Confecções Sbelty Ltda. (no pe- taxa de anotação
e apresente fotodido de transferência do título Fá- cópia
brica Sbelty de Roupas n9 355.474). 'ciai. - da certidão de junta comer- Preste esclarecimentos em face
da divergência observada.. •
Distribuidora Nacional de Café São
Miguel Ltda. (no pedido .de transIndústrias Reunidas Titan S. A. fer
ência da marca Grão Café têrmo
(no pedido de transferência da mar618.320). - Pague a taxa de anoca Titania termo 497.079). - pa- n9
taça:).
gue a taxa de anotação.
Van Melle N. V. (no pedido de
Vinhos Luiz* Antunes S. A. (no alt.
de 'Mine da marca -Van IVIelle
pedido de alteração de 'noma da mar- n9
221.697
Ornios 500.420, 500.421
ca Balseiro termo 576.339). - Cume 500.422). - A requerente deve
pra a exigência da seção.
apresentar a tradução do InstruEsther Juliana Bodone (no pedi- mento anexo ao Registro 188.866, feado de transferência da Marca JO lhas 11.
termo 586.136) Pague • a taxa de
Quanto ao- pedido de anotação de
anotação.
alt, de nome, arquive-se, por falta
Ancara Administração de Bens
de cumbrimento de exigência.
mitada (no pedido de transferência
operativa ,Vinícola Garibaldi Lido titulo Angora termo 596.484). Regularizo o documento de cessão. mitada (no Pedido de transf. da
marca Casa Meia Lua n9 278.973).
Angare' Administração 4e Bens Li- - Pague as taxas referentes à transmitada, (no pedido de transferência ferência do 'presente registro e do
do título Maringá termo 596.488). R. 285.318; de acôrdo com o item
- Regularfize o documento • de ces- C
da Portaria .n 9 5, de 7 de junho de
são, com a assinatura do-cedente, por
-1968,
extenso,
Moysés Wolf Feldberg & Cia. Ltda.
Darrow Laboratórios S. A. (no pe(no pedido de transf. da marca Jadido de transf, da marca Oculton net
n9 288.530). A requerente
têrmo 598.£67). -a- Preste esclarer i alvar a rasura no nome da
cimentos em face da divergência ob- deve
cedente e
cessionária. no doa
servada.
cumanta de fls. 28.
Safe Cheque Indústria de MáquiBeecham Group Limited (no- penas Ltda. (na pedido de transfe- dido
de transf. da marca Celbenin
rência da marca Sape-Cheqne termo n9 295.856).
n9 607.3E01. Deve ser ratificada a ção 33.318-65.- Junte cópia da petidata no .documento, tendo em vista
que o de fls. 9 data de •15 de abril
Cepec Cia. de Estudo, Patentes e
de 1966.
Empreendimentos de Concreto S. A.
Hõneywell Inc. (no pedido de (no pedido de alt, de nome da martransf. da marca Servotroni termo ca Cepec n 9 324.387) . - O requen 9 607.915) . - Cumpra a exigência rente deve apresentar certidão de
- A requerente deve provar a qua- junta comercial, sôbre o nome certo
lidade do signatário do documento da- firma.
de cessão de fls. 8, junto à firma ceGunthed Wagner Pelikan Werke
dente.
(no pedido de alt. de-nome da marSeitec Planejamentos Agro Indus- ca Perl Tusche termo 139.351) triais S. C. (no pedido de alteração Pague a taxa de anotação.
de noine da marca S termo 614.457).
Cia.
de
Crédito,
Financiamento
e
- Preste esclarecimentos, tendo em Investimento Comind (no pedido de
vista a divergência entre o nome da
depositante e o que consta no do- alt. de nome "da marca Comind lev-mo 439.509) . - Cumpra a exigência
cumento de fls. 16-17.
da seção.
'Sanaa Planejamentos Agro IndusAntônio da Fonseca Nadais (no
triais S. C. (no pedido de alteração
de nome do sinal de .propaganda S pedido de transf. da marca Belasi
termo 614.458). - Preste esclare- têrmo 441.540). - O documento de
cimentos em face da divergência re- cessão não foi devolvido.
servada.
Fujikoshi Co. ,Ltd. (no pedido de
Seitec Planejamentos Agro Inchis-- alt. de nome da marca Narnhi tertriais S. C. (no pedido de alt, de
456.689). - Preste esclarecimennome da marca Seitec termo 614.459). 'mo
tos efit face da divergência obser--a Preste esclarecimentos, em face vada.
da divergência observada.
•
Guina Irmãos Ltda. (titular do
Sei tec Planejanientos Agro Industriais S. C. (no pedido de altera- têrmo 459.421). '---- Formalize o peção de nome do sinal de propaganda dido de anotação, de alt, de nonie.
Seitec termo 614.460). -a Preste esIndústria de Produtos Alimentícios
clarec:mentras em face da divergência Dllis S. A. (no pedido de alt, de
observp.
keda nome da marca Dalila termo núMinasa S. A, .Industrializaçã•o de mero 477.105). - Pague a taxa ae
Milho •e -Óleos Vegetais (no pedido anotação.
• alt, de nome da marca Minasa
Produtos Químicos e Farmacêutitermo 619.1441.- Pague a taxa 'de cos
Inaf Ltda. (no pedido de transanotação.
ferência da marca Alrac .termo núSkel International Participações mero 513.119).. -- Cumpra a exiLtda. (no walldo de transf. da mar- gência da seção.
ca Skol termo 619.649) . - Pague a
Pucci S. A. Artefatos de Borracha
taxa de anctação.
(titular do têrmo 578.691). - Pague
Nort:n Ccmpany (no pedido de a taxa de anotação - Arquive-se o
.cancelarnentó do contrato de uso au- pedido de anotação de transf. por
torizado da Marca Aclalcx n 9 281.685). falta de cumprimento de exigência.
- Preste csclaeecimentos, em.' face
Difaco S. A. Indústria . e Comércio
da divarge're'a observada.
(n °pedido de alt, de nome da marUnirdeat Prod tos de Borracha Li- ça Tradition termo .583 017). mitada (no pedido• de transf, da Cumpra a exigência da Seção.

)

Div,ersos
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Marca indeferida

N9 610.202 - Emblemática a-.
:roa° Cãridtdo de Oliveira (junto ao
Empresa Técnica de Assistêntermo 560.110) .'- Arquiva-se o pe- Enitec
dido de anotação de transf. por falta cia Comercial Ltda. - cl. 32.
de cumprimento de' exigência.
Contrato de exploração de marcas
Biofarma Société Anonyme (junto
aos termos 570.157 , - 570.160 Por despacho do Sr. Chefe da Sefoi mandado averbar o contrato
570.162 - 570.163 _e ção
570.161
de exploração da marca Union Car570.164 - 571.859 - 571.860 - bide, registaada sob o' n 9 343.564,
propriedade de Union Carbide
571.861). - Arei-Uive-se o pedido de de
Corporation, e em favor de: Union
anotação de transf. por falta' de Carbide
Inter América Inc. - Avercumprimento de exigência.
be-se o contrato de exploração.
Eletro Mecânica Joter S. A.- Indústria e Comércio (jun !-- ao termo Transferências e alteraçã-s de nome
do titular de processos
n9 583.854). - Arquive-ase o pedido
de -anotação de transf. por falta
Foram mandadas anotar nos paide cumprimento de exigência.
caseies abaixo mencionados as seGileno Gomes (junto ao termo nú- guintes transferências e alterações
mero 611.426 - 611.427). - Arqui- cie nome do titiear, de processos:
ve-se o pedido de anotação de transWagner Electric Corp. (transfeferência por falta.* de cumprimento rência para seu nome da marca
de exigência.
Wagner- n9 206.777).
Edson Pereira Leite (junto aos tez=
Sáo Paulo Arpargatas S. A.
mos 583.587 - 583.589 -583.590 -- (transf. para seu reme da marca
583.584 - 583.585). - Arquive-se Cochobelo n9 209 .107) .
o pedido de anotação de transferên- •Brinquedolândia Ltda. (transfecia por falta de cumprimento de rência para seu nome do titulo casa
exigência.
dos Brinquedos n 9 212.701).
Van Melle N. V. (junto ao reCoiriptoir de L'Industrie Te:ctile
gistro 195.412). - Arquivas- o pe- France (alt, de nome do tituiar na
dido de anotação de transf, por fal- marca Blizzand 11 9 217.010).
ta de cumprimento de exigência.
Wàhrlich S. A. Comércio e InVva. H. Underberg-Albrecht & dústria (alt, de nome do titular na
Cia. Ltda. (junto ao registro nú- marca Emblemática n9 218.091).
mero 200.466). - Arquive-se o peSommer Remos Comércio e Impordido de anotação de alt, de nome
por falta de .cumprimento de exi- tação de FerradaeanaS Ltda. (transferência para seu nome da marca
gência.
Remos n9 221.529).
Colgate Pahnolive Company (junEvyan Perfumes Inc. (alt, de
to ao registro 206.518) . - Arquivese o pedido de anotação de alt, de nome do titular na marca Evyan
nome por falta de cumprimento de n9 222.705).
exigência.
Bristol Myers Company .(transfeBruno Mário Varri (junto ao ter-- rencia para seu nome da marca Fitai
mo 431.884). - Arquive-se 0,pedido n9 225.254).
de anotação de transf. por falta de
União Fabril Exportadora S. A.
cumprimento de exigência.
Auto Abastecimento Importação e (U. F. E.) (alt, de nome do titular
Comércio Ltda. (junto ao termo e transf. para seu nauta da marca
n9 444.378). - Arquive-se o pedido Boa Vista n 9 226.076).
de anotação de transf. por falta
Compadia Nobleza de Tabacos sode cumprimento de exigência.
ciedad Anonima, Industrial, ComerSociedade Irmãos Carvalho Ltda. cial y Financiara (alt, de nome do
(junto ao termo 463.653). - Arqui- titular na marca Fontanared númeve-se o pedido de anotação por falta ro 234.508),.
de cumprimento de exigência.
Instituto Hormoquimico e Biológico S. A. (transf. para seu nome da
Divisões e Seções - Republicado
n.arca Sedagut n9 235.078 - Colecinal n9 237.243 - Trilamid número
Por ter saído com incorreções
239.404 - Sedauric n9 '239.405 Per Yodol n9 240.525)Marcas deferidas
Farmacêutica Herta Ltda. Indústria e Comércio (trancal. para seu
N9 604.986 - Coemsa - Coemaa nu
Construções Eletromecânicas S.A. - o0m7e90d)a. inare- a Splenofigon numero
el. 11.
Lednardo Basile Cimino (transN9 523.013 - Macapá - Comercial ferência
para seu nome da marca
Macapá Ltda. - cl. 5.
Winston n9 258.491) a
No 609.778 - Medina - Frigorifico
Farmacêutica Hertz Ltda. IndúsMedina Ltda. - cl. 41 (sómente
tria e Comércio (transf. para se*
paia os artigos discriminados).
nome da marca Bradem 119 266.909).• •
N9 562.336 - Freimar Comércio
Leonardo Basile Cimino (transfen
clasde Máquinas Frehriar Ltda. rência para seu nome da marca
se 8. •
Winston n9 267.276).
No 561.775 - Brasistor - BrasisBristol Myers Company (transfea
ter Indústria e Comércio Ltda. - rência
para seu - nome da marca
cl. 8.
Pane n9 282.065 - Laxativo BromoN9 605.491 - Cibrafi - Cibrafi quinina n9 282.488).
Cia. Brasileira de Crédito, FinanciaInstituto Hormoquímico e Biológica
mento e Investimentos - cl. 34.
S. A. (transf. para seu nome da
marca Cortobion n9 293-528 - New.
Titulo de estabelec:menfn dejerld9 ralmon n9 282.987).
N9 499.087 - Inter Hot Dog Leonardo Basile Cimino etransfe,
Geraldo Batista Rostelho e Regina renda para seu nome da marca
Maria Morato de Carvalho - alagas Winston n9 320.686 -. Winston n41 - 42 - 43 - 44 -- Art. 97 no 1. mero 319.243 - Divino n 9 304.160

Sertaneja n 9 301.203— Luar número 283.768 — São Roque n 9 288.648).
Eaton Yale & .Towne Inc. (alt. de
nome do titular na malta Fuler numero 305.142 — 'Fullair Centrol número 356.494 — Fuller n9 367.704 —
Roadranger n 9 391.030).
Farmacêutica Hertz Ltda. Indústria e Comércio (transf. para -eu
nome da marca Evesan n9 298.821).
Abbot Laboratories (transf. para
seu nome da .marca Desatai número
07.'112).
Société D'Exiiloitations Chimiques
Et Pharmaceutiques Seceph -S. A.
(Société Anonyme) (tmnsf. Tara seu
nome da marca Furoton • 49 369.415
'Gamaquil ia 9 343.282).
Aço Torsima 'S. A. (transf. para
Seu nome da marca Soudotor número
361.528 — 'Soutlotor 'n 9 164.130) .
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Emprêsa de Aguas Minerais Ibirá (no :recurso Interposto ao deferimento do têrmo, 586.695 marca Jacaré).
Ltda. (transf. para seu nome da
Bicicletas Monark S. 'A. (no remarca Ibirá têrmo 514.868).
curso interposto ao deefrimento do
Emprêsa Fluminense de .Limpeza têrmo 593:597 marca Omark)
Ltda. (alt. de nome do titular na
Arquivamento de :processos
marca "Fluminense t. 637.074):
'Nç' 544.201 — Perdigão S. A. Com.
Calçados Gilbecker Ltda. (transIndústria.
ferência para seu nome da 'marca
Gilbecker n9 366.296).
Ns . '698.879 — 608.880 — IndusLeonardo Basile Cimino (transfe- trial Distribuidora de Pesca 'Ltda.
rên.ci a para seu nome da .marca
Star
. 1%1 9 593.652 —,Confecçõe'
'Diamante ,n9 :285.994).
Ltda.
...Recursos .interpostos
N 9 .613.888 —',Teleserviz .ContinenCustódio de Almeida & Cia. (no tal Ltda.
:recurso interposto ao deferimento .do
N9 si5.249 — 'Revest Auto `Reves:termo .543.973 marca Argetec) .
timento . e ,Acessários Para /Autos LiQuimica Industrial Fidalga .Ltda. mitada.

cdmi

.N9 '110.695
Testa Tapecol Indústria e Comércio Ltda.
N9 615.706 — Bar e Lanches Moa'forte Ltda.
N9 615.708 — Bar e Lanches Flor
do Paraíso Ltda.
N 9 .615.710 —.Farmácia .N. S. :Per:pétuo 'Socorro Ltda. .Arquivem-t-se
.0S processos.

Diversos
'Foram mandados cancelar • de
acôrdo com o art. 110 do Código, os
registros:
s
•N° '382.409 — Esnop as - Estacas 'Norte do Paraná Ltda.
N 9 382.410 — .Nilo 41.. Guimarães.
— Cancelem-se os registros.
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,15,46ridie 1: 'Ministério .da Fazenda
_ - • ;Seção de Vendes: likv- IZadrigues.Wives.
Atende...sela pedidos pilo Serviço de Reata:5110 Postal
'Alá Brunia
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III),

PATENTES DE °INVENÇÃO
PUBLICADOS

P-011hTtOS',

19-63:
equerent.01.R12ACHI'LIMI*Ir —JAPX03‘,
Md CADEIA.DE INTERRUP,TORE3
riviregio , do Invenção :, "CDMBINAÇIO ,
'talo

10 149.152 te

REIVINDICAebE3

-

_-

35 de suai° de

a AO em cadeia de interraptores do traves
... caracterizada pelo fato de compreender diversos grupos
travessãO 'de
de interru ptores de travessío, interruptores de
bonexiO cm cadeia em grupos adjacentes; alguns cbs referidos
••• Caffbill

.iie

..•-

rt 'rourcid cAm.cizialsnCos'
1. • 11-3iio modela de carregador de baterias, caractè.1

ç

e realizam conexo entro determinado s grupos
na sua posiinterruptor es de travessao dotados' de troncos '

encadeamento/5

TffiSto .. 169.1.05" . 5 : de- man dí1•965'
ttEWJEAE NTZ - ,Truldr W 0FUG « São- Pulo ]
patorias:
tODELO'lltagST RIA . titwo madala de.corregedor-de

91

; estendendo os referidos ,,troncos as °aldeia da etapa para

a etapa sueedente; sendo os referidos encadeamentos, %te tOm
porsoreferidogtruomna:
na ao s parama proporcionarem
arranjados
8e,jdo
bsontexrcianocdo es :anosa:laca:e::
i
tom capaci_tador par.a.serem-_
utilizados sob alta eficiOncia. ..,,
2.,.• Combinação; em- cadeia de interruptores de travei
...-elo, caracterizada pelo- fato de compreender diversos grupos de
•nt.erruptores de travessãOi: sendo diferente o niunero•d e traje.,
tos. vertizais multiplrbados , horizontalmente conjugadarnente
de traveseão em C'
,Inos-. tra'jetos• horizontais' doe inte rruptore a .
Ft uns dos referidos grupoà, de acido cem o tipo de conexão da'chamada cge e efetuada atraváa doe referidos trajetos horizon
tale) sendo assim possível obter uma conexão de encadeamento
wimeles ou uma conexão de encadeamento dupla de acordo com o
,.- ..-- .."------4
tipo de conexão.
`v-.....
Finalmente, a. depositante . reivindica, de azado com
—
a d e com o artigo 21.do.
a Convep ção. Internacional. e,de conformid
, COdigo da Propriedade Industrial, é. prioridade ' dos correspon •

rticio por compreender inicialmente urna caixa prismAtica retanga
lar, a qual' 6 provida em cada lateral de um degrau contornante diZ5
teda a sua volta, e-mendo previstas ainda, nas paredes laterais ç
da dita caixa, pequenas aberturas , de- ventilaatte; e ainda, torne
a referida caixa' 6' dotadwde'dU a s curta nestes vertia'

rtormente

cais tubulares, suavemente recurvadas para frante,, hastes, estas)
formadoras dos pés-anterior e s do conjunto prOprimente dl.o, ea")
quanto que na parte posterior são previstaa duas rodas laterala
parte superior¡a cai
interligad a s por um eixo; e finalmente, ca
xa prismátic a retangular acima descrita, é' dotada de uma Área
retangular suavemente inclinada, onde laealiza -se o palnel,are
esta tendo nas laterais, os botZtes para contxele do conjunto,

r

sena° previsto um ressalto central em formato eunstancialm ente
prism5.tic0 triangular, ressalto este que avança Ligeiramente O*
bre a face anterior da caixa prismá.tica retangular, sendo que e4
pequeno res?I
periormente, o dito ressalto é pravidade uts4putro
salto em formato Igualmente prismático triang ular, a ambos
dos Canais dispo'
saltos, senda providos. cm suas faces anteriores
sltivos Para contrais do conjunto; tudo substanclalzen to cozo den
os

anexo_e• .-- crito e tlustrado nos,desennos.,,
,
9

-

-- - --'

a ,'

I.

. dentes pedidos depositados na Repartição de Patentes do Japão.
‘..,
---em 15 de maio de 1962 e 23 de maio de 1962, reepectivamente
19:166/62
e 20.1110/62.
Boi.) os ginerosr_...
det.--..—........n.ww.......e...~...
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l45,.462 de 13 de dezembro de 1962.
Requerente: BARRY-WEHMII412 MACHINERY COMPANY' .
Privilégio de Invenção: "SISTEMA PARA INSPEOX0 DE
ARRIJAS VAZIAS°
IMMO NO

litro si para permitir que a luz so pa g ai* atravás das ebertV,
ro o toto.oatodo, uma
Jas do dito disco perscrutador incida st4p
~coço rotativa tendo emula dos seus lados em disposição oen.

o

ROIVINDICAOES

trai e podendo girar cot a Mesma, o dito arranjo de lente, a
lite máscara estando localizada no outro lado da dita carcaçavi
z qual está disposta para mover.s e em terno do circulo doscrl,

1, Um alforelho para inspecionar a xempe.a do
garrafas vazias caracterizado por compreender um tubo foto-ma
Aiplicador, um disco perscrutador apresentando uma quantidade

to pele quantidade de aberturas no dito disco perscrutador,
meios interpostas entro dita lente e a abo4tura da dita másca..

de aberturas dispostas para efetuarem sacessivamente a explora
.00 da imagem de uca garrafa, um arranjo de lente para focai.

5

Zar a Imagem de uma garrafa em uma realão coberta pelas ditas
1
aberturas perscrutadoras, uma máscara apresentando uma aberta.

1

ra sufidientemente ampla para abarcar simultaneamente duos das
Citas aberturas e o espaço entre as mesmas, meios para mover e
Cita máscara e o dito disco relativamente entre si, para efe -1
ruar a varredura sucessiva da imagem da dita garrafa pelas
berturas da dita máscara e um mecanismo de rejeiç'e comandado
pela saída do dito tubo foto-multiplicado,.
2.

d2 -1969

o aparelho de actrdo com o ponto 1,caraa'.

terizado pelo tato da dimensão das aberturas no dito disco
perscrutador . ser da ordem da dimensão da menor partícula a ser
deteteda; sendo substancialmente maior do que a região opaca
cansada por uma linha do letreiro moldado no fundo de lixa ger.
rara.

te para projetar a imagem da dita garrafa desde a dita fonte .
de lua . atrav$s da dita máscara st& as aberturas no dito disco
perscrutador, de maneira que a dita imagem inclinar-se-á na pra
porção em que a dita carcaça foi girada, o dito arranjo de loa.
te 'fOcslizado a dita imagem sObre as abeitures do dito disco!
perscrutador, o dito mecanismo da rejeição compreendendo um
, circuito de rejeição acoplado a saída do dito tubo fot0-multtl
plicador, o dito circuito, de rejeição incluindo meios que atja
em em'resposta a saída do dito tubdfoto-multiplicador, quando
Uma das ditas aberturas do disco perscrutador á obscurecida,
Indicando que uma dada garrafa deve ser rejeitada,
-.
, 5. Vm aparelho de acOrdo com o ponto 1, 3

Ou

11$ caracterizado por incluir meios para suprir um potencial de
operação para o dito tubo foto-multiplicador, e meios para fi, -;"
ser variar o potencial de operação aplicado ao dito tuba foto.
multiplicador em resposta a saída do dito tubo foto-multiplica

3. um aparcelo de acordo com o ponto 1 ou 2,
caracterizado por incluir uma zona de inspeção pela qual pas. /

der derivada da Iluminação a qual o dito tubo foto-multiplica.

sem as garrafas sob inspeção, uma fonte de luz em um lado -da

dor Á exposto,

dita zona de inspeção, o dito tubo foto-multIplicador estando
localizado no outro lodo da dita zona de inspeção-, as ditas
aberturas -no dito disco perscrutador esto. disposto em. for.
se de espiral simples, meies para montagem do dito Ceci) OM
reiação de rotação dd forma que as suas respectivas aberturas
passam sucessivamente através da regia° &Obre a qual a dita lea,
te focaliza a imagem da dita garrafa, para efetuar a varredura
da dita imagem, o tubo foto.multiplicador tendo um foto.catode,

6.' Um aparelho de ardo com o ponto 5, caras
telrizado por inoluir meios para controlar e amplitude do dita
potencial de operação em-resposta a amplitude da saída do , dito .
foto-multiplicador, para manter a sada do dito fot-multiplioa
dor constante, a despeito de variaçães de areSe de transmis.
são de /uminosidade das marrafas sendo inspecionadas.
"e. Um aparelho para inspecionar a limpeia u.

Velos para posicionamento da dita ciscara com xelação ao dito

garrafas va2f8s, Caracterizado pelo fato das garrafas passarem

tubo foto-multiplicador para permitir a luz passando através dar

através de uma zona de inspeção tendo uma luz de um lado .

aberturas do dito diaco perscrutador incidir abre o fóto.cato..
do do dito tuba toto.fultiplUador t e meios pare rejeitar uca

mesma para . determinar me partículas de .sujidade encontram-se

garrafa como consequencia de um jato de luz passando através de
ama das ditas aberturas do dito disco-perscrutador, ser substaa
Cialmente Interrompido por uma partg cula de Sujidade,
g)
`.\
5 1/6
um aparelho de ac8rdo com o ponto 1 ou 2t
caracterizado por incluir uma zona de inspeção através da qual
pWSpra as garrafas sob insfaçãoe uma fonte de luz em um fado
ta dita zonas o dito tubo foto.aultiplicador estando localiza.
do ao outro lado da dita zona, o dito tubo foto-multiplicador

-IíSado um fOtoscatodos as ditas aberturas no dito disco perscra
tador estando dispostas com cídeUlo, o dito fot-catodo,do foto.
looltiklAusi gr 4 e 411.9 cilede ferscidadOr estando posicionado

presentes ounão em uma dada garrafa, um sistema de inspeção
tompzeendendo meios pare estabelecimentos de uma imagem Ilumina
se da díta'garrafa, meios para perscrutar a dita imagem lumin,2
sts mm tubo fto-maltiplicador Abre o qual incide a luz prove
lente dos ditp s meios perscrutadores, meios para provisão de
Iam potencial de operaçlo para o dito tubo foto-multfplicadOrs
medos para aplicaç g.o do dito potencial de operação ao dito'ta
' bo foto-maltíplicador, meios para fazer derivar um sinal 4e
Salda do dito tubo foto-multiplicador representativo de num,.
nação aplicada ao mesmo pelos ditos meios perscrutadores, ,e
meios para controlar ' os ditos meios para provimento do potell.
eia/ de operação para fazer variar o dito potencial-de opera...
ção providos para manter a saída do dito tubo foto-aultipliag

Sexta-feíra
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ni!))
: A requerente relmtindica de acOrdo com a ceneen

subeteneialmelite emete.ge, a daspilitedaa verinOes se.
trides lu' na iluednaOle ieádie a- plicada ao dito tubo roto-multj

dor

00 Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei No. 7 903, de 27

plicador,

de -agisto ..de 1 945, a prioridade do correspondente ped ido doR2
sitado na Repartição áe Patentes nos Estados Unidos da America.

8.

UM

aparelho de acHrdo com o ponto 7, cai..

em 19 de março de .1 962, sob No, 180./422

racterlzado Isolo fato dts meios provendo um potencial de 0P9a,'
raças) compreenderem um transformador tendo um primario é 'dm
seenndario, um primeiro retificador ligado entre uma extromídâ
de do dito secundário e o dito tubo foto-multiplicador, um-segundo retificador ligado a dita extremidade do dito secund.rio, uma- carga ligada entre o dito segundo retificador e o on

tre lado do dito secUndario, a dita Carga incluindo um primei
ro e um segundo tubo triodos e um transistor, os ditos primei
ro e segundo triodós tendo cada um anodo, catodo e , grgde d#
controle, o.anodo dó dito primeiro triodo estando ligado ao
dito segundo retificador, o catodo do dito primeiro triodo

ea

tendo ligado ao anodo do segundo triOdo, meios para aplicação
de uma pdarização a grade de controle do. dito primeiro triodo, meios para aplicação de uma polarização a grade de contra,
1e do dito segundo triodo, o dito transiator tendoseletrodoe
base, coleta e emissor, meios ligando o dito eletrodo coletor ao catodo do dito segundo tríodo, meios ligando o dito

97_,

letrodo emissor a um ponto de potencial 49 WArthcia,e meio
para aplicação do dito sinal dl?, controle derivado do dito tuba
foto-multiplicador A base do dito transistor.
9. Vm aparelho para inspecionar e limpeza d.
garrafas. Caracterizado par compreender uma zona do inspeoão,'(
aperfeiçoamanto compreendendo uma fonte luminosa em um lado da
dita zona de inspeção, um tubo foto.multiplicadcr no outró lado da dita zona e meios para explorar a imagem de uaa garrafa
interposta entre o dito foto-multiplicador e a dita luz compr9,
andando uma lente, um disco perscrutador tendo uma quantidade
de aberturas, cada uma das ditas aberturas estando dimensionadas para substancialmente obscurecerem-se face a presença da
menor partícula de sujidade a ser detetada, esta sendo maior
do que a imagem produzida por letras formadas no fundd de uma
garrafa, uma máscara tendo uma abertura suficientemente ampla

TERMO N 014.6.2143 de 25 de 3aneir0 do 1963
Inglaterra
Requerentes ERLINO JENSEN
Privilegio de InvençZoCUMA MXQUINA PARA A PRODUCIO
DE TUBULAÇXO COM COSTURA HELICOIDAL"
BEIVINDICAÇOES
Uma wiquina

pare a produçào de tubulação com

coatiíre helicoidal e partir de uma tira continua de metal, ca
raoteriZada pelo fato da compreender uma armação de maquina;

para alcançar a distIncia entre duas das ditas abertureslmeios
para mover a dita mascara e o dito disco perscrutador entre sl
a dita lente focalizando a imagem da dita garrafa nas aberturas do dito disco, e . meios, para rejeitar uma garrafa em raspo:
te a.uma salda do dito tubo foto-aultiplieadOr gerada AM resm
peste a um substancial obscurecimento de uma das ditn g aberta.
ros perscrutadoras.

10. Um aparelho para inspecionar a limpeza de
garrafas contra as-presença de partl.culas de sujidade,canatrui
do e adaptado para operar substancialmente conforme descrito t
faammse particular referància aos arranjos ilustrados nos
'desenhos anexos,

ume cabeço dotada de uma euperficie interna formada para defi.
nir o passo helicoidal da tire de metal e adaptada- para guiar
o tira de metal dentro de um trajeto helicoidal e tendo uma .
largura tal que-as Portela targinaiss préformadea da tira de me.
tal aobrepàem-se pelam suma hOrdpa, de, oenera que na tranapoe
eição substancialLmiatt de um h4lice dimplea, ala ditaa.partea
amarginais da tira de metal pão leVadas para urna relação de uni
¡o; um par de rolos beliscedores loulizedoe de moW,re e re.
Caberem e agarrarem entre Alga as partes Warminaie de tiro de
metal onde Mos se movem numa relaçà0 combinada, og ditos ro,
los-beliecador ea tendo oz geg g eixoe nusl plano comum pareleib
,. e couúando o eixo d g dg Oe_b92g i UTO par do rUct9 424Newba"x.

J hi:,1

ROO

Betes por

meio de e entre do quota

a

tira continue metálica

6

Jai,eiro _

puxada a partir de uma fonte de a:r 4,mentaC g o e adaptados para 2

4 relacionado com o dito carro
de maneire que êete cerro seja ajuatáVel eM t8rno do eixo de

limentarem por'impUleionamento a tira continua de metal para

tal cilindro.

dentro

te

da cabeço

superficie

macaco hidráulico, cujo cilindre

nume diweçã o àubstew.ci'almante tangência' à dl

dó cabeça;

quais e titó oo4tinua

uma plura?idade de rolos através doe

de metal

é puxada sob tensão pelos ditos

rolos elimentadores por impulsionemento e adaptados para forma

5— Uma máquina de ac8rdo . com o pontoJ 4, carecterlw
sada polo fatc de que o dito cilindro é fixado no cerro e roda
num alojamento carregado pele arma9ão da máquina.

rem partes marginaie interenatáçeia complementares ao longo —
da tira

de metal;

um carro suportand,) os ditos rolos alimenta

i

;dores de impulso e também os rolos que formam se ditas partes . .

radia
do a partir de e sendo rotativo em terno de um eixo que cruza (
w.
com oo eixos doa ditou rolos bellecadores; e meios para aegge
1.
Varem. o dito importe ó dita armação animo rasca* an gular Sole
-ns,_,
'01_0nd-a com o cabon“
Dargineie complementares da tira de metal, o dito carro

• 2e tba Miqgfla para e produçao de tUbulAM de'
, _ ---wP.V.,~T,..4.-,3,-;:•., ,...:•-4,m:=, ,, ,'•--: ',''..---t, '7, ,;;z4.'.,,
elnatata 4011001da/ a partir de uma tira continua' de metal, 04,
catterizella pelo fato de compreender uma amacio de miquinai if
-.......
ama eab0C0 Gelada de uma superfície que define o raio de çánli
tura e pano de hélice do curso da movimente da tiro de metal;j
-...
um p ar de rolos beliscaderao entre oa quels,partea morgt_nala 01.
..
pema-fivela prítormadea de tira de metal são apertadas nne,,,,
Costura..,_
de fechamento holiceidel quando e tira de metal treno
pbe uma Volta simpies . da mel bílite na cabeço: CM suporto
pare
.
um doo dita rolo que engatam o verte externa da costura de o
'
foo.liozolito
s; 00 ditos rama heliseaderea redonda mo cixes gp
. ., —.
erma Um o eixo do dite sUporte para um da g dite° rolos: UM
frver
, •de
.. rolos de alimentecãe de impulso adaptados para alimenta•
tem pot imp ulaionateit0 a tira de metal utroría da
dita Cohen
hw
LO rolo bellecadores; um jegode rolo ~Odore)) cetra
00 o
F"
Gaia o tira de metal 6 puxada a partir da fonte de
dieenten
0, Igo p
eloaditu rolos alimentadores de impulso, da dita]) U10.0
P,, re.
formaddres
deformando
as portar( rarginots dO material 44 Ureu
•
•
.
0...
Ca PUIU tOrgadqres de costura do techament0
pertlutívele Cee,
egoaentem up par de placas guio pa ralelaa
entr e ep 0014 e
k.-•,
gra de Catel 4 imp elida a partir 400 ditos rolos alimentado
...~.
pa. ,..-.
Ma de imito e r010.0 fOrMadar0 c aluat4vel an gUleregle CO
o gx, to mo clo tua cuporte para,o velo 1
264.0.00APP gooroj
e egip Cfl 4R9 crua com Ca eixoa da ambos oa
Morou CAIO poro C:Mareai o 4ito corro do vaigh alma
Ège 4.1r-cdi-etelaWei e MO MO ~roa_ 4
o
_ go 41too
__
0~1e_fin~ 0.~.*/
• ••

ai

•

$0 (gO
4.oirtio_5tio o 0e111 ; cgrut
'41#
ati) Cte 4g9 eLtÀ,Z9 tgigoder eXtarno 4 corrÇarge
°
cgoo.o~o40 (o u coIO corrwao or goro o_o
!GIM.° bldrá gko alp 'effiftWO 49 ~49 tilleed= t91011

.. 6,
•
4 s VOam4ggiaa dacocedóTc- pí *ponto 3, cera-aerIo
g ado pala :ato de aUG o 4112 ombro é a hoste de embolo de Um o,
,

6— Uma máquina de ac8rdo com qualquer doe pontoe *
—
. precedentes, caracterizada pelo fato de que o rOlo beliscador *

interno 6 carregado por um esquadro fixo em releção a uma de Ukó
. , per de plecoe guia planaa pelo dito carro e entre Os gizai° o ou
•te material da tira é eg iaade tangêncialmente dentro da cabeça,
-

,1* Cma suáquine de ec8rdo com o ponto 6, carected.*

:cda pelo fato de que inClui Um membro de eacoramento desloOat
ivel cot) pressão contra o dito esquadro para manter o dito r610
tbaliacedor interno duro contrá e formecão de Costura dó obrdo
N—Adu máquina de ocórde com o ponto?, ceractCal

'ma pelo fato de que a dita eacora d uma berra angular dotedb
LI,
411 membro dó articula 40 e a extremidade livre dó aeu outn
o dito °alga
.140Cra 4 adaptada para-ta-tUnada zebre e contra
- —

dro:
La

• rN

.44

máquina de eeerdo cem qual-quer 400 Denten
prOMOnt40, CDrecterizeda pelo fato de que a dite dt0M0 4 uw.
Ge faixe de metal em f8lha flexivel entre em aues extremidesee
:onrolada mum .hélice simples e ajuatégtel na extenah efetive P2
;VO mudar o diâmetro do circulo de ' paeso heliceidal do Seu Cgro
rIBP enrolado.
_

g.

tma

10— Uma máquina de acerdo com o ponta 9, caracten
,tx
fato de que m dita faixa é fixada por uma extramidan

Zada pelo
de a uma das dites placas guia e pela sua outra extremidade O
Ume parte da máquina adjacente soe ditos roloa belledadorea,d
sendo uma extremidade da feixe ajuatível longitudinalmente em
relação moa meloa'que a ancoram na 1401.01'0f'
—

)2,- Uma méquina de acerdo com qualquer doa ponte»

6 a 10, caracterizada pelo fato de que adjacente o ume borda
lateral da dita placa gula é localizado um relo gula adaptado
'para correr Contra =O parto Carginal da tira do metal nume jãa
?Caição junte- da' aitieMidadelreceptora de trabalhe,
- de_ cabeça '''".11
.ov
1112Pida7
). 12. 1-IMi—Máquits de sedrdo com qualquer doe pontua
k e 11, caraoteri ,ada pelo fato de que adjacente a uma borda
da g placas guia d prevista uma barra guia ajustável leteralmea
,te adaptada para engatar e guiar e margem lateral da tire 0_2)
metal entre os rolos beliscadorem
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,fêt1 COUCC halieudail
canatruid&D erfahjadia
1
.
.
e
adaptada
paia
...ií-.eçaiutuleunimuuemeaull.toulteriormectes
.

Cê

trans

mi-Ca 2, 2 ou 3, caractizada feridora de acOrdo com um doa
p

aro fato da camada transfendOP4 Oonter material hectográfico fo
rmador de imagem
5. Uma folna t'ransf
eridora de acOrdo com o pontt
0-- WACteritada pelo fato da camada transferidora compreenUer
QM flAigrial hectOgráfico substancialmente incolor

0.44

6. Uma fOlha trans
Ple.WW#

for mador de

feridora de acordo com um dos

1, 2 ou 3, caracterizada pelo fato da

144 fé;lha mestre 'planográfica
04.!

(lb.404, material-oleOfilo.

e

f alha mestre sep
a camada transferidora c ompre-'

- 7, ume
fOlha traneferidora caracterizada pelo
dó 4"it-aP subitano ialmente
tate]
de
(Watrado.

a cOrdo com o q ue •

MING CO, .~.....*307,4

Nivilegic do Inve Nio,"PROMOS 3
mpossos
P£RONCIA PDLO CALOR

D£ TRANS*

RWINDICAÇOU
time folha tranate»idgre
d4 formar termográticamentO imaaene

Ja

p ara ttg0 42 UR p
romp.

adere gaia rinha teeetrev!
wa pode irer usada para
OH
produzir muita, otiplaór freou*
(u
.
sei uma 1'61110,
no
W)

g 4 442444 trAniteneh

em

coota0 ma C 0110,Cía10 40k
de alb42
400~0
,.

a p ilha
'
exposta à redísçjc,Infrevermelha
0 calor

ine tactaftea p cpre/0

absorvidb pelas im agene
da
áp atravea ris rlba •
ci
traneterl

p elo (1914

atha o r tolta/ é tronotart
-,,,,,.~.~~-stoy
dora para Candlr
.
C ~Mó tono,
Cffirldorz e p erritir a trec
a torincLe da Ca"
"J
par) * O lha Ma'
ore, dita falhe
trenereridora tudo MO u
nd ag io glexitg a
(Ima oomada fo rmsdnra
41'
da IMOBOM trapaforhal
$/
pólo calor 4 4004P
prre de ma ter101 que
ópoorya"cadilmI, agposlgio inatatittinea,
ouantidade
,.
de rodiagio Infrarormolha 0r
4
:talantes para °miar/
0 trans teris
pcie 4,
.
II
.
camada tormadora,d0 leas0MAaraer
faio fato da tOr
ctlgadg;4
uma camada 44 WateP12.1 p
,
lícOlea entro g tat,,
,t2k:
eqão e a camada trg
waridor 8
, 8 matorA81 da camada pitiatige) !
Oendo tal q Ue thrt, inrugg
OU
,
i
tunda coando exposto ao calor
Oenvo1vid0 pele redlegin int'rgterffigtha
ga g i;
. ~kr a.
~ar. Lcarnadri.:~uarir o 012 Para

J

n

0,
• ";,,IM'CMC•
.dera
-

original dotada do Imagem,
• l up erpoeta eD0 sj
:r
avlba
trans feridor: a e a fjlha
,
4!
me stre,. co

rra da alho transferi dor
ab alho da tOlhe
meatre, e
r

foi aqui des crito

A requerente re
1vind1ca de acOrdo com a Conv
ençãoIWORWCional • o Art. 21 do Do
creto-Lel na 7.903 de
A g4to do
27 de
1 945; A, pr
ioridade
do
correspondente
pedido
ta. d0 5c9. Rep artição de p
dep osi- ,
at entes nos ER.UU.
da Ame rica, em 27'.
dg pe t
embr0 de 1961, sob No. 162605.
,

UnNo N0 145i618 de 26 de dezembro de 1962
fitquerecto4 OOLUMOIA AMOR AND
CARBON MANUFAC.

-

.

801

Uma fOlha trans
feridora de acOrdo com os p
ontoe
OU 2, natacteriZada‘ pelo fato da camada
p lástica ser uma re
,IIDA
..
4. Uma falha

relOn110 UIRM.Ita da acdr48
com e convencào
• art ani8lIal e o árt-a e./
48 08~0,,-.404 pó 7,903, de 27 de to d e 1
943t e 1~14040 40 00.-0
4POlideNte pedido deposite.4Rapartiçi'a,4a Ntantee 48 Itslataroa esti*U
f
de aceiro m
;41v;
1W4 Oh te 3430#

13)

Uma fdlha trans
feridora de acordo com o o,,nt0
Cea c terizada pelo tato da referida
fu ndação ser papei,
onto p elo
fato da fund .
ação e da canada de material p
lástico sem
trAPP1.49.14a8.

cOmovÁ

14• JiWm Matraocaatura hell
'- r Tão 0.8dUtida
mdNiA4 40 adard0 COM ívelquer UM
T4 "too PrEQadóttót,
-

.

2,

*

' 's

•

I

-13, un MIOTA2 PM ;
pro4uió do Use tubUl
d000

',,O0rAn010 a-aa d aafAhlUe'..,„
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REIVINDICA008

/ - um detetor sUbeeettador para modulaçieo de trem
Oencia dos receptores compreendendo terminais para conexão a uma
rente de sinais de faixa lateral sub-portador e um sinae principal
CUja frequencia e harmonicamente ; relacionada ao referido sub-portam
der; um circuito ressonante sintonizedo para uma frequencla do sinal principia para selecionar semente este sinal principal; um
arcuito oscilador para bosenvolvier. ama voltagem em uma frequine
eia relacionada com a do sinal principal e um detetor acoplado
para receber os sinais da faixa lateral eeb-portadora e a
volta g em do oscilaeor para a demodUlaçãO da referida onda sub-per.
tedora, caracterizado pelo feto de q110 o osollador e normalmente
polarizado a uma condição .de inatividade; este circuito pode ser .•
acoplado ao circuito ressonante para que exista um controle, se . mente quando o sinal principal está presente e os meios para
aplicação . deste sinal de controle no escilador, para ativa-los

2- O detetor de acGrdo com o ponto 1, caracteree
zado pelo fato de que os meios de circuito para desenvolverem o
sinal de controle e pá meios para sua aplicação no osciladorstelge
un retificador acoplado ao circuito ressonante e g válvula de cOne
trole, cuja condutIvidade 4 controlada pelo retificador, acoplam

de,

-

‘,101 a impedanbie eziwaao taro os Catedes da primeira e segunda
Veavulas; um ponto de referencie, Os Ár2rnetros do 0Scilador e

Nó110.023 dó 13 dè ~curó de 1965
Requerente: RADIO CORPORATION OF AMERICA
Privile g io de InVenção: "RECEPTORES DE sxga DE RADIO"

ao osellador para controlar a aplIcaç g o da polarização.
3 - 0 detetor de acerdo com o ponto 1 e no qual

Jan(

e-

e.

trovancia do retendo sinal principal e metade da do sub-portaderei,
ebracterizado pelo fáto de que os meios de circuito para desenvolvemento o sinal de controle, compreende um retificador' de onda come
pieta, que controlará a voltagem, tendo um componente de ondas pe. •
eUenas, cuja frequencia e de duas vezes a do sinal princlpal para

circuitoe da segunda valvula sio tais que . cada-oscilador e ptie
larizado para seu estado de inatividade, devido a segunda veevula
conduzir na ausencia do sinal de controle e polarizada para Sua
condição de atividade, quando um sinal de controle e aplicado a
Náisee end a válvula e . torna no-candutiva esta segunda velvula.
7 e O detetor-de acerdo com qualquer dos pontos
precedentes e no qual a onda portadora demodulada e aplicada a
um amplificador de audio, caracterizado pelo fato de que: os
meios de polarizaçáo sao providos para polarizar o amplificador
para bloquear a translaçáo de sinais de audio frequencia; um cir...
Culto retificador acoplado ao oscilador e ao amplificador de au.

dee, para derivar a voltagem de controle quando o osodiodor esta
oscilando e aplica-la ao amplificador de audio para trocar a poisrização, permitindo assim a translaç g o de sinais de audio.
8 - O detetor de acerdo com qualquer dos pontos
precedentes. caracterizado pelo fato de que os meios para indicar.
quando o sinal principal está presente, e acoplado ao circuito os.
Ci/edor ' para receber um sinal de energia do circuito oscila-

e

dor: •

.100.

9 - O eetetr de acerdo com o ponto 8, caracteriza.

do,pelo rato de que os meios indicadores compreendem um resistor

e uma 'empada de gás neon conectada em serie atreves do circuito
ressonante.
10 - Um detetor sub-portador substancialmente como
aqui descrito com referencia a fletira 1 dos desenhos anexos.
A requerente reivindica de acârdo com a Convenção
Internacional, e o Art. 21 do Decreto-Lei n 2 7903, de 27 de agosto

de l915, a prioridade do correspondente pedido depositado na
Repartiçáo de Patentes dos Estados Unidos da America, em 16

de fevereiro de 1962, sob n o 173785.
/3

e sincronização do oscilador.
4 - O detetor de acGrdo com o ponto 1 e no qual a,
frequencie do sinal prencipal e metade da sub-portadora, caracterie
zgdo pelo fato de que : os meios de circuito para desenvolver
O sinal principal compreendo um retificador de meia onda, que service para controlar a voetageM, tendo um componente de pequenas
*fidas que e tombem uma metade da frequencia de ressonando do os.
Oelador e sincroniza o oscilador numa frequencia duas vezes a do
I
epoponente citado.
5 - O detetor de eekdó com o ponto 1, caraóterl*
coo. por um filtro conectado entre 0S terminais e ' o.detetor de
WeeellaçãO das ondas tuteportledeNS para aplicação eles sinais dà
Caia lateral aub-pOrtadOm na detetos" pua a demodulaç g o das on.

dft eubeneeeaceerae.
• caem de adtdo com o ponto 1 e no qual
abiltde 121111 Lua dlyula com um anedo, catodo

erfellf0
aão
41,4011.510i- ageltalt44p por.: os meios para a aplicaçSo
g
ia= dg Odffire, dd eiftúlfo Ostilador possui 'uma, segunda-v(1D.
• •

Ma- 000 UM 41odO 1 um Oteklo e uma grade de controle, com o sinal
C~. de uma segunda válvula,
AmigmusgmosgO

TERMO N 0 141.207 de 23 de julho de 1942
Requerente: N.V.PRILIPS CLOEILAMPENFABRIEKEN
. 9-1
Holanda .
Privilegio do Invençá8e 1 APERPEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS
A LIMPADAS INCANDESCENTES ENCHIDAS A GXS,POSSUINDO UM C.
PO INCANDESCENTE DE TUNGST2NIO"
REIVINDICAVSES
- Aperfeiçoamentos eln.ou relativos alerIpadaa incendes

Sexta-feira
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Dente* . addhiaa$ a ag s, pOesuindo um coão inoa
ndee0eate de tunget;
aio, gás de enchimento asse que é total ou pa
rcialmente conetitui4 0
pce aexagluoreto de . tungetânio, ca
racterizado pelo fato das extreml
dados compa rativamente frias do corpo incandescentes serem protegi
das da reação com o els da enct imentnpor meio de
um enválucro re.
alatente_ao
' 2 r Lâmpada I n candescente, como wdOecrita ao Ponto I,ca.
racterizada p elo fato de, exceto na Parte mala aquecida do corpo
incandesoente, tâdas as demais partes da lâmpada dom as quais ogás'
de enchimento fica em contacto consistirem de uma substância reais,
tente ao fluor, ou ser esprotegidas de
'reação com o ela de eachimen
to por intermedio de um revestimento.
3 - Lâmpada incandescente, como a descrita noa Pontos 1 o
o axacterizada pelu tato da pressão total ou parciarno hexafluo
•
reto de tungstenio ter voltr . inferior a 10 To
4 . Lâmpada incandescente, como a descrita nos p ontos 1,2
e 3, car acterizada pelo
fato do gás de enchimento consistir, no .to
do ou az parte,. de fluor ou

co

mpostos voláteis de fluor, os quais,
quando aquecidos pelo corpo incandescentes, d ecompõem-se em fluo: •
produtos não reativos de dissociação.
, S
Lâmpada incandescente, como a descrita nos Pontos 1. a
4, ca raoterizada peio fato do gás
de enchimento consistir, no todo
ou em parte, de fluoreto de nitrogenio.
O . Lâmpada inc andescente enchida a gás, substancialmente

33

TERMO N9144.396 de 6 de novembro de 1962
Requerente:RADIO CPCRPORATION CF AMERICA ....E.U.A.
Privilegio de Inven ç ão:"DI8POSITIv03 SEMI -COWDUTORES
PROCESSO

PARA'SUA FABRICAÇXO
REIVINDICAÇOES

-1. Um dispositivo semicondutor compreendendo um corpo de material semi-condutor cristalino tendo um Te.
vestirdento da dxido de silicio ádbre uma parte da superficie
do dito corpo,

revestimento contendo um modificador
do tipo de coodutividade; pelo menos uma. barreira retificado
o-dito

ra no interior do dito dispositivo; e conex;es eldtricas com
o dito dispositivo.
2. um dispositivo, de acOrdo com o ponto
Caracterizado pelo fato de compreender um transistor consistindo de, um corpo de um tipo de condutivídide dado tendo duas
faces maiores opostas; uma regiSo anular 'do tipo de condutiy:
dade oposta se,situa_no dito corpo contiguamente â uma dita
face maior; a barreira retificadora se situa entre a dita re
gião de tipo oposto e o grosas() do corpo do dito dado tipo;
ol requerente reivindica de acdrdo com a Con-

venção Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei n2 7903, - de
27 de agdsto 'cle 1945, a prioridade do correspondente pedido
depositado na Repertio de Patentes nos Estados Unidos da
Amarica, em 19 de janeiro de.1962, gob n2 167.341.

estruturada de acórdo com sa . descrição aqui feita com referencia
ator
desenhoanezo.
A requerente reivindioa da acárdo_oom a Convenção Interna
cional a o Art. 21
do Decreto-Lei No. 7.903, de 27 de ejeto de
1945, , a p rioridade do corresp
ondente pedido depositado na Repor.
tição de Patentes da Alemanha, em 26-de :ulho de .1961, aob na,
20482.=

TERMO E Q 145.8111 de 15 de outubro de 1962
RequerentetRADIO CORPORATION OP AMERICA .....E.U.A.
Privilegio de Invenç go2"CDRADOR DE SINALAM-PORTADOR
ESTEREOFÔNICO"
REIVINDICACCER
-rák,t
1 . Um gorador de sinais stib -portada,
estereofônicos caracterizado pelo fato de compreender um
de circuitos de entrado um para cada par de sinale ro
'lectoi
nados oster.eofônicamonto, meios provendo quatro enrolamentos

<41

ta

dutivos lindos para forMarem tua circuito as ponte, meios par$
acoplax nm-dos di,tOs poros de circuitos 4o entrada Cittilk/U;$

111

v4

'10

Circuito diagonal do dito circuito em ponte, motos para acopla*
o outro dos, ditos pares de circuitos de entrada &travem outra
M-.P çuit 9, diPPRO.

40 41 t.O 0.,; ç 1.4

015 P°4t020

ag e4 'ac9„g4d09IN
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dois dos ditos enrolamentos ligados em oposição no dito cirottiff

sais esquerdo e direito são desenvolvidoa atroves do enrolcmono.

to ma ponte para fazer derivar um sinal correspondendo h soma

ta secundário do dito transformador de solou

dos ditos sinais relacionados estereofónicanente, e uni modula »
dor balanceado incluindo meios acoplados nos dois restantes dos
' ditos enrolamentos para fazer derivar um sinal correspondendo h
diferenqa entre os ditos sinais relacionados esteroofenicamente.
e

. tia gerador do acara° com o ponto

s fonte
r 1, caracteri zado pelo fato de incluir meios provendo uma
de energia de onda sub-portado r a acoplado ao dito modulador
lancecdo, e um circuito do sarda para o dito modulador boloncea
do.

4 - Um gerador de acOrdo com o ponto
3, caracterizado pela dita fonte do energia de onda sub-portado
ro estar acoplado catre a jun.ção dos enrolamentos secundários
u n do e quarto transformadoroa o um ponto substanc/
dos ditos se g
almente co centro entre as extremidades do enrolatment-o primário
do dito transformador do sarda5 Um gerador de ocdrdo com o ponto
'3, caracterizado pelo dito circuito em ponto compreendandó meios
matrizes em cadeia pare combina ox ditos sinais esquerdo e di-

3 -Um gerador do ;ecOrdO com o ponto

3., caracterizado polca ditos pares da circuitos do entrada com»
preendorem um prilnoiro e -segundo circuitos de ent.rada dporet 01»

reito para produzir uni sinal de diferença representativo da' di.*
terença entre os ditos Sinais esquerdo e direito e um sinal do
•eoma representativo da soma doa ditos sinais esquerdo e direito,
O dito modulador bolam-coado incluindo um circuito de entrada a-

Sais esteroofOnicos esquerdo e diroito; -o -dito circuito ou pon •

coplado aos ditos meios motrizes para receber o dito sinol

te compreendendo os primodro, segundo, terceiro o quarto trone»

diferença, um' circuito de 'sarda para o dito modulndor através

formadores, onda um dos qunia contendo enrolimentos primário O

do qual são 'desenvolvidas as faixas laterais suprimidas do por*
*Moro moduladas em amplitude representativas do dito sinal de

aecnndárlo, umo. primeira sário de circuitos acmproonderido'Ds
zolementos primários doo ditos primeiro' e cesundo transformadores, MO °agindo cárie de circuitos ccmpreendondo OS enrolaram..

diferença, meios acodnlndos a dita cadeia de matrizes provendo
um

circuito de sarda poro o dito sinal de 'soma, Meios provendo
tf

tos primárlos dos ditos terceiro e quarto transformadores, os

1min fonte de -energia de tonalidade piloto de uma frequência que

ditas primeira e segunda sério de circuitos estando ligados OM

é um sub-máitiplo do dttn frequência do onde; sub-portndorn.

paroleio do modo que o enrolamento pitimário do dito 'terceiro
transformodor está ligado ao enrolemonto primário do dito Geada
, do tranaformodor, .o o .enrolamonto-primárie do dito qu ar to troo2.

cir,cuito de sarda de energia de tonalidade piloto acopindo h&I.

formador -cateiligado o enrol mren to primário do dato primeif0
trem:formador, os :altos primeiros meios do acoplamento menciona

,do corda poro o :dito gerador de xondn 003-portadora entereofani*

doo ecoplando o dito primeiro circuito do 'entruda antro a jua
_dão -dos enrolemontos 'Primielos dos ditos primeiro e -quarto trema

t °radio re a O jünção dos enrolamentos primários dos ditos de»
suado e terceiro isronatermadOros, os ditos aegundoã meios de o»

eoplamento mencionados' acoplando os ditos segundos meios do
ylomonto mencirinados acoplando o dito segundo circuito

QO

entra

da entro a junção doadenrolonnontas primário-a dos ditos pridieltO

te fonte do enorgia de tonalidade piloto, um par de terminais
Co, o moios ,acoplmido o dito . otrxuito de .80.fila do moQu'lndor,
dito circuito de saído do bina de acima -e o dito . cirtutto de-ao
ilekdo tonnlid:ado piloto cm cério entrovez doe dites tarmjaajo
do sarda para o dito gerador da .sub-portatdora ostereofOnica.
- Um gerador de arcérdo Com o ponto
caracterizado pela somo dos atonia esquerdo e direito -gond°
desenvolvida atreves dos enrolamentos primários dos ditos pri

tédio do qual. e: diforença entro os -ditos sinete 'esquerdo O ds a

moiro e terceiro transforrandoren; os ditos dispositivos condutores unidirecionals empreendendo &o primeiro, nogundo, torce,,
ro e quarto diodos, :cada uni •terado um enodo e um catodo, meios
ligando o primeiro e segundo diodo em serie através dos enrola»

leito é desenvolvida atravOs dos ditos enrolamentos prindori08

Mentos secundários dos ditos segundo e quarto transformodore0

'dos segundo e quarto transformadores, meios ligando 'ou erogn

de modo que o catado do primeiro diodo é ligado no enodo do se*

~tos geetadár•az dos ditos , sogundo e quarto trensformodored
Ont série, um circuito de adda inoluindo um tranLforriador de da

gundo diodo, meios ligowlo o terceiro o quarto diodos em 449
(\traves do enrolamento secundário dos ditos gundo o quarto

faa tendo enrolamentos_ primário e secundários, o dito modoldor

transformadores do modo duo. o owtodo ,do quarto diodo ó

betlesiceadd inoluindo uma quentidodo de disposItiv.ca oondutOred

ao mode do primeiro diodo e o anodo do terceiro di,odo O ligad0
co catado do segundo diodo, o dito enrolem-tonto -ordinário do dito.

segundo tronatormadores o a junção dos 'enrolcanentos - prim6r100
dos dit-es segundo o terceiro enrolamentos primários, por inter*

tirddirOatonaid , e -0 enrolai:tonto primário do dito transformodOf
do- sarda, meios ligando co enrolamentos secundários doa dttde
segendo e q uarto transformadores, uma fonte de energia do Od40
eub-portadora ncopinda et. dito modulndor balancondo,d por intOPt
médio da qual as faixas laterais suprimidas da portadora
•
das em amplite repzesontativaa da diforença entre os çlitos si

transformador de sarda estando ligado entro •• junção do dito
primeiro e segundo diodo e a junção entve o dito segundo b terceiro diodos; uma cadeia de filtro ("9. dussagem de bonda ocoplat
da no enrolamento secundár5.o _do '” fr :, -reinsforModor do saf.de,
dita cadeia de filtro do past‘odm de banda' tendo um circuito do

•t
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pelintWatruís dó atil

eauffinfiatt o'bikilla lateral dupla modu
tua.64 etcplttUde /enodes laterais ,
suprimidas daportadore repre,
inajalVa da..dffirenta entro os ditos
sinais es que. rdo: e direito,
t
, ,i7. erminal dà eardil para o dito
h.
gerador do onda sub-portadora
:ifflokaofanioti, e meios eooPlando o dito circullo de sarda , do
%MO de paSsageta do banda aos tonninais de edda para o . dito
L.
Ige,Pádor de sub •portakre estereofônico°

•

Janeiro de 19E9 8C5

TERMO N 0 145:111 de 30 do novembro de 1.962
Requerentel AMERICAN CAN COMPANY g.u.A.
Privilegio de InvençUtMXQUINA PARA ENROLAWNTO EM

d

9 41, Un g erador de nedrdo com o pauto

•

Sn'IDTO vrz

REIVINDICACOSS
, -1 n Uma mequine para enrolamento em espiral oarecterizao
As por compreender um mandril enrolador e dispositivos para enrolni
.pelo menos uma caááda de material helicoidalmente em torno do dito .
mandril ; um engulo ' de helice predeterminado para Imprimir-lhe e
forma de Um tubo, ordito Mandril sendo formado cem Uma camada exterior eubstitufvel ou removível que compreende ume fite helicoidal--

ItarnateriZ .ed0 per eoraproendor os ditos primeiro o terceiro
eVne-fiennedoree enneladoe ai um núcleo, e .os ditos
'segundo '''‘o
1, §"Uar toircasfo.rmadoree enrolados .
em outro .nUeleo, meios ligando
rte enrolamentos socundirica dos ditos primeiro e terceiro-trens:.

mente enrolada em torno dó dito mandril, e ancorada contra dealoca.
mente em reinei) ao meemv..

rormadorea, Om releção• de e:paio. em s.érie , .para. os sinais deaenvo
t!idoe latravás. doa meeraos 9 uma, eadeie do retardo. de
. tempo acopla
Ou eos ditos enrolamentos' secundários do primeiro e terceiro
1-(transformadores para proverem um retardo su b ctencialmente
Oo ' retardo para os sinais atraváa dó dito modulador de mel, •

ser identieo ao :ngulo.de helice ao qual-e dite comede ,- do-material.
e. enrolada sebre. o dito Mandril.

m4,111tn,. de esi¡rd ,e'com o.ponto 1, 08re-eterizada
pelo fato do engulo de. /leiloe de. dite Tua helinoidelmente enrolada,

3 - A mequine, de acerdo com o-ponto 2, caracterizado

peio fato dee . bordes.helle10ideie da dite fita helicoidalmente emvelada serem topejedas, ,

o

k. filtro de pares-agem de ' banda,. a dita cadela de retardo
. de tem

(tb tendo um circuito. de adde.atreveis do qual J decenvolvida a•
OeIntt dos ditos sinais estereofOnicos esquerdo e direito; um di
Is
ri -eor de frequência acoplado h. dita fonte de cada sub-portadora,
O dit0 divisor-de frequência tendo um circuito de sarda atravéa
do qual sinais com a metade da 'frequência da dita onda sub-por.
tadora co
ã, desenvolvidas; , um pardo tontinaie . de .eaida para o
ato . gerador de cudo eub-porisadora estereofánica, e meios coo
. tl. end.o o dito circuito de salda do filtro de
pas .segem . de banda;
O dito circuito de 'adda da cadeia de retardo de tetapo e o
cir.
«alto de saída do dito divisor de frequm enota em .
serie através
&O terminais de saldaperit ó dito gerador da oub-portadora os. •
h-roo:jantou,
A ro g uoronto reivindica de accirdo com a
efivonOlo laternieionol e o Arte> 21 do Docroto
-LeVa • 7.903, de
g? de egOato de 1.945, a p rioridade do
c orrespondente pedido do
Ventado na Repartição de ?atentos dos Estados tleidOs da Ámírim,
Qt, ein 23 de outubro de 1.901, sob
NO. 246.7856

•

4 - A míquine, de ao7erdo com o ponto 3, oeracterizede

pelo feto da fita que e enrolada em terno' do tandri/ compreender uma
Parte extrema de Um trecho mala longo de fite, o restante de qual
Compreende um suprimento de reposiçeo da • fita.
5 - i ' meqUine, do scOrde com . o-pOnto 4, caraoteriZsda
•. pelo feto. do dito 'suprimento de fita de repoelçeo ser moapedo eebre
Uma bobina.

6 à mequine.de acôrdo cot cv,pOnto-1, caracterizada
.
pelo •fato - da dite fita ser , formada de fibras
. •de
___vidro impregnados
• com- tetrefluoro etileno polimerizedo de fc;r6e e reduzir e frioçeo

entre o-dito mandril e o tubo que este sendo enrolado sabre o mesmo.
7 - Á.maciaina,
acerdo com o ponto 1, caracterizado
_
de

pelo tato de dite fita ser

feita

de nylon.

•

8 - Lhe Mequine para enrolaMento em espiral, ceracteri
lar pelo menos uma camada de material helicoidalmente em torno do
dito mandril para imprimir-lhe e forma de um tubo, e parte exte-

rior do dito mandril sendo formada de fibras de vidro impregnadas
Com

tatrefluoro etileno polimerizodo.

9 - Uma maquine para enrolamento em espire/ # . caracterizado plr compreender um mandril enrole-dor e dispositivoe:Perw
enreler pelo menos uma cismada de material heiio0ideImente em torno

"11

do dito mandril para Imprimir-lhe o forme de um tubo, a ~te
II:0JV

rior do dito mandril sendo formada de nylon.,
gol
.41. •••• •
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"

zada por compreender um mandril enroledor e dispositivos pare enro

exte n
,

1

•

•
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diversas toZueçoes possam ser colocadas em courIcaOS com
TERMO No 146,610 de 31 de Pine iro de 19é3

es tu/A/lavo sucessivamente', com a finalidade de obtengio de

Requerente: GEORGit AiFC6D . THOHAS, JOHN RATMOHD HATÇN

sedimento maximo dsdita quantidade de tormaçUse

e DAVID CRAVRN
Privilegio de InvengSol "FECCESSO DZ.S APARELHO PARÁ
ICADAHENTO DE POÇOS DE PETRÓLEO E SEMELRANTES m

51,

DaCaperelho para acabamento de poços aw

sc4rdo com o processo descrito nos pombas 1 e 4, Oaraoterie
sedo r inc/uir uma tietra tubular posicionada em umspoço,

REIVINDICAÇCES

meios de vedaç;o expanatvels sdbre adita fieira tubular le Um proceeso para acabamento de um poço

'estendendo-Ge atravds de uma ou mais formaçoes produtoram

aparáveis para entrarem em contato para efeito de vedaOld
e Proteçao de uma formaçao produtora do poço, aldm .ds meio:

7

-

Caracterizado por incluir a proteçao das formaçtés produta.
rase a oimentaçao do poço por cima e por baixo das dita::

O

•#

.

forMaçOes de produç'cio possibilitando, ent ^ea, aeletivamente, 1

o formaçao de fluxos de fluído a partir de diferentes formal.'
çoes

produtoraz:
2. Dm proceaso para acabagento da um poç.

Co ac6rdo

com o ponto 1, caracterizado por Incluir a intree

duç "eo de uma enfiada de tubulaçao no poço, a proteçao das

l estendando ..se ' atravds das ditas vedação') a- tubulaggee prO0
vendo comualcaçao ' entre o Interior da dita fieira a o exa
tarlá doa meios de vedNeo,
6: UM Aparelho de acxdo com o ponto 5, ca-

motorizado por incluir arranjos de vellaulaa adbre , a dita
fieira tubular operaveds para impedir comunicaçio entre O

Interior da tubulaçeo e o exterior doa, meios de vedlição.
,?• Um aparelbo -para acabamento de poços de

formaçoes contendo o dleo, a cimentaçaa da enfiada de tum
boe co poço por cima .e p or baixo de cada formaçao contendo

so8rdo com de pontos 5 e 61 caracterizado pelo fato da

o dleo, eeletivamente provendo comunicaçiio entre o interior
•.
da dita tubulaçao e as formaçoes contendo dleo para pernil.

maia formaçaes produtoras separadas do poço: unidades de Iva

tir um fluxo de dleo para o interior da referida tubulaçao.
3. Um processo para acabamento de um poço •

da ac4irdo com o ponto 1, carecteriíado por incluir as °pe.*
rZçdee de fazer Mirar uma enfiada tubular no Ulterior do •
poço, vedando e protegendo formaçOes produtora:Á em níveis
meltillos no poço em YSrno da dita enfiada, provendo pez.,
eagénn, longitudineis entre os- meios de vedaçao e ae forma,.
oa adjacentes á dita enfiada, forçando cimento ztravds
dá enfiada e em refluxo para cima atraves das ditas pague,L$°a oelo exterior da mesma enfiada de tubos para cimentde
ala por cima e por baixo da cada formaçio, mantendo az dia,:
taz vedaçaes como proteçao das ditas formaçiies, e, -então,
operaMeopeletivamente arranjos de vtivulas adjacentes às
tormajes para permitir ao dleo em uma formação selecionata penetrar diretamente me enfiada de tubos sem a necessitada do perfuraçjes-adicionais nos tuboe ou nas formaçOes.
0,4e.0.) 4. Em processo de acdrdo com o ponto 3, ca'lletterizado pelo fato do cimento ser aplicado concorrente..
tente com .a colocaçio da dita tUbulaçao no furo do poço em ume
tuantidade de localizaçOes espaçadas no furo do poço entre

ta fieira ou enfiada tubular estendermee adjacente a uma ou,
enleai para as formaçZés protetoras sendo instalados na imbue
Iziao adjacentes a cada formaç;o, cada unidade incluindo um
tubo constituin;o uma seçio da dita tátulav-21O e em conexis
com a mesma, uma capsulo expanstvel disposta em tdrno do

dito tubo 8 CM GOMOdA ODM o mesto, meios de passagem abris>
do-se atravdo do dite tubo à cápsula colocando o furo do pó.
ço em comunicaçao com o interior do tubo, arranjos de vAlvu,
las retentoras em conexo com o tubo sendo operdveis para al
altir pressa() fluida do interior do tubo para o interior da.
c'dpeula para expandir a dita cApsule forçando-a em contato
de veda0o de prote& com xelins.° aa furo do 'poço nas fora adjacentes e arranjos da vélvulas operadoo seletivamente sendoligados ao tubo para permitir a passagem do cieo
da dite tormaçao para o tubo através dos ditos meios de
passagem.
. • ou para impedir tal pasaagem.

8#

aparelho de acdo com c ponto 7, ca.,
• fractorizado pelo fato dos ditos arramOoe de,valvmlaa opera.'
doe aeletivemeate compreenderem uma v ira& tabular apre
Um

sentando aberturas movíveis no interi r do dito tubo para
efeito de cobrir ou descobrir os dist) meios de passagem.

Um aparelho de acordo com o ponto

as ditas formaçOee para prover vedaçao por cime,e por baixo

caracterizada por incluir meios batentes no tubo proximoa to

4am ditas formaçoes por fora da enfiada de tubulaçao, ao di\
ido valvulaa associadas com a dita tubula& adentes as

•xtremidadee opostas do mesmo fazendo contato com ao extree

:nu:IM O Sendo operadas seletivamente de maneira que

tivanente a Movimentas;o.lonsitudinal da mesma em dire"Oes

Oto

8,

opoatas da dita válvula tubular para limitaa . posi-

S exta-:feira 24
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o ch
8-2bttn, Uffidt das
ditht theirtilY0 da Vd1xn/a tübe/ar
cón
Incidindo COM os dita Meios
de ~agem Aluando a vd1vula
.

reqUerente reivindica
do aCOPCIO COM a COAm
vençãe Internacional e
o Art. 21 do pecreta-Lei
A

tubular entra em contato Com Um dos ditos batentes.

;

10. Uà apweiliotte ac!Srdo

cóm o ponto 8, Can
ranter4ado por incluir andis
de vedação na dita válvula tu,
bu/ar fazendo contato tom a parede i
nternado tubo A maneira
de vedação harmdtica e pos
itionados para evitarem contato cOm
os ditos maios de p
astagem.; arranjos de vd1vulaa de retengio
on tidas as posig&as aj
Ustdvels da vólvulo tubular.
11. Um ;parelho de acrdo com o Ponto

•Po'7

I
I

n2 7903, de
27 de agOsto da 1945, a n ri
OrIdade slo correspondente pedido
depOsitadO na xep
artig;.0 de Patenteia dos Estados Unid
oe ' da
~rica, em 8 de fe
vereiro de 1962, sob n4 172019.
FIG. I

FIG.

#5,

7, com,

racterizado por incluir bandas de amarração di sp
ostaa
em t6r4
no
das porgoea terminais opostas da dita cdpsula firmando ai
.orPd
moamos rigidamente em relaçao de vedação he
rradtdoa a0M rela
• gáo a uma luva externa envolvIldó o dito tubo substanoialmen
•te aa longo 4a itttt cápsula'.
12.

Um aparelho

cara cterizado

d eTae5rde com o ponto 11,

:por incluir flangos anulares chatos ou pianos sdbro as extremidades exeernaa nos meios de passagem
espaçados reiclialinente com relação
.
A dita cdpsula e ligadoa b. masma, a dita cdpsulaspresentando aberturas rocebando os ditos meios de passagem.
13.

car
•

Um aparelho

de acordo com o pOnto
7.
acterizado Tola fato do namoro de unidadea de veilvulas

para as formaçoes produtoras correopOndarac namoro de for.
magoes produtoras, as
ditas unidades sendo operadas seleti..
vamente para p ermitir a p
assagem do dleo diretamente da qual
quer dag fora agoes p
ara o interior
- da tubulação c ontrol, e
para fechar a p
assagem do dleo das ditas formaçãOs
conforme
desejado Bem que sejas ne
cesadrias novas pe rfuragtes na tu.

baseio ou fOrlaç8er.
a

/4:4' Um Ap arelho de acordo com
o ponto 5 Ca!'
ra OariZadO, pelo
Lato dos ditosa meios de 9edn2;o
g
empanai*
vais quando .expandidos, j untamente ocra
ama tabulaçZo de pro,
dug;O montada na interior do
fundo poço adje
oenteis foros'.
aços de produçoo torm
?
arewuma passagem livre pelo lado ex.
terno da dita tuou
lagao, otravda da qual um cimento podo
seM
introduzido para fechar o
furo do poço por cima e por
Dai=
doa ditas formagOes meios de
vedagoo eXpanoivels.

15.

Ukprocessapara a0abomonto de
um poço

eabstancialMento conforme descrito e
com refer;ncia aos dee:.
sonhos anexos-416. Um ap arelho paia
acabamento de um poço
suostenciazmente conforme d escrito e
coa reger;uoi.o.
4Paenhos

(

TERMO N°1412 ó 26 do outubro de 1962
Roq uoroutesCOMMISSARIAT A LIE!~ ATOMIQUE
Privilegio do Invenç goOPOSTE DE MAMUTENÇA0 PARA França
UM EMPl.
¡JUMENTO DE MODERADOR BUNGEE REATOR NUCA"
MEIVINDICAÇOES

1 . poete co marlannto para um empilha mento
vertical
to Mor a dor 051 20 d0 r eator nuoloare
caracterizado porquo tora 'ide
perto central rfgida (uma parto periferics co nstituida por elemon4
matellaos anulam onvolvmndo caa xialmento a parto contra/
e ow
&coado una por cima 40a outras,
rOP*usetu do cede eleme
nto abre U0
anel do contragom em apoio num auporto eillndrIco
coo a I
porto central, com uma li geira to4a de oop
oroção entro dois oleou
tas aucestivos.
•

2 Poete do manaten§(To do noCirdo com o ponto
1, co
elemento anular tomas entro:magoo mit'',
ondas OM toma do coco com um porfil, respectivamente.
ra&Cbc 0 ri.
494, encn Uando-as, COm fato nja utropldidle Qe
papppliatitee
ractcrua d o porque cada

gsoi

Janeiro de 1969
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TUMÓ N*1474$ dó 15 do fevereiro d8 190

ratmentóc ai

4

ora

09 cima e por

Requerente:MUC O CORPORATION
Privilegio de Invenção:DM DISPOSITIVO DE 8INIOXIVIC10
dYtaXlm MANUALMENTE

nane%

g, • Ponte do manutenqSa de acordo com o ponto

0841t-

PNIVINDICAÇXS

;Motorizado porqee foi provida um espaço livre entre a parto colite/

do poste e a parede Interna doe elementos anulares, g;ara a circula°

2,-. Um dispooitivo de aintonização operável manual",

cjo dum Fluido de arrefecimento.

mente dotado de um geletor

4 • Poete de mariutenç g o de ac g rdo com o ponto /.

•

eterizado pomo

cada

anel de oentragem esta dividido em doia

meios anála;tendo

oada

um entelbes paca a passagem do

- Posto de manuter4o de dardo com o ponto a, ia
:motorizado pornut os elemento s anulares tãm uma enç g 0 dirtat8 OU
-•
-.
contorno exterior é poligonal e dm na sua auporfiale externa rab'

**uras longitediftaiii que permite o seu enaavilhamento Com ao na
de moderador dó etpilhomento
Poste de Iltinutenctio de acOrdo com 'o'pOnto'-1,-aa
motorizado pórimo a parte central i; constituida pelo conjunto do
varias partes elementares interiornal te Soas.
,.,.,
A teqxerento reivindica do ecOrdo coma Conliong o
lOrnacional e o Art. 21 do Decreto-Lei No. 7903, do 27 de agosto -*R1
de 1945, a Prioridade do corrospondonto pedido depositado na f4roírówi
tiçto do Patentes de Franga, em 26 de outubro do 1961, sob N
877.156. %
-

melo° de eixo rotativos, meios

e •!

proporcionando a einteni za Ç ã o e'

1

do dito seletor de canais para qualquer um de um número amplo
de canais pela realização de ajuetagem predi g a doa 4Wie ;Mn,

fixado 48

arrefecimento.

de canele eintonizevel acoplado

,-,
de eixo para os canele desoáedge prédeterMinadOe, oattileitri1835
nq
uM ret910:
O pelo fato de compreender: oda eetrotnr8 inoluind0
•
,
k W relatirementa eataci,onário que define, uma plural/4840
41 a t. gda é_ a r.etentorsa cada uma aerreapondendo o um aumento anw

arco toai do rotaçâo permitido pelo dito eixo; meioTo
O a,ánata gem para cada 'sotaoiio ratentor_a proporqlonen.40 8.4.
Z8 de vernier da. posição (os " ditoa melais &e eixo e
1.„,mtrayáa de faixa colooado correspoadento a um duro pe_.~
* prádeterminado de caneta Pora Ge Vaie o dito seletor p.O.Csi sintonizado; meios para realigar_ora o movimento doa 41,110 03:10
1. de eixo prograseivaraanto atraváa das ditas sktacZea r
. a Meio° para prá-ejnaterem os me3.00 do eXatagem do muar
i te efetuarem e coleção no rettrno a qua1quer estaco ratent
?ipliyidual, de um canal partjciaor incluído Ma xdu'aoro rsiat
[ 'Ur

do

1

) 404:49 P e lg 049 49 vowts-Mt 49 0441 PX.OZWIP4I49n 1),129 e.04.10

(o1.0 ro:p tüm Qjt

o. Um 4ieporitlf0 de aint041~; operávelcRALU40
cren0 (0-t.gó do dm or0:tor aluai aintonioftm1 acicaredo p§p
meigo do eito ri:Yb-atito-e, meio proporcionando o eintoraz_n_io
-dito eareffor de canais pare qualefer um de um grande duro dlnadaio pen realização do ejnertegem pr6-fitáve1 predial) 40
dto moiro de oito paro um sana 41s-ejadO prédeterminadd, Offlitnu
' MUJAM 03:0 feto do 09 41108 main compreenderem; o rat.o
ute OOtratura que define Min plurgi_dade do elementOO rOt-C.Mtlto
yo oda um sormapondento o um aumento ang4ar do 4310 tOttn O
d:0 ZOT-03-u9íg POrraU140 P:01-9-0 dilde szelOe 49 Oito e uno cagó
QN MAM 4.8 tranaaâo dentro 98 ike 40 re1060 de daItIEW.40
410 oem a dito retel:lt_ar; m.eide 40 Oáuetageg 2r92 0X-049~ NMIN
trOlOde wmter da posiçâo Ode ditoo julán 40 eixo o 'Mio ti%
COUP) 40 Nc ela.0 de 4.4natedela 4014mitade em qualquer autd:Oij
t4140 mo um PeVe110701Merc rziktorml4e0 doe callásio gg.cf,?24
o 4919tOg pode oar diutonimulsa meloa para otatuer09:9 421 —9
•

Fda2

2,,. toa/à
r4:14

t

t9 49 dito Olmo progroCel7W9MAIO atravío O uma ~RO
e98129.08 retontorm O MO198 qe permitem o MOilluant0.04tia
alto um elenu~getlgo u ou 4mou MeiOe 40 01z0 pau 4us 0 em
t00419 mo4149 6 prí ptimg40 481.09atkOomoUtO, &reitero!)
, èrao
vernier doe ditos meios de eixo Para OP conal

e l99
0.1riNOJE4P

wouo no námero relativsmento pequeno de poeioled &o canga
proporcionado foloa ditos meios do 813.1e ta g e_14 nem 000-09 xilã
da, para efetuar a gelada no rtítUpo para eng ea'oág- UIVO
L.49 4119 ugg20.,i

Sexta-feira 24
3.

DIÁRIO OFICIAL

Seção

Um diapositivo de eintonização egSivel manult
•

mente dotado de um seletor de canal eintonizével acionado pó)
meloa de eixo rotativo, um mecanismo proporcionando a aintont
sução do dito seletor de canal para qualquer um de ume pluraé 4
lidado de canais pela realização da ajuetagem preoiaa doa dt.,
tos melou de eixo para posiçOca angulares prédeterminadas, é )
caracterizado pelo fet(Ne o dito ,macaniamo . coMpreender: urna )
Optrutura definindo um retentor; meios de ajustagem proporcifJ1)
i

'COM

K

4

indicadorea ajuatévels .cm angetamento retentor como dito rsé
tutor para localizar os ditos meios, de eixo nos looaia pré.-

'determinados; e meios para travarem um elemento indicadbr rem
,tido e itepedi-lo de rotação com os ditos maior) de eixo dura
te a sintonização de precisão do dito coletor de canal para
, UM canal particular, para automaticamente prd-fixar o dito eé
Umento retido muna posição correspondente à posição de aidtp
eção de preoleio dasse.canal:Particular.
4.

breagem que permitem o movimento relativo entre os ditos meios .
indicadores e os ditos meios de eixo através de uma faixe de po
sic5aa correspondente a =inúmero pequeno prédeterminado dee es

-taças de sintonização para que o dito elemento de sintonizaçaoi
Variível pode. ser sintonizado; meios para efetuarem o movimento]
elementos indicadores de interferência com retentor, pro* gressivamento em registro com o dito retentor; meios de ajuata
fdos

molda de eixo para sintonização de precisão do dito elemento .1

oa meloa de eixo e incluindo uma pluralidade de elementob',

-

Janeiro co
: 19E9 809.

gem que permitem o contróle de vernier da posição doe ditos

Dando um contrOle de vernior de posição dós ditós meloa de el
•
*o para a sintonização de preolaão do dito aeletor de canal
emioa indicadores adaptados para movimento em oórrãepondênciO

)

'

UM diepealtiVo de sintonização operável mann.'

01~0 dotado de um seletor de canele sintoniZdVel a.ei9naft.0
pr meloa de eixo rotativo, Um mecanismo que proporolono 8
OintOniZação do dito seletor de canelo para quilquer um do um
ma pluralidade de canela pela realização da ajustagem precisa
dos ditos meios de eixo para posições angulares prédetermina*
Waa, caracterizado pelo rato de o dito mecanismo cOmpreender,
una vatrutura que define um retentor; meloa indicadores ombro
' 04013 fricolonalmente para movimento em correepondanole com o ma
Oiment0 doe 'àitos meloa do eixo -winoluindo una pluralidade de
Olement0a indicadores ajnatévelo para interfer8nOla com o dito
retentor para a lOcalização doe ditos meios de eixo em looalD
prédeterminados; mer4 de ajustagem proporcionando um contrato
de vernior de ' posição nioa ditos meloade eixo para sintonizaeh
40 procieão do dito :seletor de canal; =loa para realizarem O
gpvimento doe ditos meloa de eixo progreeeivamente otravée do
apa círio de posiçâoe retivele; e meios para travarem um nom%
to indicador as sua poolçâo retida contra roteei() com os 4it08
igsloe de eixo durante a sintonização do precatei° do dito ano.
ter de emule para um canal particular para ;mim pró.fl g er ou'
, tomaticamento o dito elementojindlcedor retido nume ,poelçáo eg;

de sintonização variável; e meios para enotragem de um elemen.
to indicador na sua poeiçâo retida para permitir oseecorrega-'
mento dos ditos meios de embreagem durante s ejuetagem de siam
tonização de precieão do dito elemento de sintonizeao várié
ve/ para pré-fixar automaticamente o dito elemento Indiebder
cima poeição que permite a sintonização de preoisão retiY01 da
estação representada pelo dito elemento Indicador no 8611 flitOt
no para e sua posição retida.'
g2N,
)6. UM ~isolo de sintonização, assattUZIO0
le fato de compreender: um :seletor de canais eintoniziV01 a`áii
nado por meios de eixo rotativo; una estruture defini:449 tile 14
,
tentor; meios indicadores adaptados para movimento em arfrad;
pendaneia cor o movimento doe ditos meioa de eixo o ia:gr:ilida
'uma pluralidade de elementos indicadores ejuatévele em aleag
de interferancia com o dito retentor para localização de dite
eixo em locais prédeterminados; meios rotativos para efeWerda
ngmr.
o transporte doa elementos indicadores de interferdnoie de rep
tentar progressivamente para registro com o dito reteeet; mel
os de ajustagem que permitem o contraio de vernitr da pSeição
doa ditos meios dd eixo para a eintonização de precisão do die
to seletor de oanaie; e meios para travarem um clemente indica
dor retido contra o movimento com os ditos meios de eixo Ural
te a ajustagem de sintonização de preolsão do dito solataS da
_
'
Canal sinttnizdve/ para automaticamente pré-fixar o dite eleme4
to indicador numa posição que permita a aintonizaçâo de rufai.
ao do dito seletor para
re a sua posieío atida.

T.0)WPOr

o dito elemento indiOador pam

1m Um dispoailit0 de eintaniSaçãO operítel Manual'
mente dotado de um seletor de caneta aintonizável por MOO de
eixo rotativo, Um 000anismOlTre pOrcionando o eintonizdao do

roppondente 89 dite 0.1~1.

dito seletor de canaia para qualquer una de uma pluraidade de
canele pele realizeçâo da ajustagem preolea doe ditO g nOgios dg

5- IN mesoniamo de sintonização, careOlorzum pop'
10 tato de compreender; um elemento de si ntaal te40 TAridvoi'00
eoplado aoe meios de eixo rotativo para ~adento COM Oloj'.uOn,
aatrutura definindo gm'ratentor; meios Indicadores 0415P1A00 Rara movimente em correspondancia com O mOvimente, doa dit ge m010.8'1
de eixo e incluindo uma pluralidade de elenentwindicadores do;

eixo paro posi0Bea (anulam prédotarmiaadso, oesactIMado pop
de O dij;o moagem* ~pratadas,: una eetrut4ra
lo texe

jaatívoia em relação de interferência com o dito retentos para'
locelização_do_dito tize em hogle pridetprisinadog ;Wien de em

do um retentOS; uma rede indicadora movível em corrapp1ondênci0
4

com os ditos meios dd eixo e incluindo uma pluralidade de ele.
~toe indicadoras individualmente Oustévele em ou fka d e ift

terfer6nola com o dito retentor para localização do dito eixo
ea locais prédeterminadoe e sendo cada elemento ajustável atra.
n4
4° ".....°E122222 52.2.E.LAW9

000f 1511"~"

A'
Janelro de 1969

'DIÁRIO OFICIAL , (Eeção In)

810 ',`„s.exta-feira 24

do de canais para o qual o dito seletor pode ser sin:onizado;
meios de trent:naçã o para efetuarem o movimento dos elementos in
e para .
dicadores de interferánci a com retentor progressivament
registro com o dito retentor; meios de ajustagem que permitem o

de eixo nos locais prédeterminados; =iole de embreagem interpor.

contrêle de vernier de posição dos ditos meios de eixo pare a
eintonizaçã o de preciso do dito seletor de canal; a meios Itra

too entre os ditos meios indicadores e os ditos meios de eixo e
.normalmente operantes para. moverem ou ditos meloa indicadorea

travar e m um elemento indicador na sua posição retida contra o
,,
Movimento com os ditos meios de eixo na sintonização de preci-

em correspondbncia nom os ditos meios de eixo; meios para afeta
arem o movimento doe elementos indicadores de engate de retew-

.são do dito seletor de canais para um canal desejado incluido
dentro do pequeno número de canais para o qual asse elemento é

tor progressivamente em registro com retentores alternados doa

ajustável automaticamente pere pré-fixar o dito elemento indica
dor retido numa posição correspondente à posição de sintoniza-

vernier de poeiçâo dos ditos meios de' eixo para o sintonização
de precisão do dito seletor para um canel desejado; e meios pa-

ção de precisão , dèsee canal particular.

ra eobrepujarem os ditos meios de embreagem para impedirem que
um elemento indicador retido se move com os ditos meios de eixo

8-,. Um dispositivo de sintonização operável manualmente dotdo de um seletor de canais sintonizável acionado por
meios de eixo rotativo, meios proporcionando e sintonização de

durante a aittoniiação de precisão do dito seletor automàtioa-

dite cedia seletor para qualquer um de uma pluralidade de canais pela realização da ajustagem precisa dos ditos meios de eixo
para posiçOes angulares prédeterminadas, caracterizado pelo feto dó o dito mecanismo compreender: 11X18 estrutura que define um
retentor; meios indicadores que Compreendem uma série de ftilhae
indicadora o cada uma equipada com um pino indicador deelocável
para relação de interferência com o dito retentor para localiza
ção do dito eixo em locais prédeterminadoe e sendo cede

ditos retentores; meios de eduatagem que permitem o contrble do

Mente para pré-fixa o dito elemento indicador retido numa

O ção correspondente à posição sintonizada do precisão ditam ca10- UM diepositv0 de eintonização operável manual
mente dotado de um seletor do canal eintonizdvel acionado por
meios de eixo ' rotativo, meios proporoionando o eintonizaçãO 4o
dito seletor de canal para qualquer um de um número amplo de
canais pele realização da ejuetagem retive. 49 pre g aão dos di
tos meios de eixo para cont40 d Cbbjaa0e prédeterminados, carece
terizado pel,C -rate de os ditos meios compreendera= uno extrtt.
tura que define um par de retentores opostos; meios indicado-

_

articulável através de um arco e o nreaDnente e um número peque
no pr4determinado de Cilnais para os quais o dito seletor pode .
.ser eintogizedo; meios de embreagem interpostos entre as ditas
fUhás indicadoras e os ditos meios de eixo e normalmente operantes para proporcionarem o movimento das ditas Velhas em correspondáncia com os ditos meios de eixo paea efetuarem o movimento dos pinos indicadores deslocados progressivamente em regiatro com o dito retentor; meios de ajustagem que permitem o
contrble de vernier da poeição dos ditos meios deeixo para .st
sintonização de precisão do dit,é seletor de canais pare um canal deseade; e meios para sobrepujarem os ditos meios de ombro
agem pare impedirem que um elemento retentor

88

move COM os dl.-

toa meios de eixo durante una sintonização do preoloãO do dito
seletor de canal automaticamente para pré-fixar o dito pino
dicador de retentor numa 'posição correspondente à do canal part.
ticular selecionado.

res incluindo uns pluralidade da pinos indicadores ojustávain
para engatamento oom os ditou retentores pare localização doe
ditos meios de eixo em locais prddeterminadoe; una embreagem
de denlizemento interposta entre ,oe ditoe meios indicadores O
os ditos meios de eixo e normalmente opel-ante para mover os di
tos meios indicadores em correopondenoie com os ditos meios
de eixo; meios para efetuarem o movi-tento doa pinos indicódO,
res engatadorea de retentor progresaivamente em registre com
Oe ditos retentoree alternativamente; meios de ajustagem que
permitem o contrble de vomitei' de popição doa ditos meio* de
eixo Para e eintonização de procissão do dite seletor pare Um
canal desejado; o meios pare eobrepujarem a dita embreagem de
deslizamento com o fim de impedirem que o pino indicador de re
tantor ao mova com os ditos meios de eixo durante e ejuatageia
do precisão do dito seletor automàticamento para pr6-fixar o

dito pino indicador numa posição correspondente à pooioio sin.
t-onizada de precise* desee canal Particular.

—fee.

9- Um dispositivo de sintonização operável manual

mente dotado de um seletor de canais eintonizdvel ' acionado por
meios de eixo rotatilo, meios proporcionando e eintonização dO
dito eeletor de canais ' pare quslquer um de um número grande de
19.
can ais pela realização da ajustagem precisa dos dites =ida de
canal para os canais desejados prédeterminadoe,
caracterizado
pelo fato de os ditos meios compreenderem; une estrutura que de
fine una pluralidade de retentores; meioe indicadores inóluindé
Una pluralidade de elementos indicadores dispostos em interferancia 00m fte ditos retentores para localização dos dite meiem

requerente reivindica de acbrdo com a Convença.°
Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei na 7.903, de 27 de a.
abeto de 1945, a prioridade do correspondente pedido deposita,
do na -Empartição de Patentes doe Estados Unidoe de América, em
22 de Junho de 1962, sob ne 204.337

▪
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3- O processo de acordo com o ponto z, cerecteris.
• do pelo fato de o membro de
suporte ser ume tira de metal dote. .
da de covinhee em intervalos eapeçados e e tire de metal ser im
pedida de movimento l ong
itudinalmente co trilho pelo dobramento,
doe extremidades
da tire para engatar as partes e xtreme° do tri:
w.,ir or
... 0... .
lho
4. O processo de ec8rdo com ó ponto 1 pera montagem de ume pluralidade de blocos de coquete de painel de pinoe
e/étricoe em relação de lado com lado atra de uma placa de cobertura dotada de perÈsresZes fixada para impedir o mintimento.ev
relação ao trilho de euporte, caracterizado pelo fato de que o

membro de suporte d formado com eallênclee numPaspaçamento tal'
que com as utile:seios engatando recessos respectivoe naa partes
extremas dos blocos, eoquetes receptores de pinos nos blocos
são espaçados de so8rdo com o espaçamento das aberturas correepondentee na placa. de cebertura, localizando deslizentemerite as
partes extremas doo bl000s e o membro de euPorte na'aecção de
.callis com na saliências registrando com os respectivos receei:30a
me pertos extremas doa blocos, movendo os blocoe e o membro de,
suporta longitudinalmente ao trilho para-registfar os coquetes n
,noa blocos com aberturas correspondentes na placa de cobertura
e segurando o membro de suporte para impedi-lo de movimento --;
.1bncitudinalmente.em relação ao trilho pelo dobramento das eI !
tremidedee áb membro para engatar se partes extvemas do trilhe.
TÊRMO NO 146 519 de 29 de Janeiro co A563
Requerente: AMP INCORPORATED • E.U.A.
Privilegio de Invenção: "UM PAINEL DE PINOS E PROCESSO
PARA SEGURAR COMPONENTES NUM TRILHO DE SUPORTE APLIOLUI
-.—
A Asse PAINEL'
arauxuara,
Vir. V,

. Um processo para segurar componentes num tri.,
lho de suporte em ume relação deseeada, que compreende o eng2
te deslizente de partee dos componentes com o trilho, caract2
rimado por compreender o engatamento de meios de lOcalizaçãa.
moe componentes com meios complementares respectivos formado
em intervalos espaçados longitadinelmen te ao longo de um mem.
tro de suporte movível lengitudlnalmente no trilho e segurando o membro para impedi-lo de movimento lon gitudinalmente ao
trilho,
1

2, Um proceseo de ep8rdo com o ponto 1, para e,
montagem de USD p lurelláade de componentes elétricos num tri
lho de suporte de cocção em fkrme-de calha que compreende oengate deelizante de pertos doe cpmponentee dentro da SeCO;_;
e caracterizado pelo feto de compreender o engate de receasee
noe partes dos componente0 e 0t2 az respectivas proáeçães num
1;10
membro de suporte dotado de una sério de eellénciee em interva.
los eopeçados lon gitudinalmente, dealizamento do membro de eup.,rte 12 com as partes doe componentes dentro da cocção de co.
lha longitudinalmente ao trilho e,impedindo o membro de suporte
longitudinalmente co trilho, pare eegurer assim co componente°
nn relerfáo especada desejada e te posição deeejada 1oncitUdis4
mente ao trilho.

Um jogo de componentes montado num trilho de au
porte em loceie espaçados longitudinalmente, tendo os componentes partes que engatem deslizantemente com ó trilho, caracterizado pelo feto de que as partes componentes têm meioa de localizaçào que engatam os respectivos meios complementaree de um
membro dd suporte-estendido longitudinalmente ao trilho para ali
portar os componentes impedindo.oc de movimento longitudinalmen
te 33 membro de suporte, sendo o membro de suporte formado com
meios complementares em intervalos espaçados longitudinalmente i
e sendo impedidos de movimento longitudinal em releçio ao tri.
lho.
6- Um Aso de'componentec el4tricos de sOrdo cola'
o ponto 5, montado num trilho de Importe de (macio em calha,
tendo os componentes partes que engatem dealizenteMente com e,
eecção de celha, caracterizado pelo reto de que es pertes componentes tém receosos que engatam Callénoles respectivas num
membro de suporte esten4140 1044teglnalmente í calha e tendo
uma serie de saliências em intervales atpecedeo longit44Ing~
te, sendo o membro de auperta fixado para C impedir de meltimei.
to longitudinal em re1840 80 trilho e ee eelttncios 4neten24
recessos respectivos pare impedir os componentee dp as (waren.:
longitudinalmente em relaeão co trilho de euporte.
de componentes montndo num trilho de ãu
porte de acórdo com os pontos 5 ou 6, carzoterirsodo pelo fato .
de que o membro de suporte 4 una tira de metal doteda t',2 catimbas em Intervalos espaçados e de que a tira t. inrodida de
mento longitudinalmente ao trilho pelo dobremonto dra e::trc-ida
desde tire enatando es partes extremas Jo trilho.
7- Um jbgo
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Or.

. À? e- Um jego de componentes do ocerdo com o ponto 6
çíííinindo um painel de pinos elétricos que compréende,um.j8 go 1,(3 blocos de 'Joguete arranjados em relação de indo com lado cm
a seus ooqueteo registrando com aberturas formadas numa placa
O cobertura de material isolante, tendo os blocos nas extremi.0
0
ades opostas orelhas que recietram com amealhas dos trilhos d
(4cle suporta de secçâo em calha, fixadas adjacente às bordas late
opostas da placa de cobertura, caracterizado pelo fato de
Me Ula tira da montagem ao estende lon0.tudinalmente a. cada trilho &suporte dentr • da calha e tendo- em intervalos eapeç50

çtaie

(MO sallOnciao que engatam com recessoe.respectivos formados ...
çiea extremidades domblocos e sendo a. tira de Montagem impedida
de movimento longitudinalawrelação.so trilho de, suporte.:
501
9... • Um painel.dopinos.dmAcerdo. com mponto 8, oito
eacterUadmpelmfatmde.quems extremidades ds, tira. de.montawçgem aio dobradamparwengatarem amextremididewdmtrilho , de , az i
Wrtffisj
,:n •• Um painel de pinos de ac0rdo com o ponto 8 ou Çírente 8, caracterizado pelo fato de que os trilhos de montagem
_13ra salidncias que engatam recessos nos blocos para permitirem
movimento doa blocos longitudinalment e soo trilhos para regia

tr a remoção doe blocos para fére dos trilhos lateralmente.
v-

Janeiro de .1969 •

11. Um painel de pinos elétricos de acara° com

o

egib fri-W43,571; de 5 te tiittubrb
, do fra
RequerentesCASAW PIRAM WA, COMERCIO E I!~
81{0 PAULO
Privilegio cie InvençUeAMMIÇOIXSTOS EM nata
_DII BRINWISDO
EIVINDICAÇUE$
1 .. Aperfeiçoamentos em fogeo de brinquedo, do tipo o to
dol0 quaisquer, e com a chap& superior provida das usuais bocas, aro
racterizados pelo fato de cada traa..daw, bocas do fogo ser pralda do
'una pequena abertura central circular, vedada noz' ura pgazugh DIASES,4/
transparente, de coloração preferentemente vermeroa.

2 • Aperfeiçoamentos em rojes de brinquedo, amo retaliei
atoado em I, caracterizados ainda pelo tato de o fojo da brinquedo;
ser dotado, imediatamente abaixo da chapa superior, de mas ou main
travessas, sustentadoras dos suportes de Uma série de ~oda:o eldia
tricas, em zrUero e posiOsa concordantes com as placas coloridas
das diversas bocas do fogo, e cada lâmpada , estando ligada a um Ina
tezruptor elétrico, associado e acionado pza, una das chaves de 'coma
do, prev-istap no painel do fogo,- com alineniação em corrente ai/Uri
co dada por uma bateria,, incorporada ao brinquedo; e poderdo ser rire
vistas ainda, nas eventuais, partes do /Orno e estufa, com visoreg
transparentes, lâmpadas tambéra conjugadas

a

interrupto_ros O chavO3*

On comando no painel.
_
3 Aperfeiçoamentos em fogos da brinquedo, co—rno relfriia

Itetta 9,• substancialmente conforme descrito anteriormente com -

dicadb até 2, substancialmente come descritos e ilustrados me des00

reIffixinci a às Figuras 1 s 3 dos desenhos anexos.

tilos anexpst

12- Um processo de montagem de uma pluralidade de
le~hattea elétricos num trilho de suporte substancialmente
rgnfOrme descrito, aqui com referencia às Figuras 2 e 3 dos de.
,
A reqUarente reivindics de acGrdo com a Convenção
Onal e o Art. 21 do Decreto-Dei me 7.903, de 27 de el..•

Cl= anexos.

thtCheni
6.9Sto da 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado
ta Repartição de Patentes de Alemanha, em 14 da fevereiro de

062, sob nv A 39472.

FIG. 1-
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TERMO N e136.126. de 31 de Janelt0 de .1962
Requerentes COCELMA PRODUTOS Quiri:tem alA
Privilegio de Invenção:" PROCESSO DE PREPARAÇXO D3 1I
'TERES
REIVINDICAÇOES

. Ja.;10-o de iD69 813

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a elementos do
circuitos eletrioos, como por exemplo e particularmente ckulea
toto-elátricas, compreendendo um corpo, de preferencie longada, \
colocado em um UvOlucro tubular que se ajuste em tarno do mesm0.\,

com certa quantidade de falsa, sendo o espaço de folga entre o efili,

1. Um processo pata preparaOro-duum este?, OCO.
terizado pelo tato de compreender se 'etapas de misturcrun anidrido carboxllico com um didster delícido carbônico o ta..
ter dita mistura reagir para produzir= ater e bi6xid0 dir
carbono.
• 2, Umproceeso•de acorde com o ponto 1, caracteri.
gado pelo tato do anidrido carboxilico ser um anidrido oima •
trio,
2. Um processo de aSS.rdo Com o ponto 1, caracter
todo velo fato do anidrido . carboillio0 g eiem an.idrido.ciclie
co. 4. Cm processo de acardo com o ponto 2, earacterin
Cedo velo Tato de proporOee equimolares do citado anidrido
oiTadtrico 'e do mencionado dl/Setor de doido carb8n1.00 serem ra
agidos.

5.. 'Um proceseo de actirdo com o ponto 4, caracteri.
'Vedo pelo lato do anidrido oiatrico ser o anidrido benzoioo.
6. UM processO 'de adro com o ponto 1, caracteri.
gado - pelo fato do di4ster de toldo carbônico ser o didster de
um dia,
7.

Um processo de acOrdo com o ponto .6, caraótea‘-i
Gado pelo fato do -diAeter de doido carbOnico ser etileno 'car

tomate.
8.

_TIza proceaso de acrdo , com , o ponto 1, oaraCteri

•
volucro e o corp.o enchidos, ,pelo menos em .parte da altura do corsJ
po, com u t a messe viscos& ou fraca, caracterizados pelo feto .de,
no sentido de ".•Ão reta, os espaçados de, folga ao longo de pe..
riferia serem diferentes e pelo feto do corpo mergulhado apre•
sentar, "localmente, tune ou meia extensões ou ealiencias .distribute
dee ao longo de ol.ture,taie eztensSes ou sellinoias enchendo ,per...
fielmente os locais „de asnoblmento*Mn maior espaço de folga
sentido da -Beça. ° reta.
. • 2 Elemento de :circuito .elõtrito temo reivindicado
no ponto 1, caracterizado A pelo tato c'ec zor,ps ,sprezentor Sarna de
placa e pelo feto -do terivOluer.o -ser *onstituido.por -um tubo plano
circundando o primeiro :com iserte 203,ge, send-o e eopoço de folga
de seqio reta .nos ledas *atreitos .de tubo chato -motor , que no lado da frente ou mg lado .de trile, nevando lues .ou
latensães
•

ou .aalioncies nas bordes do corpo distribttidaa co longo de sue
satura, teta extensões ou ealiencias enchendo parcialmente 011
espaços de ,folga em ambos os lados da aeçío reta 4 sendo loceli•
--todos em ladoe opostos.
3 Elomento de circuito elátrico, particularmente cé- lulas feto-elátricoa como as reivindicadas no ponto 2, caracteri•
zado pelo fato do corpo em forma de placa ser constituido, ao menos parei:alisem:a, por una placa foto-sensivel dotada de alotem.
•letrOdiet.
14 - Elemento de circuito 81;trico, ermo . 0 reivindicedo

Gado pelo .fato , do tdiéster de acido carb6ntco .sor sitranil cor
tomate..

no ponto 3, caracterizado pelo feto do corpo toonaietir principalmente de itung
foto - sensivel cena oleio-Mos, eTimseea UMS taro
metálleaderserriamento.

list ;processo de'taardo com to :poritol, caietotWal
Sado ,pelo :fato da temperatura fde :reagi)) ?estar ~precedido
entre 150 e 350 0 .0 ke presaão werriram:r ed.-1 Vretiaa

5 . ,.. 2Elemento de circuito elêtrico, , ODMO e TraaV2l)diCed0
em qualquer ' dos pontos de 2 e 4, caraoterizade polo 'feta dee

tdrio.a a sobro& .de .35,15 Isdom 2 t.500")181)
.LO. ¡ Cm ,proceseo para reagir =a m-i-stura 4o 'quantl,
dados equimolares tde fttilene . .carbonato e isritdrido tenzoico
caracterizado pelo :ato -de =.coneistir em aquecer entoa roam
tes a uma-temperatura de 220 a 275 0 0 e, a seguir, xesupirrar
glicol dibenzoato da mistura de reação.
11. Um processo para reagir uma mistura ,de quanta,
dades equirtiolares de difenil carbonato e anidrido benzoic0
caracterizado pelo fato de consistir em aquecer ditos: reagiu
tes a uma temperatura de 150 0 a 250 0 C e, a seguir, rompe e
,rar fenil benzoato e. partir da' mistura de reaça8.
TERMO N o1146.613 . de 31 de janeiro de 1963
Requerentes N.V. PBILIPS GLCEILAMPENFABRIEKEN
Holanda
Privilegio de InvençZo:"APERFEIÇOAWNTOS EM OU RELATIVOS
A ELETamos DE CIRCUITOS EI.TRICOS,COMO POR EXEMOL0,Ct.D1AS
FOTO-ELJTRICAS E A PROCESSOS PARA SUA FABRICAÇZO °

boroorpo , serem conservadas e afixados em ,grampos metílitos,
localmente providos de extensões fornadas por -orelhas (toga).
6 'Elemento de circuito olaria°, como o releindi cedo
em -q ualquer 'dos pontoe de 1 e 5, carecterizado pelo loto dos ex.
rena-Zoo 'ficarem aispeetea Segundo um insulo de menos '90 o oom
es bordas do corpo e serem orientadas no Sentido do s;lo.
1 . Elemento de circuito elitrioo, como ,d reivindicado
em qualquer dos pottoa do 1 e 4, oorooteri zodo Polt roto doo em*
tonsZes ficaram dispostas de modo que, no aentido da eeçeo reta
local, tais extensões mõo , entrarem em contacto com a parede
terna do envOluoro ;ou, .pelo menos, no todas eimultenoemente.

à - Elunento de circuito eletrico, como o reivindicado
OM qualquer dos ponta precedentes, caracterizado pelo rato

de,

ao lOng0 da altura mergulhadas , haver mais de duas extensOes
dia,
tribuidas a intervalos _regulares.

9 - Rlamentc de cirouito elOtriCOs como 4 reivindiC9d0
era qualver dos pontos proccdontes, car acterizado

pelo feto de ha-
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Çver uma extensão na parte do corpo. ou sues proximidades, que,
primeiro entre em contacto com e messe viacose de enohimanto
:rente o processo de mergulhamento.
\o
IV 10 - Processo de fabricação de elementos de circuito e/étrioo,
particularmente celulas foto-elétricas, segundo o qual um
f
corpo de preferõncia alongado é disposto em envólucro tubular,
;berto em uma extrer .; dade e ajustando-se em tOrno do dito corpo com
' certa quantidade de folga e o espaço de Ulga entre o envOlucro d
'o corpo á enchido ao menos parcialmente na altura do oorpo com use
massa viscosa ou fraca, caracterizado pelo fato de, no sentido da
seção reta, os espaços de folga ao longo de periferia do corpo
em relação ao envOlucro serem diferentes e pelo feto do Processo
de mergulhamento ser realizado por dedlizamento do corpo, provida
coa 'as extensões referidas, para dentro de um envOlucro

9 de abril de 196a
aequerentet COMPIISSAFtIAT A VENEROU ATONIQC:
França
Az ,...GAÇXO ESTAME
Privile g io de Invenção:"DISPOSITIVOS
DIFORMÁVEL ENTRE DUAS ESTRUTURAS,PARTICULARNENTE ENTRE DOIS
RECINTOS DE LEATOR NUCLEAR"

URRO 10137.835 de

REIVINDICAÇOES
Dispositivo de 1iga4o estanque entre uma primeira
é uma segunda estrutura de reator nuclear, particularmente entro
1.

biológica
um reci p iente de estanquioldade e um maoir aok mrotecao

dispositivo que compreende um conjunto guia dum orgab móvel e do
seu drgá'o de cotando e um tubo de.eetanquicidade fixo por uma ex
tremidade h primeira eetrutura . e atraveseando a segunda estrutura, caracterizado por que o tubo de estanquicidade 6 de parede
fina, deformável para tolerar os deslocamentos relativos das du..

mente enchido com a desejada quantidade de massa de enchimento,

ae estruturas, e fechado na extremidade livre por um dispositive,

de preferOncia com auxílio de fOrçe centrífuga.

obturador atravessado por um elemento do conjunto guia que apre.,

; A requerente reivindica de aoardo com a Convenção Inn
ternacional e o Art. 21 do Deoreto-tei n2 7903 de 27 de AgOsto de
1945 à prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição
de Potentes da Rofanda, em 5 de Fevereiro de 1962, sob n 2 274.x86.

senta ina certo grau de liberdade em relação h segunda estrutura.

2. Dispositivo de acOrdo com o ponto 1, caracterizado
porque o conjunto guia está suspenso da segunda eeirutura. C apresenta uma .ligação oscilante com a primeira estrutura. e k 3. Dispositivo de ac8rdo com °apontoe' S 2, caracter&
zado porque o conjunto guia compreende um rolho suspenso da segunda estrutula e um tubo guia ligado por uma ligação universal
uo rolho, e por que o dito conjunto está contido no tubo de ostanquicidadd constituído duma primeira parte que envolve o tubo
guia cot uma folga predeterminada, e duma segunda parte que reco
de o rolhão.
, 4. Dispositivo de acOrdo com o Ponto 3, caracterizado,
porque o rolho apresenta uma parte de forte seção superior h da
primeira parte do tubo guia, e um prolongamento de seco redustj

da deslizando de modo estanque no dispositivo obturador.
5. Dispositivo de acOrdo com o ponta 4, caraoterizadO
porque o rolhg o está suspenso pelo prolongamento anis sino traz/
do pela segunda estrutura e obturando uma passagem existente na

segunda estrutura para receber o dispositivo.
- ---) 6. Dispositivo de aciirdo com qualquer doe pOntos pre-

ce4entes, caracterizado por um dispositivo elástico , como seja uew mola intemsta entre o segundo recinto e o tubo de estanquicidade montado verticalmente para fazer suportar pelo segundo rg
cinte uma parte, pelo menos, do peso do tubo de estanquiCidade —
i 1

•

7. Dispositivo de acordo com o ponto 3, caracterizado
por um anel de determinação do centro do tubo-guia, 'transportado

pelo tubo de eetanquicidade, na proximidade da sua ligação com o
primeiro recinto.
4.8. Dispositivo de acordo com qualquer doa pontos precedentes, caracterizado por que o órgão móvel é constituído por

- uma barra de contrCle de reator nuclear suspensa por um cabo de
,comando que atravessa o recipiente e o maciço de protáção do rea

ter.

(

A . requerente reivindica de acOrdo com a Convenção Zn-.
ternacional e o Art. 21, do pecreto-lei n o 7 903, der27 de ages-

.-

•
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4.

ab de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes na França, em 10 d8 abril de 1961, sob Na

815

"!D

Um aparelho para brunir ou polir simultaneamen-

te as duas faces de uma fOlha de viaro segundo um dos pontos 1
a 3 caracterizado porque os motores redutores que movimentam

858265.

os eixos dos ralos, são fixados «Obre os suportes das ferramenaa
d 0.;

e „DiO ,P2-:e0:,-V2 °,`

(Yr;
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1). o o% •43:

ale carters ou caixas.
5. Um aparelho para brunir ou polir simultâneamente as duas faces de uma falha de Vidro, de acOrdo com um dos pona
tos Precedentes, caracterizado porque os ralos superiores são
afastados de sua posição de trabalho, antes de serem movimentados em translação peloe.suportsá das ferramentas.
6. Um aparelho para brunir ou polir

t2›-Y£1*
cep.:;°.
.-.,..a
•U(20: n
i=::.•
,,?,:,:,.::

O•

!,,,,--:;9:(a0!

a,;„'4Y,
c,. •

HiMUtuuncamçl,-

te as duas faces de ama fOlha de vidro, de acOrdo com um doa
pontos precedentes, caracterizado porque os dispositivos aciona
dos para afastar os r'cilos superiores de sua posição de trabalho

..,•.*:...0.,
0,7•., , , ,
ki,,!:-.h.-P,
-,:).5'f•'....!.:
'P 02:7•.'' !'. •

•

•

tas, seja por intermádio de colunas Ocas, seja por intermádio.

•;.;5":Ç.:.:7, ,

..13

.er.:P.:,.,;; .

ou para ora reconduzir a essa posição são, ou os macacos que
atuam sObre o cartaz saperi, ou hastes interiores às colunas
Ocas, oomándadas por pinhões e °remela-leira°,

A requerente reivindica de acOrdo com a Convenção

aaa.P.!'aP
d.dó:..°0..

OcQPO

O02.'0..,-49â. 4,0 o

.0 sj.U: .0 i;;;;N•6•7::i
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AgOato de 1945, a prioridade do correspondente pedido deposita..
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do na Repartição de Patentes na França, em 21 de Março de 1961,
sob No. 856318.
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FIG_ 1
TERMO N a 137.347 de 21 de março de 19ad
Requerente: COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN --..-.França Privilegio de Invenção' "APARÉLHO PARA MUNIR CU POLIR
SIMULTANEAMENTE AS DUAS FACES DE UMA FOLHA CONTINUA DF

15
16

.

'05

REIVINDICAÇOES

I

I

2

1/

)
1. Um aparelho para brumr ou polir samultaneamena
te as duas faces de uma lha de vidro movimentada por rOloa,

.15
16

22

22

VIDRO li

a

35

21

no qual as ferramentas de trabalho de uma unidade são fixadas
sabre suportes que podem ser deslocados, transversalmente à fOa
lha de vidro, caraoterizade porque os ralos superiores são:solidários ao suporte do ou das ferramentas superiOres, e porque
os rOloa inferiores eão solidárioe ao suporte da ou d

ata '

'Prra4

me” .bnA inferiores.
2, Um aparelho pára brunir ou ' polir aimultAneamena

13

13

te as duas faces de uma falha de vidro, de acôrdo com o ponto
1, caracterizado porque-os. eixos dos gim( são suportados pm
órgãos diapostos no interior de colunas Ocas fixadas «Obre o(
suportes das ferramentas
3. Um aparelho para brunir ou polir simultáneamena
te as duas faces de uma fOlha de vidro, de acOrdo com o ponto
1, caracterizado porque os eixos dos rOloo são suportados por
carters ou caixas «Obre as quais atuam as. hastes de embolo de
macacos fixados sobre és suportes das ferramentas.

X.0

14

IR
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WHOMMdbeirG6~0%91k
era0-4to;P1iILIPS GLCEIIMPEMPABEIEKEN azatolffitettli
~MA* de ItvernZotAFERPEIÇOAMTOS EM OU RELATIVO
~1,10$/1).S
4
. 018012:05 DÃOICOS D IMPO

agrv~s
1 .. UM arranjado eiremIto para produzir

am mai.

dê Valtagem (IA. para aparelhos empregando dispositivos som*
WuttrE1 4 caracterizado por compreender em comhinaçâo, um cir.
ap.ii. ito deitno de tempo de espedie exposta, meios para tornar o dita>
sino de teMpió auto-atuante, alam de meios paro retificar 'os fib
ar uma ~to do voltagem gerada atreves do transformador do momo
stco de tempo durante o seu mevimento de avanço.
- um arranjo de circuito de acordo com o ponto 14
'itteracterienne polo fato do elemento de transferencia do básico de)
empo ser um retificador de silicone controlado, e pelo fato do
ito arranjo incluir meios de supressâo para tornar o dito retiftm •
Credor
automaatonavel conforme o Ponto 1 do pedido de patente n e )
'
11t42134.
.'

FIG.10

.
3 - Um arranjo de circuito de acOrdo com os pontow

41precedenteb, caracterizado por incluir meios para substancialmente
desaturizar o mine° magnatico do transformador do básico de tatu
de acôrdo com o ponto 1 do pedidb de patente n* 142137.
4 - Um arranjo de circuito de acOrdo com qualquer1
#
rdos
pontoe precedentes, caracterizado pelo fato dos meios pare
ornar o b'Asico de tempo auto-aciona vel compreenderem um enrolamento
t realimentaÇâo positiva acoplado do semi-condutor de transferenela
de

2, c) básico de tempo pare o transformador do mesmo.
5 - Um arranjo de circuito de acOrdo com qualquer
•
os pontos de 2 a 4 , caracterizado pelo fato do retificador de
silicone controlado de transferencia do basico de tempo ser tornadD
auto-actonav el por um retificador de controle de silicone adicional
o tipo de condutividade oposta, os dois retificadores estando li.
dos atravUde meios descarre gador es de tal maneira, que ditos cem
ficadores'sâo tornados alternadamante condutores e nâo-condu,
—
_

ares.
6 . Cm arranjo de circuito para produzir um supOtm
nto de voltagem d.e. para aparelhos empregando dispositivos sai
mente conforme
)011madndu tores , caracteri zad a por sou substancial
X!
ãe figuras
Geserit o no presente relat6r10, f~domse referencia
ou 4 aos desenhos anexos.
• or '
7 - Um aparelho inclUindO dm arran j o de cir.
-to do ttoo caracterlZado em quàxquer dos pontos preceden.
ndo um atro
• UM receptor de televisio'inclui
atraUttrO de aardo com qualquer dos pontos precedentes, ca.
de tempo de
torizado belo fáto do blatÃo de tempo scr-o klairo
, ,•
trai
A reÇOUTAnte rellandica de acUrdo com.e Con.
ralrnleliono4 e 0 APtigp a do Decreto-Lei no 790,,
27 de agXtrto de 1945, a prioridade do correspondente pedidO
aa:tado na Repartiçâo de Pateada da . Inalaterra. e m 26 de

9464 seD s9 03533

1.
FIG. 3
nito iro rew, 0 a o nonoltro do LM
Requftedfdt
Indt man INUATERR4
Privilégio dO Zgyokto: UPERPEIÇOAMENIOS EE. OU
alume A IMMO) DEMOGRÁFICA*
REIVI~
•/ •
PrOe099b
ttrunso
tett h base do prOl ueo uniproceeso dis litrOrêtepkt 14403
etRiea no 002 oolOoo wsa uma Imagem na Eu:perda% groltopít up
Ta a011oafne Uma ebluçto aquosa do pre .grav°40 04#.. tstran
fiado poros' sulboot-~ uma aupoeffolo dom itogeoz4~4041sra
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TERMO N2144257 de 30 de outubro de 102
Requerente:MADESCO
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•
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Privilegio de InveaçãoVAPERFEIWAMENTOS EM mautre

TEMWWW7/61-0,9N--a"fõong

íitlasTanis

Requerentes LUIZ ALBERTO BODRROUL FBRRIffkra.ÃSKO . P-AUTA •
efivilegio de Invenção0TEANSMISSOR E ;i5ibipoa,x.Disz1Ngivi3 ORAnDEZ4SIMECAMASIVARILVE10

REIVINDICAÇOS3

1 .
de.

Aperfeiqoamentos em carretas Industriais, caracteriza

dós pólo fato :deo
1. 2rghtffilWii é

1:121~, akdiftRabii, de gr-andezas

nOav10elb, -CiFágtE4t gde

carretel propriamente dito ter o corpo cilindrico

.tubular e ás flanes circulares extremas feitas em madeira lamina

p04-Wregidil",-eelalócnte

da e, altamente prensada, es We ultiMas dotadas, em suas faces inter..

aMpliflEadór para
vatirável, iütegrader das

nas, da rebaixas centrais circulares, de aplicação e encaixe para ao

fflit gerader de ondas qUa4radas; deztáüÊdo,a.UM
mesmas, 4te segiãide-Pik uti.célUaitor

eferidis.oildee, e Obblãde . meWIIUMenta 011.0b-tiÇoó

extremidades daquele, com fixaqgo por colagem e parafuso!) auto-atarra

0,ija'-va

longitudinal, de um par de buchas, feitas em tecidos de algodão pren4
sons..e jAvresnados de resina, al encaixadae de maneira firme e jult.

cbAt variáveis, como reiVindicado em 1, cerattór4ado pelo fa
to de o gerador de ondas quadradas referido em

1,ser Constituldo

~kW,'

webtfégeaMéntea em carretéis Industriais, comd.roivi4:
dicado em 1, caracterizados pelo fato de o corpo cilíndrico tubular
do carretel ser provido, nas extremidades de seu vazamento centra/

Mg:aegck-medaaea se 4:Mr me-pifa e apés o .dite 4~i 0~-ii=
uffi-retitUÃOr e Um inditiider, este diretaMene call
¥14e.wae Unida:dia 44 grandgie,meóéniet cifao va/br se (piar ei-árg.;-5
ktir.
2. Iranettiitiói, e ilidi-e-adoro á dittgticia, de grandeza
par

gels trantistores mtades em circuito clássico de multivibrador g=
ket_430:,
e acoplado, por melo de um capacitor, ao ampliflcador taiú=
kWill referido em 1, 84ta sendo formado por outro transistor, com clã

tu
3 . Aperfeleoamentea em carretéia induatriaie, como relvin
•
Coado até 2, tubstanclaimente Come desoritos e ilustradoe nes dose.s

í

tilos aneioef

retit4:
oador citado sendo composto por dois d' iodos de alta resistência ló=
tersa, seguido por um capaoltor, e finalmente o indicador sendo reg
. edo por um galvaneimeére, ligado aquele por rios, o com resisenclas
ra oglibraeRo.
Trufsmissor e Indicador, á disancla, de grandeza Ma
Veda corrente quiecente de coletar e perto da .saturaego; e o

).

toas variáveis, como reivindicado até 2, •substancialmente como
too e
litrl

Ilustrado nos desentoa

des

anexos.
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MARCAS DEPOSITAtAS
1

Plibticagito feita de acordo com o art. 109 e atua parbgratoe do Código da Propriedade 1nduatilal
N 9 868.395

NQ 868.399

estores para janela estrados par a para tecelagem, fios de raycin para te.
chão; linóleos ; Mosquiteiros par a celagem, fios de sêda, fios, linhas e lãs
cama; oleados; panos para assoalh.,
para tricotar
Na classe 23, para distinguir e assina.
— Tecidos de algodão, tecidos de
alpaca, tecidos de amianto, aparas de
:ecidos, batista, tecidos entremeados de
:)orracha, tecidos de cambraia, tecidos
de cânhamo, tecidos de caroá, tecidos
de casemira, tecidos impregnados de
carvão para revestimentos, tecidos de
celulose, , tecidos de 'cetim, tecidos de
crepe, tecidos de cretone, tecidos de
elásticos, fazendas em peças, tecidos de
flanelas, fular, tecidos de fustão, teci.
Industria Tapetes A tlântida SÃ.
dos de gabardine, tecidos de ganga, te.
'
ITA
cidos de gase, tecidos de gorgorão, te.
Local: São Paulo
Para distinguir e assinalar Cartinas, ciclos de guta-percha, ,tecidos empermecapachos, cortinados, escerados para áveis,• tecidos impregnados de qualquer
chão, esteiras para chão,- estores para material, tecidos isolantes em peças, teN9 868.403

Requerente: Cociplan Comércio de

Vidro Plano Limitada
Local: Guanabara
Classe 19
Artigos: VitIros em. gerai, artefatos
de

N9 868. '93

0.1INTI04
Requerente: Inúsria Tapêtes
' Atlânticta S. A.
Local: São Pal. lc
Classe
Para distinguir e assmatai : Prestação de serviços, relacionados com a
fabricação, consertsr açã o, manutenção
transportes, distribu_ção . manipulação de artigos e produtos de qualquer natureza e para qualquer fim.
Prestação de sei viços especialmente
tapeçarias, modas, atelier de costuras, feiras exposições, desfiles, servi.
•ços relacionados com c benelelarnen'to de fios e tecidos a saber : acabamento; estampa .- a ; fixação.; lavand.er ia ; pinça geral ; retenção; tinturaria; pontagem e cardagem; importação -e exportação,
N° 838.'397

Requerente: Indlástria Tapêtea
Atlantida S. A. — ITA
• Local: São Paulo
Para distinguir e assinalar: Capa,chos ; cortinas; cortinados; encerados para chão; esteiras para chão;
estores para janelas; estrados para
linóleos; mosquiteiros para cama,
oleados; panos para assoalhas e paredes; , passadeiras; persianas móVais; sanefas; tapetes na clase 34
N 9 868.400

janelas, estrados para chão, lin Dicas;
mosquiteiros para cama, oleadas, panos para assoalhos e paredes, passadeiras, persianas moveis, sanefas, tapetes,
..- na classe 34
N9

Requerente: Indústria Tapetes
— ITA
Atdân tida S.
Local: ii ao Paulo
•
Para distinguir e assinalar: Capachos . cortinas; cortinados; encarados. para chão: esteiras para chá o;
estores para janelas; estrados para
linóleos; mosquiteiros -'ara cama;
deados; panos para 'assoalhas e paredes; passadeiras; •persianas móveis: sanefas; tapetes na clase 34.

868.404

•
Indústria Tapetes A dântida SÃ.
— ITA
Local: São Paulo
Para distinguir é assinalar: Cartinas,
escerados para
capachos, cortinados,
chão, esteiras para chão, estores para
janelas. estrados para chão, linóleos,
mosquiteiros para cama, oleados, • panos para assoalhos e paredes, passadeiras, persianas móveis, sanefas, tapetes,
na classe 34

cidos jersey, tecidos de juta, tecidos
de lã, linhagem, tecidos de linho,
dos de malha, tecidos de matériaplastica, morim, musselina, tecidos de nylon,
tecidos de opala, tecidos entremeados
de ouro, organdi, paco-paco, pano-cou.
ro, panos em peça para qualquer fim,
tecidos de papei, perca], percalin a, tecidos plásticos, tecidos entremeados de
prata, tecidos de rami, tecidos de rayon,
retalhos de tecidos, sarja, , sarjinha, tecidos de seda, tecidos de cetim, tafetás,
tecidos em geral, 'tecidos para quaisquer fins cit peças, tecidos revestidos
de qualque material, telas em peças
exceto de metal, resultantes de tecelagem Tussor, veludo, tecidos de
.
dro, tecidos de viácose

Na classe 24, para distinguir e assinalar — Adornos de pano, alamares, alforges de pano, algodão para alfaiate,
atacadores, ataduras ( exceto para fins
medicinais), bicos, bõlsas, bordados,
borlas, braçadeiras, brocados, cadarços,
INT9 868.401
capas para moveis capas para raquetas, capas para instrumentos musicais,
carapuças ( exceto vestuário) , chuma.
ços de algodão, coadores de café, coN ç's.• 868.405-411
berturas para cavalos, para pianos, cordões de qualquer tecido, debruns, droRequerente: In du..;yia I'ap• les .
quetes, elásticos para vestuário, enchi.
— ITA
Atlântid a S
mentos de pano, enfeites de pano, enS.5.o Paulo
tremeios, entretelas, estopas de algoPara distinguir e •assinalar : Capa
dão para alfaiate etiquêtas de pano,
chos; cortinas, cortinados; encera feltros para limpeza, festões, filtros de
.A.
dos para chão; esteiras para , chão; ,-,equerà : Tapê tas a an.
pano, fitas fitilhos, flanelas para lim.
A
—
IT
estores para janelas; estrados para
peza, franjas. galardetes, g.lões, laços,
' Local: São Paulo
linóleos; mosquitei ros para cama:
mechas, mochilas, mantas ( exceto <vali-,
oleados; panos -fiara assoalhas e pa- Para distinguir e assinalar: Capa
do vestuário ) , mortalhas, nastros, nesredes ;" passadeiras; persianas mo- chos ; cortinas; cortinados; ence-ragas, onibreiras, palmilhas, passamanaveis sanefas; too& es na clase . 34. dos para chão; esteiras par ., chão;
estores • para janela- estrados para
rias, pavios, pingentes, pom-pons, prochão; linóleos; mosquiteiros para
tetores de pano para colchão, rédeas
1nP 868.398
cama; oleados; panos para assoalhas
de qualquer tecido, rendas, sacas, sacoe Paredes; passadeiras; persianas
A.
las, sacos. sianinhas, autaches, tampos
Indústria
'a 7e€- ...tiântida S.A
móveis; sanefas; tapftes. na classe
— [TA
não de outras classes, telas para bor34
Local: São Paulo
dar, tiras, viézes, xergas
Na classe 22, para distinguir e assina- Na classe 31, para distinguir e assina, N9 868.402
lar: — Fios de algodão, fios de amian- lar: — Adesivos para vedação, aros
to para tecelagem. fios de linhos para para vedação, anéis para vedação, ar.
bordar, fios de cânhamo para tecela- golas para vedação arruelas para vegem, carretéis de linha, fios de celu- dação, harban tes, betume ' para veda.
lose para tecelagem, linhas de coser vão, barracas de campanha, buchas pa.
linha de costura, linhas, de coser, li- -a vedação, bujões de vedação, cana.
nha de costura, linhas d•è lã para cro- leias, cápsulas, para garrafas e frascos,
Requerente: indústria Tapêtes
chet, fios elásticos para tecelagem, fios cimento refratário para vedação, corITA
Atlântida S A
de celulose para tecelagem', fios em das para fins diversos, cordéis para
Local: São Paulo
geral para tecelagem. fios plásticos pa- fins diversos cordoalha em geral, corP‘ra distinguir e assinalar: Capara tecelagem, fios da serzir, fios de ju- dões, correias de transmissão em geral,
chos; cortinas; cortinados; encera-ta para tecelagem, fios de lãs, linhas enxárcias, esferas para vedação, fiti.
dos para chão; es`•eras para chão; Ilequerente: Ta otl t es At 'ali tida S
oara bordar, linhas para coser, linhas lhos para vedação fugalaça, gachetas
—
es:ores para janelas; estrados para
A.
-ara tricotar, fios de linho para tece oara vedação, guarda-sol de praia, guiiinóleas; mosquiteiros r ara cama.
Local: São Paulo
o .f. acias; panos para :Jeca mos e pa . Para distinguir e assinalar: Capa-- I roem. novP i ns de lã, novelos de linha, tas, lonas em geral mangueiras, man.
redes; pa:sad, i ras; Pall sianas mó- eitos • cortinas; cortinacrs ; e n cera- r ins de nylcin rara tecelagem, fios de goles, massas para calafate, massas paveis; sanefas; tapêteS na clasp 34. dos para chão; est( iras Para chã o;- pt:los para tecelagem, fios de plásticos ra vedação, material de vedação em
11.1111111 Illi1111111.11

"

tanas para vedação, folhas em geral;
tampões para vedação, tendas, tiras para vedação, correias de transmissão,
tubos para vedação,. tubulações, válvulas simples para vedação
Na classe 36, para distinguir e assinalar: — Abrigos quando vestuários, agasalhos, alvas, anáguas, aventais, baby-doll, barretes, batas, batinas, bermut
das, blusas, blusões, boinas; boleros; bo,
Pés, borzeguins, botas, botinas, cachecols, cache-nez; calçados„ calças, calcinhas, calções- inclusive paraesporte.
Camisas inclusive para esporte, camisas de força, camisas-pagão, camisa•
tas; camisolas, camisolões, canos de botas (perneiras), capacetes, capas, ca.:
potes, carapuças, cartolas; casacos, casacas; casquetes, casulas, ceroulas, chales, chapéus, chiuelos, chuteiras, cintas;
cintos, cinturões, clergy-man, colarinhos, coletes, combinações, corpinhos;
• cuecas, cueiros, culotes, dolinans, domií
nós, echarpes, espartilhos, estolas, fali,.
temias, fardamentos. fardas, fraldas, fra.
ques; galochas, gandolàs, gorros, guarcla-pó; gravatasp hábitos, japonas, jaquetas, jaquetõles, lenços, libres, ligas,
lingeTies, luvas, macacões, maillots,
mandriões, manípulos, mantas. de. uso
pessoal, manteaux, mantilhas, mantos,
martas, martinhas, meias, meias confecções, modeladores, pelas (ponches leves), paletós, pantufas, paramentos,
peignoirs, pelerines, peles quando vestuário, perneiras, peugas, pijamas, peitilhos, polainas, ponchos, puloveres, punhos, quépis, quimonos, regalos, renards, robes de chambre, roupas brancas de uso pessoal, roupas de baixo,
roupas feitas, roupas para esporte, roupões, saias, sandálias, sapatos, sôbrepelizes, solidéus, shorts, shooteiras,
slaks, sobretuclbs, stainas, soutiens, Sue.
ter, sungas, suspensósios, tailleurs, talabartes, tiaras, togas, toucas, túnicas,
turbantes,
uniformes, vestidos, véus,
visons
Na classe 37, para distinguir e assinalar: — Acolchoados para cama, acolchoados para cadeiras, acolchoados para poltronas, cobertas para cama, cobertas para mesas, cobertores, colchas,
edredons, esfregões, fronhas, guardanapos, de qualquer tecido, guarnições pa••
ra cama, guarnições para mesa, íençOis de qualquer tecido, mantas para
cama, panos de prato e análogos, panos
para' cobrir ou enfeitar móveis, panos
para cobrir alimentos, panos para cozinha, toalhas de altar, toalhas de. banho, toalhas de mesa, toalhas de rosto,
toalhas para banquetas
Na classe 50, para distinguir e assinalar: — Prestação de serviços relacionados com a *fabricação, conservação, manutenção, transportes, distribuição, ma-.
nipulação de artigos e produtos de qualquer natureza e para qualquer fim.
Prestação de serviços, especialmente. ta-•
peçarias, modas, atelier de costuras,,
feiras exposições, desfiles, serviços relacionados com o beneficiamento dê fios
e tecidos a saber: acabamento, estamparia, fixação, lavanderia, pinçagem, retorção, tinturaria, penteagem e carda-.
gem, importação e exportação.
N9 868412

.i.zuldeverija 3raiii2áírtv.

Requerente: Salvoni ê Romani S.A.
— Comércio de Roupas
Local: São Paulo
Para distinguir e assinalar: — abrigos
quando vestuários,
agasalhos, alvas,
anáguas, aventais, baby-doll, barretes,
batas, batinas, bermudas, blusas, blu'sões, boinas, boleros, bonés, borzeguins,
botas, botinas, cacheàcols, cache-nez,
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calçados, calças, calcinhas, calções inclusive esporte, camisas inclusive para
esporte, camisas de força, camisas-pagão, camisetas, camisolas, camisões,.camisolões, canos de botas, perneiras, capacetes. capas, capotes, carapuças, cartolas, casacos, casquetes, casulas., ceroulas, chales, chapéus, chinelos, chuteiras,
cintas, cintos, cinturões, clergy-man, co-•
larinhos, coletes, combinações, corpinhos, cuecas, cueiros, culotes, dolmans;
dominós, echarpes, espartilho, estolas,
fantasias, fardamentos, fardas, fraldas,
fraques, galochas, gandolas, gôrros,
guarda-pó, gravatas, hábitos, japonas,
'aquetas, jaquetões, lenços, libres, ligas,
iingeries, luvas; macacões, maillots,
mandriões, manípulos, mantas de: uso
pesosal,, manteaux, mantilhas, mantos,
martas, martinhas, meias, meias, confecções, modeladores, palas (ponches
leves), paletós, pantufas, paramentos.
peignoirs. pelerines. 'peles quando vestuário, perneiras, peugas, pijamas, peitilhos, peitos polainas, ponchos; puloveTes, punhos, quépis, quimonos, regalos,
renards, robes de-chambre, roupas branlcas de uso pessoal, roupas dg baixo.
roupas feitas, roupas para ..esporte, roupões, saias, sandálias, sapatos, sôbre-pelizes, solidéus, shorts, shooteiras, slaks,
sobretudo, stainas, soutiens, sueter, sungas, suspensórios,- tailleurs, talabartes,
tiaras, togas, toucas, túnicas, turbantes,
uniformes, vestidos, véus,---visons, na
classe 36
1\1° 868.413

SALVONI ROMANI
0011SECIO DE EOVPAS

Requerente: Salvoni
Romani S.A.
Comércio de Roupas
Local: São Paulo
N° 868.414

am oro
•e-r:

INIDÚST.R1A BRASILEIRA

sus, malas de papelão, maletas : de- papelão, mata-borrão, notas fiscais, notas'
promissórias, ornamentos de papel, papel absorvente, papel almaço, papel
aluminizado, papel celofone, papel crepon, papel carta,, papel, de celulose,
papel de linho, papel, de sêda, papel encerado, papel higiênico,papel impermeável, papei estanhado; papel linha d'água,
papel para desenho, papel para embrulho, papel para encadernação, papel
para escrever, papel para impressão, pa.
galão para qualquer fim, papelinhos
para fins variados, passagens' de_ papel
ou cartolina, pastas de cartolina,., pro.
missorias em branco, papel de radiogrwe
mas, recibos em, branco, recipientes, de
papel, recipientes de- papelão, rosetas' de
papel; ralo de papel, rótulo de papel,
sacos de papel,, talão de. cabogramas,
talão de impressos, talão de passagens,
talão de promissórias, talão de radiogramas, telegramas em branco-, tubos: de
cartão, tubos de papel: tubos, de papelão, tubetes de cartão, tubetes. de. pa.
:pel; tubetes de papelão,. vasos de, cartolina ou. papelão
N? 868.415

N9 -- 868-.4194
Classe: 36
Artigos: — Blusas, blusões, casacos,
calções, shorts. maillots, Camisetas, chales, meias, boinas, echarpes, estolas,
gorros,, japonas, luvas, mantas, mantilhas, modeladores, pulôver, saias, torpe
pões, siaria, sobretudo, suéter, vestidos,
bermudas, roupa branca de uso Pessoal, lingerie, quimonos, soutiens, tad-.
leurs,, pijamas, paletós, tornos, gravatas, calças, camisas, uniformes para militares, empregadas, e estudante; fraldas, cuecas, e calçados em geral
N9s 868.47P
CODIMASA,

IMPORTAÇÃO E

COMÉRCIO.,DE'copuE 5. A.
Requerente: — Codirnasa — Importação e Comércio de Coque Sociedade
Anônima
Local:- São Paulo
Nome de Empresa
N" 868... 421

•

CONTRA
FEIT: — O'

VELA

INDÚSTRIA'
Requerente: — José Francisco Howat
zusmão
Local: Guanabara
Classe: 46
Artigos: — Para proteger e distinguir:
Velas de selim, de cêra, de espe_rmacete
e estearina
N9 868.416

PROSPERIDADE
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: -- Porto Seguro S.A.
Crédito,
.• Financiamento e Investimentos
Local:- Guanabar
Classe: 50
'Artigos: — Operações de Crédito, Financiamento e Investimentos

Requerente: — José Francisco Howat
Gusmão.
Local: Guanabara:
Clai.e: '16
Artigos: — Para distinguir e proteger:
Detergentes, sabão comum e velas de
sebo, cêra, espermacete e estearina
I\19 868.417

Requerente: Gráfica Tamoyo
Local: São Paulo
Fira apresenta o pedido de registro
de sua marca mista «Tamoyo», na classe 38, para distinguir e assinalar:
Agendas em branco, álbuns em branco,
argolas de papel ou papelão, aros de
papel ou papelão, balões de papel para
enfeitar, bilhetes de ingresso, bilhetes de
passagem, bobinas de papel, bloos para
anotações, blocos para cálculos, blocos
para correspondência, blocos para desenhar, blocos para escrever, brochuras
não- impressas, papel' para cabogramas,
cadernetas em branco, cadernos escolares, cadernos escolares, capas de papel
para, documentos, capas de papelão
para. documentos, carteiras de- papel, Requerente: — Rolla S.A. Hotéis • e
-carteiras de , papelão, cartolina,, cartões
Turismo
Local: Est: do Rio,
.de, identidade, cartões de visitas,. var.'
Classe: 3
tões em branco, cartões índices, cartik,
Título
.chos; da? a cartolina; não' de outras classes, chapas dg . papelão para fins diver.
N? 868.418-19
rsos, chapas o'planográficas, cheqeus —
em- branco, duplicatas, 'encadernações de
papel,. enCadernação de papelão, uive.
-lopes, envolucros de papel, envolucros
dè papelão, etiquetas; faturas, fôlhas
de celulose, fôlhas de papel, fõlhas de
papelão., fôlhas índices, guardanapos de Requerente: — Ç.,entio Comercial SanJapel, ingressos de papel ou cartolina,
ta Maria S.A.
lenços de papel, livros comerciais em
Local: M. Gerais
branco, livros dc
Uvros
Classe: 23
fiscais' em branco, livros' não impresArtigos: — Tecidos em geral
.

TYRONTEX

N° 868.422

POLIAMIDE.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: — Celesiial do Brasil Importação, Exportação e Comércio Limitada
Guanabara
Classes: 23, 24, 28 e 36
A rtigos: — Artigos das classes
N9 868.423

KE01 BEAUTY
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Indústria e Comércio de
Roupas Franco Brasileira Limitada
Local: Guanabara
Classes: 23 e 36
Artigos: Artigos das classesN9 868.424
P,S,TÉ É

•

•

Inclue tria,

Réquerente:

a B01.1
33rasi1eira-

"Anchieta" Indústria de
Plásticos Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 49
Artigos: — JOgos de tôda a espécie.
Brinquedos e passatempos; petrechos e
artigos para fins exclusivamente despor.
tivos, a saber: aeroplanos de brinquedos; álbuns para 'colorir; álbuns para
recortar e armar; alteres, alvos para
jogos e tiros; anzóis, aparelhos de gi-
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nástica; a -Altos de soltar pombos; a
N9 '868.'426
tações, cálculos, corresponcij.-.1ca, -dese e Mar:e Marthe Thérese Vallet, rspõsa
mação para . passaterap , armadilh as
nhar -e -escrever, caixas de
Pierre Jean. Mune Videati.
para animais; armas tde brinquedo; a rpas de papel e 'papelão tpara .doctmen-. Locais: Bor d e
RODAS é.k: MOTORES
aux-Canderan, (Gironde),
•
cos para .jogos; assobios; automóve is
•
tos, cartões de identidade . e de visitas, França, La Flecha
(Saram), França,
.i3rasil, eire.
industrie,
para crianças; aviões de brinquedo; b acartões índices, chapas planográficas,
Paris, França, Rouen (Seine-Marithne):,
lanços; balisas; balões; baralhos; "ba rcheques, .
, envelopes, :etiquetas, França, 'Neuilly S/Seine (Hauts-de-Seim
'To de Melo •
rres
bas (quando_ máscaras carnavalesca ); Requerénte: — 'Renata
faturas, envokucros de papel e papelão, ne),
França e Colombe (Hauts-de-SeN
Local: -São Paulo
barras para ,esporte; bastões para j olivros de contabilidade, nota:, finais,
Classe: 32
•
ne, França
gc_; bilhetes de loterias, ':bobsleighs
notas
promissórias,
.talões
de
cabo„re:Artigos: — Jornais e revistas
Classe: '3
bolas para quaisquer ¡ocos; bolinhas d e
mas, telegramas e recibos
Artigos: 'Substâncias 'Quiluica., 'Prado,
gude: bonecas; 'bonecos; businas de c a Classe:
41
:I\19868.427
çados; caixinhas Música quando brin _
Aplicação: Para assinalar: alimentação tos e preparados -para serem usados na
medicina ou na farmácia.
quedo; ' calçado.s park, bonecas, coneleira
para aves, -aves abatidas, ,carnes 'frescas,
IMPfRIO . ,MLRLIORES E
para esporte; caniços . pára • pescas; car
-sêcas e enl conservas. Oves cozidos e
'1\0 868.437
rapetas; ,carrinhos k para crianças; car
fritos. Mel de abelhas.
.
.
IEDA.
.
GRANITOS
rocinhas .de brinquedos; carroséis; car
tão impresso para recortar e armar;. car Requerente: — Império — Mármores
7\19.868:431
tolina impressa ;para Trecortem te :armar
e Granitos Ltda.
cartões para joggs; chocalhOs; , clacina
..Lc1: 'São Paillo
,
para tiro ao :alvo; eqletes para esgrima
Some 'de tErnprêsa
O
confeti; copos (dados; cordas de pu
lar; cordas tde Tripa (para rpesca; cotove
Requereiite: — Condomínio
1\19868 ,78
'frEclifileiras par,..esporte, caseiras -para vespor 1
'Indústria Enniileina;
. -cio X-áluene
-•
. te; cuícas dados; 'dardos, deslizadores
•11
+Local: 'Guanabara
Requerente: -Gillette
discos para jogos; dispositivos par 3
;:Brasti
:Classe: 233
Eh
;Local: ,Guanabara
marcação de jogos; (divertimentos; do
.6 -R 'A 'F 1
Gen ro -de rNegócio:
A
T.estébetebadouras ,para :papagaio de papel; elas
'Classe: A8
.
tto
àrtios: .,Per
tico jpara girtátstita, escorregas; esgri
fumarias -;e(preparaCões cos:na; espelhos triáaicos para diversão; es Requerente: — Jorge Cesar de
méticas, incluindo (desodorantes, dentifriffl,
V9'86'8:433
,;• -rios, perfumes, .sabões se sabonetes
pingardas de brinquedos; esto;Js de jo
veira
( 'fumados te gnepalreVões 'para o cabelo.
,gos; (fantoches atara /diversão; rfateixas
• •a. Incluído ,rainpus; :artigos
'ferramentas .de .brinquedo; ferrinhos de Titulo Ide Classes: 33 e 38
IMPO=CREIME
(de aoilette e r-Sm Estabelecimento
—
Papel
,e
engomar para .c.kiartças; fichas para jo seus :artefatos, livros
:c6vas Pata os ailentes„ as unhas n cabeio
'não
impressos
etc.
-e
aa
:roupa,
gos; -figurinhas ¡para armar e rpara ¡jo- não incluído nas classes 16, 44 e 49
Requerente: 'The Gillece 'Company
ibarbeadores .e
gar; ..flexas pára eessporte; ;floretes rpara
minas de ;betben,..:•.
Local: 'Boston, ;'Estatio :de Massaehus-i
'esgrima; .;fõlhas ' impressas :para recortar
--áetts, .Estados Unidos da América
'No 8-68 :429
-e -armar; - futebol .de l raesa; ,gangoiras;
;.N°
-438
•(Gesse. : 448 .
,gradeados ,para ' brincar; .grades pata (giArtigos: .. Lâmirias para :Navalhas 'e
nástica; guisos :.para -crianças; halteres;
minas 'Para L'ISI-avál-has ale ;Segurança e/i
bolas ,para; iscas .artificiais; ;joelheiras
ou '-rpare aparelhos :de tbarbear
at:^11
para esporte; rjogos .de ' quaisquer 'espécie :lança:perfume , _para carnaval; Bi-868:434
linha para ,pescar; ' loterias; luvas de%IndüsWia :Bratiteira
portivas (para box; -Jasebol,• ' etc. ); ..car- Requerente: -Rodolfo - G. Moraes -"a Cia..
Regiterente: ,Schering Aktienges:,..-.11schatt
Local: Berlim :e 13erg.starnea , Alemanha
cadores de ';score- ; marionetes; Másca-,
CJ.
- 'Limitada
ras carnavalescas; máscaras „para esgri.j
Classe: 3
ecyn(Local: t Coará'
ma; 'mesas exélusivasnente ;para jogos
Artigos: Min preparado ablactai] te
I Classe: .41
.0.
(bilhar, , dama, rpletas, snoocker,' xadrez,
-Artigos (da IClasse:
etc. ); miniaturas :de quaisquer ,espéCies,
IP '868 439
4z5)' \44'
para brinquedos; .mobilias de brinquedos
.I\1 9 ..868 .430 '•
içtkn
móveis de brinquedos; ,papagaios de paO ,co
pel e pano; paralelas para 'exercícios;
passatempos; ' patins; :patinetes; patts
para ginásticas; t .paus cpara logos; peças

Edifício Koluene

Mintam

de jogos; -pedras 'de 'jogos; pedras de
jogos; petilhos de esgrima; pelas de gigo; ,pesos -para .atletismo; petredicis
Indústria Brasileira
para educação física; „petecas; piões;:
piorras; pipas (papesraios); pistolas • de Requerente: — :Rodolfo G. Moraes
brinquedos; ,plaeard para logos; ;planaILtda
Looal: ',Ceará
dores .de 'brinquedo; protetores de • cor,‘Classe:
po para atletismo; protetores pilara uso
'Artigo: da (Clame
em esportes; quebras -.cabeças; regue
tes; para armar; rrécles de caçadores:,
.1* dit8 e432
rédes para esporte;- récleá; rédea para
jogos; trates para pesca; relógios de
brinquedos; revólver de * brinquedo; rifas ; trodás tquando ibningtbido; rodas
para jogos; ruupinhas ,para bonecas;
'rtvgdY: sapatinhos 'de boneca; 'serpentinas de papel xpara , earriaval; shouting.
bali; skis; ;soldadinhos; .'tabelas de
Lar, tabuleiros pata jogos; tacos de
bilhar e • snoocker; tamboretes 'para logos; tarráfasá 'tentos .de jago; 'teanbólas;
tomozeleiras; , trapézio; trólasrvagonetes;
de esporte; 'varas para jogos; 'velo
cipides .
d

N° 868.425

Industria
Império — 'Mármores e
Granitos Limitada
Local: São Paulo
Classe: 4
Artigos: — Para ass:nalar -mineral e
em bruto ou parcialmente trabalhado, a
granitos; mármores; pedras
saber:
Requerente: —

,

Requerente:
Avil Avicultura Indus-,
trial de Aratu S . A.
Local: Bahia
Classe: 19
Aplicação: — Para assinalar: animais
Vivos, aves e ovos
Classe: 38
Aplicação:
Para' assinalar semi-impressos comoi agendas, blocos para anck

BOSTON

Requerente: 1Th-e First Net:ona: Calar'
of 'Boston
Requerente: Urown-Cork do Brasil S.A Local: IBoston, Massat!:b.usettn..
(Rálhas ,Meãiicas
- Unidos da /América do Norte
„Loeál: :Guanabara
'Classe: '50
Some de lErnprêsa
Gênero de Negócio: ',Onera
rias, créditos, financiamentos
demais
S'68 .i435
op eraffi-e-s correlats
1\1 0 "868 .440

TUDO !FICA WIELBOR
-QUAIVITO ;FIBRA "
LOAD-LEVELER
rELAIVESE

Requerente: ‘Celariese xCorporation Requerente: Monroe Auto .Equ;pment
Local: Nova York, ' Estado de Nove
-Company
York, Estados `airados da América Local: em 1VIonroe, Michigan, Ettaclos
Unidos da América do Norte.
Frase de Propaganda.
Classe: 21
Gênero -de -negócio 'relativo às elasse
Artigos: Unidades combinadas de mo.
.22.-23, 28e 36.
"lejo e amortecimento, para veículos
"No 868:436
"N" 868.(141

ULTRA-LEVURE
Requerentes: IVIarie GeneVieve
espesa de Emila Pierre Alfred Blais, Ma-

VETR AlviYCIN A
INDUSTRIA ,BRASLEIRA

rie Simone
espõsa de
Hoechst do Brasil ‘,11,:mica
Eugene Lotus Besnier„ Mar;e Magdelei- Requerente:
e ' Farmacêutica S.A.
ne VelIet, viúva • de Pierre M,i-ic lula
Local: Guanabara
Eugen: Gu1aud, Franéms Marc. JoseClasse: 2
ph Valei, Bernard • Marie Val:et, Michel
igos: 'Um unguento para o tr ataniea
Maria Pierre Vallet, jean Marie Válle4
to de mastites

JIA*
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lavelas, azeitonas, balas, bananada, baunilha, biscoitos, bombons, cacau, canela,
canjica, cevada, chá, cheiros alimenf,cios,
cióco, colorantes para alimentos, cominho
condimentos para alimentos, Gravo, doÀCACIA
ces, extrato de tomate, extrato de carne,
erva-doce, farinhas alimentícias, farinha
IND .BRASILEIRA
N" 868.448
de trigo, ferinento, tubas, geléias alimenRequerente; Acacia Imóve.3 Ltda. S/C.
tícias, gergelim, grão de bico, mandioLocal: São Paulo
ca, massas de tomate, mate, rnooctõ,
ANHANGUERÀ
Gentro de Atividade: — Prestação de
Ind, Brasileira molhos alimentícios, mostarda, plckles,
serviços imobiliários
pimen a do reino, pudins, sal, soja,
Classe: 50
Requerente: L; Vianello f5 Filho Ltda.
sopas e tempêros
tempêros.
Local: São Paulo .
N° 868.443
Classe: 41
N' 868.451
Artigos: tt•pas
Local: São Paulo
Artigos: Alavancas de câmbio, aros.
breques, calotas, chapas, freios, molas, e
rodas para ve culos
Classe: 21

N° 868441.

N° 868.449

MIE . MARIA

•
' Requerente: Comerc ai Ineobiliaría
Requerente: Auto k-uszo Mãe Maria
• . Wagner Lida:
Ltda
Local: São Paulo
Local: São Paulo
•
Classe: 50
Classe: 33 — Título
Objeto: • administração, de imóveis econdomínios, incorporações . e assistência
N° 868.454
jurídica especialezada.

IND. BRASILEIRA
kequerente: José Pereira da Silva
Local: São Paulo
Artigos: Água de alfazema, de beleza
N° 868 450
de colonia, de lavanda, de quina, de rosas e para -maquilagem, brilhantina, carmim cosméticos, cremes para a pele,
dentikricios, depilatórios, desodorantes
esmal tes para unhas, esências perfumadas, extratos perfumados, escõvas para
OS dentes e para os cabelos. fixadores
para cabelos, bigodes e cílios, glicerina Requerente: Gomes Cl, Steinmeyer L.tda.
perfumada, laquê, óleos perfumados,
Local: São . Paulo perfumes, pó de arroz, range. sabonetes, -- Classes: 12 — 23 — 36Titulo
sais perfumados, shampoos, talco perfu‘oados e vernizes para unhas.
• N° 868 451
Classe: 48

FAIAR, LER
ESCREMR"
Ind. Brasileira
"

PEDR1TA

na*

1\1 9868.444

MSSA SISNIVRA

DA ESPERANÇA"
Ind. Brasileira

1 - .FAIXA
DOURADA
1

N° 868.455

O.B.D. Is
Ind. Brasileira

:1111111MIr

cio de Máquinas r,tda.

Local: São Paulo
Artigos: Máquinas operatrizes
Classe: 6

N' 868.45o

"HOT—ROD"
Ind. Brasileira

mffle~

Inda n

Bragfleira
Requerente: Analci Indústria e comér

Requerente: C.B.D. Cia. Braisleira de
Dedetização
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Serviços de dedetização

IND. BRASILEIRA

nn•nn•~1~.
Req6erente: Mobiliado:a Nossa Senhora
da Esperança' Ltda.
Requerente: Casa de Carnes Faixa DouLocal: São Paulo
rada Ltda.
Artigos: Móveis residenciais
Local São Paulo
Classe: 40
Classe: 41
Artigos: Para distinguir carnes em geN° 868.445
ral, linguiças, lombos, mortadelas, paios,
presuntos, salames; salsichas, xarques.
A
L
O
M.B
atum, camarão, bacalhau, mariscos, conconservas alimentícias, massa
Indtistria Brasileira dimentos,
de tomate, óleos comest veis : sal, açúRequerente: Lomba — Indústria Gráfica car, café, mate, margarina, manteiga,
'a1 ica arroz, - mostarda, feijão, cereais
Ltda.
farinhas, massas alimenticias, pimenta,
Local: São Paulo
Género de Atividade: Serviços de tipo- vinagre, laticínios, leite, condensado,
queijos, cremes, requeijão, baunilhas, gegrafia, gráfica, off-set» e litigrafia
léias, frutas SOcas, 'cristalizadas e em
Classe: 50
caldas,- rações para aves e animais
W 868 446
N° 868 452

N° 868.47 4

Requerente:- Gráfica 1.1rtipês S.A.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Livros

115.0911~

_ CALUNGA'
Requerente: Pirmá-Droga Calunga
'Ltda. -Local: São Paulo

Classe: 3 — Titulo
N' 868.460

CHURRAOARIA E
PIZZARIA107
Local estabelecido: Capital do Estado
de São Paul.)
• Classe: 41 — Título
N

868 461

"Sn JOulla

XO"
Ind. Brasileiro
Requerente: Mário :todr.oues Maduro
LOcal: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Doces em caldas, 'doces eni
conservas, cogumelos, marmelada, gaia
bada, pessegada, doces de leite, cocada.
desces de amenclo_iii, daees cristalizados,
balas, drops, chOcolates, bombons, caramelos, pêssegos em Caldas, bolos, biscol.tos, bolachas, creme c i e leite, leite coa.
densado, marmelos, doce de abóbora.
scevadinha, cereja, confeiteiras, mel, daces Conservados.
N° 868.462

PREDIà DE LORENA
Requerente: Ptleclial de Lorena Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 16 — Titulo
Nse
" 86463
0
.4111as
SILVA
"

Requerente: Silva '5 Mcraes Ltda.
Requerente: Casa de Lanches Hot-Rod
Local: São Paulo
Ltda.
Classe: 41
Local: São Paulo
Artigos: Para distinguir: — Os serviçosClasse: 41
de bar e comercialização de uêneros aliArtigos: Lanches de: mortadela presunmentícios :de uma mercearia.
to, salsichas, linguiça, aliche...paio, patês, copa, musarella, mostarda, roz-bife,
NP' 868.464
churrascos.

"BELOWRI) ° •

N° 868.457
•

Ind.Brasileira

A.M.S."

Ind. Brasileira
Requerente: A.M.S.
Industriais Lida':
Local: São Paulo
Classe: 5
Artigos: Baterias

MAWSY

ais lu

N° 868.459

"GRANDE COLEM
DA LINGUA-PORTU
, —
GUESA"

IND. BRASIL-SO*1i,

•

• - Requerente: Paulo Vidal Cruz

• .Local: São Paulo
'Requerente: Gráfica ttrupês's A .
Classe: 41
alcaparra L.2ca1: Capital do Estado de
•
Artigos: Para delinquir:
Clase: 32.
1 alho, ameixa, rmendem, amendoim, araiReaue r en te Vidacar Peças e Acessório: ido
Artigos: Livro
alimentício,
araruta,'
arroz,
aveia,
Ltda
IDAOAR4 Brasileira

'FAREA—DROGÀ

Requerente: Churrascaria e Pizzaria 107

AUTO POSTO

WAGNER

N'' 868.455

•

Requerente; Malharia Belowed Indústria
. e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Para s. ig-iir• Abrigos quart.do -vestuários, agasalhos, alvas, anáguas, aventais, baby-dal, barretes, batas,
batinas, bermudas, calções inclusive para
esporte; camisas i .clusive para esporte,
camisetas, camfeo' tam .so'ões, blusas,
blusões. boinas; leeeros, bonés, . borzeguins, botas, cacheeols, cachenez,.ralças,
clergymans, colarinhos, coletes, combinações, corpinhos, cuecas, cueiros, há,
bitos, japonas, -capas, capo es, carapu.
ças, cartola, caacos, casacas, casquetes,
pasulas, ceroulas,- chales, chapéus, chuteiras, chinelos, cintas, cintos, cinturões,
calcinhas, galdlas, gõrros, gravatas,
c . ilotes, dólinans, dominós, echarpes, es.
emrtilhos, .estolás, fantasias, fardamentos,
i'--.rdas. fraldas; ‘frapues, galochas, quepis, tiuinionos, 'renards, regalos, robes de
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chambre, roupas, brancas de Uso pesN° 868.470
soal, roupas de baixo, roupas feitas, lenços, ligas, libres, lingeries, luvas, rouESCOLAS LIBERTY
pas, profissionais,
maiôs, mandriões,
S.Paulo-Capital
.manípulos, manttas de uso pessoal, mantos, mantilhas, marte, meias confecSimone
ções, modeladores, palas, paletós, pan- Requerente: Dr. Wanderley Villaça
tufas, Paranientos, penhoars, pelerines,
Local: São Paulo — Capital
peles quando vestuários, peugas, piClasse: 33
jamas, peitinhos, polainas, ponchos,
Artigos: Titulo de Estabelecimento
pulovers, punhos, soutiens, sueters,
sungas, suspensórios, tailleurs, talabarN9 868.471
tes, tiaras, togas, túnicas, toucas, turbantes, uniformes, roupas para esportes,
LIBERTY SCHOOLS
roupões, saias, sandália/ sapatos, soliPaulo'-Capital
déus, slaks, shorts, stainas,. vestidos,
véus e visons.
Requerente: Dr. 'Wanclerley Villaça de
Simone.
' N9 868.465
Local: São Paulo
Classe: 33
Artigos: Titulo de Estabelecimento
-a_
N° 868.472
Requerente: Transportes Urbanos Capixaba Ltda.
O CANDEEIRO
Local: São Paulo
S.Paulo . Capital
Classe: 50
Artigos: Serviços de transportes coletivos e de cargas, mudanças e guarda- Requerente: Fernando Gonçalves Braga
- • - Local: São Paulo
móveis, serviços de despachos de merClasses: 41, 42 e 43
cadorias e entregas
Artigos:\Titulo de Estabelecimento
868.466
N° 868.473

lhetos impressos, folhinhas impressas,
histórias impressas, jornais, iivros, músicas impressas, peças cinemt,!.ográficas,
peças teatrais, programas de eis ;o, programas de rádio, programas d televisão, programas impressos, propaganda
escritas, prospectos impressos escritos,
prosas impressas, revistas impressas, romances impressos, roteiros impressos de
filmes, roteiros impressos de peças teatrais, scripts de cinema, scripts de teatro, scripts de televisão e sueltos impressos.
N.° 868.478

Requerente — Joelson Administração e
Corretagem de Seguros Ltda. S/C
Localidade — São Paulo
Serviços — Administraç'âo e corretagem
de. seguros.
Classe — 50
868.474
N9

Ind.
Requerente: Congonhas Mão de Obra
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Serviços de construções; demolições; fundações e edificações de edifícios; mão de obra e administração de
obras em geral
N.9 868.467

AUTOMOVEL CLUBE
DE
AMERICANA

taddatria e ctaficio de Cal

CIF:tf:MS

vocun

PAVI,-.7STA

Requerente: Comércio de Tecidos

MISS PIRATININGA.
Ind.
ileira

Requerente: «Inbra-Moveis>> — indús•
tria Brasileira de Móveis Ltda.
Local: São- Paulo
Classe: 40
Artigos: Bancos, banquetas, berços,
ombos, cadeiras, divans, escrivaninhas,
guarda-roupas, guarda-lonças, mesas,
poltronas, estofadas ou não, sofás, so4
fás- camas, móveiyara decorações
N." 868.483

Requerente: Alagôas
Automóveis
Local( São Paulo
Limitada
Classe: 21
Artigos: Automóveis e suas partes
N.° 868.484

Aradel-'Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 23
TRANSO
Artigos: Para distinguir tecidos em geral a saber: Tecidos de algodão, teci- Requerente: Transo
Transportadora
dos de linho; cânhamo, juta, tecidos de
de óleo Ltda.
rami, tecidos plásticos, impermeáveis,
Local: São Paulo
tecidos de sêda natural e raion, teciClasse: 50
tecidos
dos de fios artificiais, fazendas e
Artigos: Transportes de óleo
de lã ou pêlo, em peças
N,° 868.485
N.° 868.479

MAbISCM
Ind. Brasileira

I

MENCLA
IND: BRASILEIRA

Requerente: Mentia — Elétrica

Indústria e Comércio Ltda.
Requerente — Niar Indústria Mecás.ica
Local: São Paulo
de Peças em Geral Ltda.
Classe: 8
Localidade — São .Paulo
Artigos: Para distinguir: Rádios em
Artigos — Peças.
geral, toca-discos, rádio de cabeceira,
Classe —6
rádios para autos, televisão, aparelhos
receptores e transmissores de sons, apaN° 868.475
relhos de televisão, alto-falantes, chassis, bobinas, antenas, microfones, pickCONDE AUTO PEÇAS
ups, válvulas, aparelhos de freqüência
modulada, aparelhos de intercomunicaRequerente — Conde, Rodrigues Bor- ção e aparelhos para contrôle de sons,
telefones, lâmpadas, plugs, chaves de
ges-rtda
tomadas, fitas sonoras gravadas, discos
Local — São Paulo
graNiados, aparelhos para telégrafos sem
Titulo de Estabelecimento
fio e transformadores
Classe --- 21
,
••nn•••••101.e.
N.9 868.480
.N9 868.476

Requerente: «Automóvel Clube de Americana»,
'Requerente: Fernando Scalamandré JúLocal: São Paulo
nior
Classe: 50 — Titulo
Loeal: São Paulo
Classes: 41, 42, 43, 44 — Titulo
N° 868.469
N° 868.477
2 f A C 1 ),

INBRA-MOVEIS
Ind. Brasileira.

AlAgA
asile ira

0NIAR"

°LANCHES ,
TROPICILIA,

N.' 868.482

Ind o

CAPIXAD-a

JOELSON
Ind. Brasileira

Janeiro de 1969 823

COLUMBIA
Ind. Brasileira
Requerente: Instaladora Colúmbia
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Instalações de bombas
e instaçições hidráulicas
N. 868.481

FLORESTA
Ind. Brasileira

Requerente: Júlio Pinto Figueira
Local: São Paulo
. Classe: 32
Requerente: Antôn'o . Carlos Barros GarRequerente: Coterol Cia. Fernandopoboggini
Artigos: Almanaques, albuns. impréssos,
' lense de Óleos Vngetals
calendários, . cati'rlogos, crônicas impresLocal : São Paulo
Local: São lkitilo
Atividades: Musicais
Classe: 41
sas. .designação de filmes, designação de,
Classe: 50.
peças teatrais, discursos impressos, foArtigos: Gorlura de coco

Distribuidora
Requerente: Madiscar
de Carnes Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Carnes verdes em geral .
N. 868.486

SIBLnIA

Ind. Brasileira
Requerente: Indústria de Tapetes
'Bandeirante S.A.
Local: São Paulo
Classes: 24-34
Artigos: Alamares, cadarços, cordões pZ
calçados, cordéis, entretelas, fitas fitilhos, pingentes e galões para cortinas
Capachos, cortinas, cortinados, encerados, linóleos, oleados, passadeiras,
persianas e tapetes
N. 868.487

nu

EVENTO
Ind, Brasileira
Requerente: Francisco Xavier

de Alencar
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Como marca de serviço, de
acôrdo com o art. 74 do Decreto-lei
n.° 254-67, para ser usada na presta.
ção de serviços de orientação industrial
e comercial, assistência e turistas e
serviços de informações em geral
N.° 868.488
D COLEÇXO

HIST..

BIA MUNDI"
Ind. Brasileira
Requerente: Editbra Verbo Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Livros

*a.

N.° 868.489

N.° 868.498

Requer'ente: Casa de Carnes «Ao Rei

Requerente: Osque Indústria
e Comércio de Tintas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Tintas, tintas para muros, tintas para portas, tintas para paredes,
tintas para grade, tintas para paredes,
tintas para vitrõs, tintas para batentes,
tintas para portões, madeiras, estuques,
fôrros, tintas preparada para
construções
N. 868.497

"CASA DE CARNES 15
40SQUE°
:AOREI DA CARNE" 1 Ind4 Brasileira
da Carne» Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Titulo
N. 868.490

"EMBOÁ"

Ira.

'Brasileira

Requerente: Frigorifico Emboá Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Salame, salsichas, mortadela,
presunto roz-bif e, toucinhos, carnes,
Carnes verdes, lingüiça, paio, copa,
chouriços, banhas, patês
N. 868.491

"FERREI FRANGO

"COWESP"

Ind. Brasileira
Requerente: Combresp Cobrança
Especializada Ltda.
Local: São Paulo
Classe: '50
Artigos: Serviços de cobranças
Especializadas

Requerenie: Ferreira Franco Comércio

Indústria de Roupas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: — Anáguas, aventais, blusas,
blusões, camisas, camisetas, camisolas,
pijamas, soutiens, corpinhos, ceroulas,
ettécas, bermudas, babydolls, maillots,
casacos, jaquetas, japonas, paletós, calças, maillots, meias, luvas, ligas cintas,
roupões robe de chambre, vestidos,
saias. soutiens, roupas brancas de uso
pessoal
N. 868.492

"ENCICLOPEDIA DO
REINO ANIMAI?
Ir'.

Requerente: Editôra Verbo Limitada
Local: São Paulo
Classe: 3B
Artigos: Livros
N.° 868.493

"BONSUCESSO"
Ind. Brasileira
Requerente: Cia, de Papéis Miranda

Pinheiro Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos: Envelopes
N.° 868.494

"FERl'AGRI"

Ind.

Brasileira

Requerente: Fertagri Ltda. Indústria,
Comércio e Representações
Locai: São Paulo
Classe: 2
^digas; Acetatos usados na agricultura,
lase ticidas • fertilizantes, fértilizadorea
fungicidas, banhos para animais, ácidos
para sanitário, água de cal desinfetante,
us oxigenada, desinfetante, bacterioias para fins sanitário, baraticidas,
oro fanai°, inseticidas, cloropicrina,
desodorantes, sanitários, ' reinédios cone
a doenças de animais e pirtatas, actua
aias, sabão desinfetante, soda cáustica
Rara agricultura e sabão desinfetante
N.° 868.495

RAGAZZI °-

bid,Bras5~ra
Requerente: Artin Eltizian -5 Cia.
Local: São Paulo
Classe: 36

Artigos: Calçado'
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Ina.

elFAZIO"

N.9 868.498
Requerente: Meraaaria Fazio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Arroz, feijão tatatas, 'farinhas alimentícia-5, de cereais, fubá,
milho, farinha de milho, farinha- de
mandioca, ervilhas, grão de bico, sal,
alho, cebola, café, crá, pimenta do
reino, .açúcar, lenti l has, amendoim,
flocos, féculas alimentícias, farelos
alimentícios, canela, condimentos e
preparados para a alimentação.

Cimas: 24 e 36
N. 868.507
Artigos: Etiquetas, de pano, debruns,
fitas, tiras, viezes, sacos, laços, pas"EMPREENDIMENTuz
samanarias, entretneiros, adornos de
enfeites de pano
pano, fitilhos
E ADMINISTRAÇXO:
Classe: 24
DIAS LUCZ"
Vestidos, camisas, saias, blusoa, sblusaia casacos, maii l.)-V, balay-dolls, soutiens, calças, oalcutha.s, ligas, luvas, Requerente: Empieendimantos e Administração Dias Lua Ltda,
lenços, cacne-cols„ pijamas, roupões,
Local: São Paulo
rOtie de chambre, anáguas,-aventais,
Classe: 33 — Título
cuecas, bermudas, japonas, jaquetas;
chapeus, ligas, cinturoes, cintas, roular .° 868.508
pas brancas de uso pessoal
•
• "DADO"
Na a68.502
Ind. Brasileira
a.a
Requerente: Elias Gabriel
Local: - São Paulo
Classe: 36
;0
Requerente Distribtlidora de Mate- Artigos: Vestidos; saias; blusas; bluriais para Acabamentos Comarsal
sões; casacos; luvas: meias; cintas;
Local: São Paulo
ligas; cinturões; camisas; gravatas
Classe: 16
calças; calcinhas; cuécas; ceroulas:
Artigos: Cerâmica, azulejos, ladrilhos, bermudas; baty-dolls;
cache-cols;
frisos, 'pisos, marna ires . preparados baillots; pijamas; peignoirs; roupões;
para construções, imitações de már- robe de chambre; panchOs; jaquetas;
mores, tubos ventilação, vitrines quans japonas; uniformes; tira-pós; véus;
do construções, tijolos, pedregulhos, mantas; dominós, suspensois; toucas;
para construções, inipermeabilizado- gorros; palatos; camisolas; camisetas;
res, de arga,rnas a, esquadrias, lam- camisolões; roupas branca de uso
bris, mosaicos, ,manilhas, pillastras,
pessoal
de concreto, e tanques de cimento
- •
N. 5 868.509
N.° 868.503

Ind. Brasileira

"DEVIMA"
Ind. Brasileira

IrA.

"EGTX"

Requerente: MetatilagIca Ele Ltda.
Local: São Paulo
Claase: 17
Artigos: Abridores de envelopes; apoias
tadores _de lápis; arquivos; canetaa
N. 08.504
comuna.; caixas registradores; calas;
cofres; compassos; fichários; grafites
para lapiseiras; grampos para escriSIHES SERVIÇOS
tórios, Instrumentos para desenho:
DE INSTALAÇOES
máquinas de escrever; máquinas de
somar; maquinas de endereçar; indsa
HIDRÁULICAS,
ELE
quinas de grampear; maquinas de
N.9 868.490
regigtrar; prensas de escritórios; suTRICAS E SANITA:
portes para canetas; porta-cinzeiros;
"'vki.VITE4".
. RIAS",
prendedores de papéis; porta . carimbos; separadores para arquivos; apeia
Requerente: SIRES — Serviços de relhos duplicadores; cópias e comRequerente; Confecçes e Comércio Instalações Hidráulicas, Elétrica . e
passos
de Roupas Vaditex Ltda.
Sanitárias Ltda.
Local: São Paulo
N.
868.510'
Local: São Paulo
Classe: 36
Classe: 33 -- Titulo
"S'IDERAL"
Artigos: Soutiens, anáguas, saiots,
blusas, blusões, cuecas, ceroulas, berInd.
Brasileira
N.° 868.505
mudas, baby-doils, maillots, vestidos,
saias, calças, camisas, gravatas, camisetas, camisolas, pijamas, corpiRequerente: Panificadora RideraS
nhos, robe de ahambre, roupões, caLimitada
Ind."Igsileira
checols, meias, luvas, ligas, cintas,
Local: São Paulo
cinturões, palatos, jaquetas, comi:ina- Requerente: Iru - Comércio e RepreClasse: 41
Artigos: Pão e bolos
ções, e roupas brancas de uso pessoal
sentações de Auto Peças Ltda.
Local.: São Paulo
N.° 868.500
N.° 860.511
Classe: 21
Artigos: Automóveis e suas partes
,
Is,
CZO"
integrantes, caminhões e suas partes
IZENAMI
Ind.B4L4álleira
integrantes, veículos e suas partes integrantes, amortecedores para veíInd.
culos, câmaras de ar para veículos, Requerente: Bar e Restaurante BarRequerente: Tsutomu Ikenaral
ianques, calotas, guipões, eixos de
racão Ltda.
Local: São Paulo
direção de veiculas, freios, para-briLocal: São Pai.
Classe: 41
sas, para-choques, pedais de câmbio,
Classe: 41
de veículos, estribos, aros para Artigos: Lanches de: aliciai; mortaArtigos: Massas de peies, kamaboku, molas
Matar, atum, bacalhau, enxovas, sar- veículos, carrocerias, dragas, carros dela; presunto; paio; patés; salsidinhas, camarão, lagostas, mariscos, reboques e suas partes integrantes, chas;; linguiça ; salame; apa ; rosostras, Carnes conservadas, deixes, aleicletas e suas partes integrantes bife; churrascos; pime ntões e terinrodas para veiculas
gelas recheados; batatas fitas; maiopeixes, peixadas, manjubas, moIusnezes; rizotos; lasanhas; inacarranacoa,. pescados, pirarucu, untem,
N. 9 868.506
das; pizzas; saladas; saiadas diverbaleia
sas; feijoadas; arroz; feij. J; arroz de
braga; bife à milaneza; bife à cavaPOSTO DE LAVAGPX
N.9 868.501
lo; bife à portuguêsa; ravioli; gnocchi
RÁPIDA AKI -Kl e carne assada
'NETIPAN"
LAVA'
N. 868.512
•
rad. Brasileira
Local: São Paulo
Classe; 50
Artigos: Administração

!na. Brasileira

*.P,7?ileira

Requerente: Fábrica de altiqueta8
sEtipan" Ltda.
Local: São Paulo

intk.;ço DO NúMERO
,

Requerente: Pasto de Lavagem RAMOVEIS E
,
pida Aki-L1-Lava latia.
1~~^rices
Losal: São Paulo
— Título
Requerente: J. W. 1V4iveis e Decorações Ltda.
Classes: 34 e 40 aa . Título
DE HUd1i: NiLli4, 0,16
Local; 6ão Paula

J.W.

