tk
*k

"

REPÚBLICA FEDERAI- VA; ...

R`tisSIL

SEÇÃO III
ANO XXVII - N 9 49

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Serviço de Recepção,
Informação e Expedição
Expediente de 10 de março de 1969
NOTIFICAÇÃO
Ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados convidados a
comparecer a êste Departamento no
prazo de (90) dias, a fim de efetuar
o pagamento da taxa final e etirarem o certificado cie a.cdrdo com o
decreto n 9 254 de 2ó 2-67.
ré:mos - Requerentes •
N9 8a. ,55á - Soce,nade
des Etabilissements Brande - Patente 79.248.
- Farbenfa.briken
N9 112.025
Bayer Aktiengesellschaft - Patente
79.249.
N9 116.200 - Compagnie de Saint
Gobain .- Patente 79.250.
-116.906 - J. M. Voith. GMBR
- Patente 79.251.
N9 129.268 - Roussel -Uclaf -Patnete 79.252.
N9 131.677 - Intertechninae S.A.
- Patente 79.253.
N9 133.574 .- Polvsi.us GMBH -Patente 79.254.
N9 133.103 - Vir g ilio Santesso Patente 79.255.
N9 133.195 - Masser-Pergusnn
Inc. - Patente 79_256
N9 134.103 - N. V. Philips' Glo
eilampenfabrieken - Patente 79.257
N9 131.18d - Inrus•ria. Termodi.
nâmica Espinola S.A. Interessa - Patente 79.259.
.N9 134.420 - Julian Willy Kenk
- Patnete 79.2.9.
N9 135.155 -- N. V. Philips' Gloeilampanfr.bjek,-.'n -- Patente 79.260
N9 135.323 - Herbert Frederick
Henry Shields - Patente 79.261.
N9 135.657 --= S. T. Dupont -79.262.
' N9 135.728 - Dorninion Magnesi..
um Limited - Patente 79.263.
N9 135.739 - International Har
vester Company -- Patente 79.264.
N9 137.942 -- MinneSota Mining
And Nlanufacturing - Patente ..•..
79.265
N9 138.070 - General -E:eetric
Company - Paten -e 79.266.
N . 138.220
No 138.071
- General Electri n
Company - Patente 79.257.
N9 133.226
Whirlpool Corpva
tion - PAtente '79.263.
N9 138.226 - Whirlpool Corpora.
tion - Patente 79.268.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N 9 138.233 - Westinghouse Eletric
Corporation - Patente 79.269.
N9 138.263 - Westingou.se Electric
Corporailon - 79.270.
NO 138.5 0
. 1 Societe des Verreries
Industrielles Reunies du Loing -.Patente 79.271.
N9 138.639 - Martin Marietta
Corporation - Patente 79.272.
N o 131.863 - Shozo Kitamura e
Jisuke Kishimoto - Patente 79.273.
N9 135.934 - Compagnie Fran.
çaise des Niatieres Colorantes Patente 79.274.
N9 136.208 - Esterol A.G. -79.275.
N9 136.406 - Ciba Societe Ano.
nyme - Patente - .79.276.
N9 137.531 - Siemens-SchuckrtPateutt
werke Aktiengesellschaft
79.277.
1\1 9 137.720 - Fichtel & Saem;
Patente 79.278.
A. G.
, N9 137.721 - LCO Lemos Villares
Bernardino Souto Rego -- Patente '79.279.
N9 137.863 - Fundição Brasil S.A.
- Patente 79.280.
N9 140.652 - Rosenhalm S.A. In
dustria e Comércio - Patente
79.2811.
N9 142,651 ---- Virgilio Braidotti. e
Augusto Gilt i errez - Patente ..
79.282.
N9 142.700 - Ciba Societe Anonyme - Patente 79.283.
N9 142.748 - The Lummus Cem.
pany - Patente 79.284.
N9 142.779 - Ra,ymund Dewas Patente 79.285.
Kentaro Takoka NO 142.796
Patente '79.286.
NO 142.802 - Francisco PadiLl
Urel - 79.287.
N 9 135.966 - The Sherwin-Willi..
ams Company - Patente 79.283.
NO 136.185 - The" Carborundurn
Company - Patente 79.289.
1\1 9 136.252 - Metal Film Company,.Inc. - Patente 79.290.
Farbwerke Hoeschst
. N9 1i ,3.444
Aktiengellschaft Vorm. Meiter Luclus
Bruning - Patente 79.291.
N9 136.467 - Comercial e Importa.Patente
dora Columbia S.A
79.292.
N9 136.607 - Peças e Acessórios
Zeloso Ltda. - Patente 79.293,
No 136.624 - Centre de Recher..
ches de Pont-A Mousson - Patente
79.294. •
N9 130.735 - Autumaticos Walk
Control Ltda. - Patente 79.295.

N9 136.756 - Automaticos Walk
Control Ltda. - Patente 79.296.
N9 437.030 - Societe Technic,o.
Commerciale das- Machines Automatiques Modernes - P..,tente '46.297.
N9 137.016 -- Indagra-Pi:odutos
Quimicos Ltda. - Patente 79.293.
N 9 137.257 - Koppera CompitnY,
- Patente 79.299.
NO 137.363 - Borg-Warner Coiporation - Patente 79.300.
N 9137.604 - N. V. Philips' Gloeilampenfabrielzen - Patente .
79.301.
N9 137.696 - N. V: Philips' Gloeilampenfabrieken - Patente ......
79.302.
, N9 137.643 - Waldemar Clemente
- Patente 79.303.
N9 100.269 - José Mozar Ba,rnett
-- Patente 79.304.
NO 129.243 - Regle Nationale yes
Usines Renault - Patente 79.305.
N 9 130.828 - The Falk Cor poration - Patente 79.306.
NO 132.040 -- Emprêsa Limpadora
Paulista S.A. - Patente 79.307.
N 9 132.417 - General Electric
Company - Patente 79.308.
N9 132.853 - International Har..
vester Company - Patente 79.309.
No 132.956 - Elektrokemisk A/S.
- Patente 79.310.
NO 132.981 - Compagnie de SaintGobain - Patente 79.311.
N9 133.281 - Massey-Ferguson
Inc. - Patente 79.312.
NO 133.638 - N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken - Patente
•
79.313.
No 134.340 -- E. I. du Pont de
Nemours and Compenyvatente
79.314 .
N9 135.019 - Corrugating Techni.
cians, Inc. - Patente 79.315.
N9 135.178 - Hüttenwerk Oberhausen Aktiengesellschaft •- Patente
79.316.
N9 135.466 -,John Harry Blomovist . - Patente 79.317.
No 135.466 - John Harry Blomqvist - Patente 79.317,
N9 135.933 - Verson Allsteel C6mpany - Patente 79.318.
NO 136.190 . - Vidros Corning Brasil S.A. - Patente 79.319.
N9 136.238 - Commissariat A L'
Energie Atonilque e Societe Grenobloise D' Etudes et cl' Applications
Hydrauliques (Sog real) - Patente
79.320.

N9 136.436 - Noburo Sasaki -Pa.
tente 79.321.
NO 136.768 -,Industsiewerk Schaeffler Ohg - Patente 79.322.
NO 136.778 - Dana Corporation
Patente 79.323.
NO 137.149 - Reynolds MetaLa
Company - Patente 79.324.
N 9 137.368 - Whirlpool Corpora,
tion - Patente 79.325.
N9 137.436 - José Zosino Rizo
Padilha - Patente 79.326.
N9 137.475 - The National Casa
Register Company - Patente
79.327.
N 9137.827 - Sulamag Equipa.,
mentos Industriais Ltda. -' Patente
79.328.
N9 137.951 - Tokio Denki Kagaku
Kog,yo Kabushiki Kaissha - Patente
79.329.
Pa.
N9 138.019 - Raul Martini
tente 79.330.
NO 138.025 - Verwaltungese:lschaft der Werkzeugmaschinenfa Oerli.
don - Patente 79.331.
NO 136.564 - Cortart Industria de
Ferramentas Ltda. - Patente
79.332.
NO 137.020 - N. V. Philips' Glo.
enampenfabrieken - Patente
79.333.
NO 137.247 - Philco Corporation
Patente 79.334.
N O 137.756 - Leesona Corporation
- Patente 79.335.
N9 137.765 - Stora Kopparberga
Bergslags Aktiebolag - Patente
79.336.
Caterpillar Tractor
N9 137.784
Co. - Patente 79.337.
No 137.792 - S. p. A. Virginia
Rimoldi & C. - Patente 79.338.
N9 237.799 - General Electric
Compa.ny - Patente 79.339.
NO 138.057 - The Cross Company
- Patente 79.340.
No 138.161 - Sperry Rand Cor.
poration -- Patente 79.341.
No 138.231 - Rokyo Denki Kaga.
101 K0231 0 kabushiki Kaisha tente 79.342.
N9 138.243 - General Electrlo
Company - Patente 79.343.
NO 138.364 - Aktiengese-lschaft
Der Ven Moos' Schen Eisenwerke
Patente 79.344.
NO 138.368 - George K. Freeman,
Jr. - Patente 79.345.
No 138.438 - Diamond Power Specialty Corporation - Patente
79.346.
NO 138.529 - Dana Corporation
Patente 79.347.
No 138.508 - Stora Kopparbergo
Bergslags Aktiebolag - Patente .....
79.348
NO 138.811 - General Electric Com.
Pany - '79.349.
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As Repartiçbes Públicaa de.
verão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação.
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
CHEFE PA setçÃo o ps FEEPAclo
solicitada com ' antecedência de
FL ORIANO GUIMARAES
trinta (30)

Impresso nas Dilemas do Departamento de Imprensa Nacional

• ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

- Os originiais, devidamente
Capital e Interior
Capital e interior:
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre is • •
NCr$ 18„00 Semestre NCr$ 13,50
grafados em espaço dois, em uma 'Ano
• NCr$ 27,00
******* _•• • • NCr$ 36,00 Ano •
•
só face do papel, frrmato 22x33:
Exterior Exterior s
as emendas e rasuras serão resNCr$ 30,00
Ano
Ano
NCr$
39,00
(•-• • • lio •n• •••,ii_o •
salvadas por quem de direito.
NOMERO AVULSO
- As assinaturas podem ser
O
preço
do
número
avulso figura na última página de cada
tomadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano,
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01,
exceto as para o exterior, que
sempre serão anuais.
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.

Divisão de Patentes
Rio, 10 de março de 1969
Privilegio de Invenção Deferido
N9 137.342 - Aperfeiçoamento em
mecanismo espargidor de adubo Enrique Gerardo Martin Caba.
N° 137.702 - Processo de obtenrão de arroz em fita - Yeâjen Chang
N9 138.910 - Aperfeiçoamento s em
nu referentes à produção de fios arSificiais - Courtaulds Limited.
. N9 141.995 - Processo para a repleção de processos para o tratanento térmico de substâncias sólidas
:rn ustuladoras migradoras - Metallv..sellschaft Aktiengesellschaft.
N9 142.014 - Processo de Lamina;ão direta de metais - Nicolino Guinarães Moreira.
N9 142.689 - Processo tecnológico
nicro-pelicular de fabricação de café
olúvel instantâneo em estado de pó,
mata, xaropes, comprimidos (pastitias) e liquido super concentrado,
splicável também a outros produtos
te origem vegetal e suas partes consitutivas - Anatoly P. Melnikoff e
ffenceslau Esc-abar de Azambuja.
N° 142.740 - Segadeira de forratens de plantio em carreiras - Ford
Vlotor Company,

aviso.

DIRETOR GERAL

CHEFE Do aaaviço DE OUGLICAÇõen

N9 138.812 - General Electric Company - 79.350.
N9 138.816 - N.V. Philips' Gloeiiampenfabrieken - 79.351.
N9 138.813 - Editoriale Domus
S p . A . - 79.352.
N° 138.931 - The Lummus Company - 79.353.
N9 138.9:4 - Wegematic Corporati on - 79.354.
N9 140.385 - Arthur Johannes
Ackermann - 79.355.
N9 140.461 - Canadian General
Eletric company, Limited - 79.356.
140.461 - Mono-Cam Limited 79.357 .
141.020 - General r1i".1ft rvonpany - 79.358.

As assinaturas vencidas po-,
derão ser suspensas sem prévio

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

-- As reclamações pertinentes
J. B. DE ALMEIDA . CARNEIRO
matéria retribuída, nos casos de
êrro ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
SEÇÃO
de Redação, até o quinto dia útil
DeirE• d• publIcIdad• do •oio ...cliente do D•partnmonli•
subseqüente à publicação noJ,
Nacional d• ProprIodada Industrial do hilinIntéri•
órgão oficial.
da Indioitria • d• Comércio
--- A Seção de Redação funciona, para atendimento do público, de 11 às 17h30m.

Março de 1969

N9 143.108 -- Processo de troca de
ion para a produção de sulfato de
potássio - Standard Magnesiurn &
Chemical Company.
N9 143.189 - Nova máquina pulverizadora para uso agrícola - Enrico Caroni.
N9 144.634 - Processo para preparar compostos de naltaleno Merck gi Co. Inc.
N9 164.627 - Aperfeiçoamento em
catracas para arados de discos Supermag S.A. Indústria de Máquinas Agrícolas.
N° 138.485 - Aperfeiçoamentos em
pilhas electroliticas e electródio para as mesmas Metallgesellschaft
Aktiengesellschaft.
N9 128.714 - Aperfeiçoamentos em
um aparelho de eletrodiálise - Asa
hi Kasei Kogio Kabushiki Kaisha.
N9 129.524 - Tubo de perfuração
com junta de ferramenta integral American Iron and Machine Works
Cornpany Inc. .
N9 132.920 - Projectil com empenagem - Anstalt fur die Entwicklung
von Erfindungen und Gewerblichen
Anwendungen Energa.
137.623 - Máquina para votação e
outras finalidades análogas Mario
Barros do Amaral.
N9 138.937 - Processo para. impermeabilizar e condicionar materiais de
ocorrência natural e materiais produzidos sintékicamente para contrôle
de infiltraçao e ou corrosão - Armour and Company.
N° 139.131 - Dispositivo de Segurança paia chaves de ligação de motores - Spelex Indústria e Comércio
Ltda.
N9 139.179 - Nova máquina para
envergar madeira e outros - Fábio
Ca.ntoni.
N0 139.269 - processo de- tempera
diferenciada de chapas de vidro e
"'vos produtos resultantes - G'.aces
de Boussois.
N9 139.762 - DisPodtivo injetar
para limpadores de parabrisas - Indústria Metalúrgica Regina Lteta
N9 139.936 - Meio de conlrôle
ra comutação -de conversJies - Ali-

mana Swenska Elektriska Aktiebolaget.
N9 139.937 - Estação de Electródios-terra para transmissão de fôrça
na forma de corrente continua Allmanna Svenska Elektriska Aktiebolaget.
149 136.079 - Processo para a fa
-bricaçãodesz-coranteshidsolúveis - Ciba Société Anonyme.
N° 136.138 - Produtos moldados de
polpa e processo respectivo - Keyes
Fibre Company.
N9 137.227 - Processo para a produção de fertilizantes granuladas Scottish Agricultural Industries Limited.
Modelo de Utilidade Deferido
N9 136.868 - Dispositivo aperfeiçoado de borracha para aplicar e reter sôbre o colo do útero medicações
terapêuticas - Ortho Pharmaceutical Corporation.
Desenho ou Moda° Industrial
Deferido
149 1641.464 --Nôvo modêlo de lavatório - Cerâmica Sanitária Porcelite S.A.
Exigências
Têrmos com exigências diversas
à cumprir:
N9 171.750 - Sta.ndard Electrica
S.A.
• N° 186.548 - Pirelli Società Per
Azioni.
N9 187.510 - Pablo Breysse Puig.
N9 187.538 - Norbro Engineering
Limited,
N9 187.580 - Antonio Cerni Veiga.
N9 187.613 - Antonia Miranda
Conceição.
N0 187.617 - Farbwerke Hoechst
Aktiengesellschaft vorm Meister Lucius & Bruning.
N9 187.621 - Deutsche Gold Und
S il ber-Seheideanstalt Vormals Roeisler.
N9 157.521 - Pfizer Corporat'on.
N9 187.C71 - Pirelli Società per

Na parte 'superior do enderéço 'estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e e ano em que findará.
- As assinlaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
-- A remessa de vaiares, sempre a favor do Tesoureiro do Deparlamento de, Imprensa Nacional, deverá seé 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.
149 187.756 - Grove Manufacturing Co.
187.758 - Rolissel-Uclaf.
N° 187.773 - Celestino Gutierrez.
N9 198.828 - : José Flávio Ferreira.
N9 110.929-- Stamicarbon N. V.
N9 118.806 - " 'arbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft.
N9 127.167
Minnesota Mining
and ManufactUring Company.
149 133.711 --L Fabriek Van Chen#Ische Producten Vondelingenplast
N. V.
149 134.356 -' Ledoga S P A.
149 141.128 -- Philips Petroleurd
Commy.
N9 144.223
Monsanto Company.
N9 147.193 -- Firmenich gt Cie.
N9 149.157
Shell 'International
Research Maat,schappij N. V.
N9 150.803
Grain Proc,cessing
Corporation.
149 163.307 - F N I - Fábrica
Nacional de Implementos S. A.
N9 164.374
Tear- Siegler Inc.
149 164.918 - Hector Oswaldo
Acosta.
N9 169.935 - Celanese Corporation
of America.
149 170.439
Monsanto Company.
N9 171.134 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft.
N9 173.913 -- Ultrasona Ag.
N9 174.254 - Celanese Corporation.
of America.
N9 174.310 - The Firesto
. ne Tire
e 'Rubber Compa.ny.
N9 174.353 -- Imperial Chemical
Industries of Australia and New Ze-land Limited.
N9 174.393 - Algemere Kunstzlide
Unie N. V.
N9 174.454
Vaessen-Choemakcr
Holding N. V.
N9 174.469
Sriia Viscosa Societá
Nazionale
Inaustria Applicazioni
Viscosa S P rk j •
N9 174.474 ---i Olympio Teixeira de
Macedo.
N9 174.563 -2- Badische Anilin &
Soda Fa.brik Aktiengesellschaft.
N9. 174.605
Eletromecnica Bento
Clos raives S. A.

▪
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No 174.641 - Al1id Chemical Corporation.
N9 174.650 - Tubeinaster Mástr'a e Comércio de Vedação Instantânea de Pneumáticos Ltda.
N9 101.272 -.E, I. Du Pont De
Nemours and Company.
No 186.995 - Ladislao Osaky.
N9 187.000 - Dow Coriiing Corporation.
N9 169.333 - Fernand Clement
Caro'
Oposições'
.tfillares S. A. (opoente
do termo 12z.568 P I).
S. Paulo Alpargatas S. . (opoente
do termo 124.568 P I).
• Máquinas Suzuki S. A. (opoente
do têrmo 134.144 P I)
Cia. Siderúrgica Paulista -L Cosipa
(opoente do termo 137.504 P. I).
Trivellato S. A. Engenharia Indústria e Comércio (opoente do termo 141.510 P I).
Indústria. e Comércio Aro S. A.
(oposição ao termo 143.265 P. I.).
Fábrica de Sacos de Papel E Thvani S. A, (opoente do termo 144.941
P1).
S. A. Tubos Brasilit • (opoente do
termo 147.576 P. I.) •
Madesco - _Glocowski e Wolff S.A.
(opoente do têrmo 147.774) .
Kendall do Brasil Indústria e Comércio Ltda. (opoente do termo número 147.780).
Qulmica Industrial
Quimbrasil
Brasileira S. A. (opoente do térino
n o 147.831 P I).
•
Durattx S. A. Indústria e Comércio (opoente do termo 152.105 P I).
Novatraçáo - Artefatos de Borracha S. A. (opoente do têrmo número
152:121 P I)
Paulo -Euzébio (opoente do termo
n9 167.656 M I).
Indústrias Merli de Auto Peças
S. A. (opoente do termo ,169.041
MI).
' Alean Alumínio do Brasil S. A.
(opoente do termo 169.212 M I) e
termo 169.214 M I - têrmo 171.022
M 1- termo 169.213 M I ).
Volkswagen do ,Brasil Indústria
Comércio de Automóveis S. A.
(opoente do termo 169.361 M I) .
Metalúrgica Heleny S. A. Indústria e Comércio (opoente do têrmo
n o 172.640 M
Anselmo Falavinha & Cia. Ltda_
(opoente do termo 174.842 . M I).
Arrio S. A. Indústria e Comércio
(opoente do termo 146.582 P I) .
Trivellato S. A. Engenharia Indústria .e Comércio (opoente do termo 147.298 P 11.
Gomes.
Arquivamento
Foram mandados arquivar es processos abaixo:
N9 1,13.523 - Gunther Michael
Bocs.
N9 160.831 - Standard Electrica
S. A.
N9 160.875 - Celestino Mikami.
No 164.525 - Paulo Ribeiro Ca-margo.
No 164.606 - Werneck Marini &
Cia. ,Ltda.
N9 164.614 - Peças Mtivilop de
Parabrizas Ltda.
N9 161.630 - Violante & Cia. Limitada.
No 164.642 - Tomohisa, Sunago. .
N9 164.657 - Waldemar Pinto de
Abreu.
,
NO 164.558 .-João Wiebe.
No 161.676 -,.. Carlos Alberto Miranda.
No 164 677 -- Oficina de rinttalt
em T.:cides SO Ltda.
N9
- Ernygd:o Matheus.
No 16' .(19:) - Ei4ghi Sago.
No 16-l.693 - _Light Sago.
1\V 16.'.742 - João do Naeimento
Jr. e T.1..tsa Feito:A do Nascimento.

Homero Bellin cani.
N9 164.899
N9 165:050
Jacob Ponte e 3lichel
D'Israel.
N9 165.060
Eiighj. Sago.
N9 165.120 - E I A Equipanyntos
Industriais •Aerotérmico Ltda.
.
NO 165.149 - Laurentino Flôr da
Rosa.
NO 165.367 - Mário Barros ao
-Amaral.
NO 165.329 - Jan Lips.
-NO- 165.505 -, 'Artefatos de !Papel
e Papelão Tubespiral Ltda.
N9 165.539 - Nicolas Nievas Vi-

cente.

N9 165.731 - Euclides Medeiros.
, NO 165.744 - Firoshi Endo, Hitishi
Inque, Etszo Endo Kozi Endo.
N9 165.778 -.Lula Mário Cândido
Gomes.
N9 165.852 - Wickman Winiet Limited.
NO 165.898
José Ribeirto Júnior.
N9 165.902 - Nicolau Marinho Debiase.
N9 165.903 - Nicolau Marinho Debiase.
NO 167.050 - Fusayoshi Fukayama,.
'NO 167.061 Adelpho Lupi Pittigliani e Aladino Felix.
N9 167.115.- Inlamfra - Indústria e Comércio de Lâmpadas Frias
Ltda.
N9 167.175 - Tuneald Nartsto.
•NO 167.204 - Irmãos Reyea Ltda.
NO 167.205 - Indústria Mecânica
Mangalot "Ltda.
N9 167.274 - Becker do Brasil Indústria Eletrônica S. A.
N9 167.369 - Alfeu Rabelo.
NO 168.515 - Eiichi Sago.
,NO 168.517 - Eiighi Sago.'
Ns. 168.532 - 168.538 - 168.534
- Enchi Sago.Shiro
Ns. 168.540 - 168.541
Uemura.
NO 168.594 -- Jorge de Camargo
Filho.
N. 168.598 - Euchi Sago.
N9 168.611 - Fioreze Tornozelo &
Cia.
N9 168.613 - Niso Carmine Nesi.
N9 158.073 • - Tobias Spodek. Arquivem-se os processos.
Rio, 10 de março de 1969
Privilégio de invenção deferido
NO 150.791 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos á mecanismo determinador de largura de bordado em Máquinas-de costura - Luciano Galloarini.
N9 150.889 - Um cortador de
massas, carne, legumes e frutas Pierre Grumbach.
No 152.653 - Chave de pressao
com uma ou -Várias interrupções Aktiengeséllschaft Brown, Boveri &
Cie.
N9 152.819 Aperfeiçoamentos em
portas de geladeira munidas de suportes - General Electric Company.
N9 152.823 - Aperfeiçoamento em
lâmpadas incandescente elétrica
tu-t4 Electric Company.
N9 152.823 Aperfeiçoamento em
lâmpada incandescente elétrica General Electric. Company.
N9 106.721 - Processo Para a fabricação de novos monoazó-corantes
metalíferos - Ciba Société Afioyme.
N9- 130.563.- Processo para preparação e aplicação de novas composições fungicidas e bactericidas, bem
como as composições fungickdas e
bactericidas assim obtidas -- Metalsalts Corporation.
No 135.481 - Composição plástica
oermo-i'esistante - Carliále Chemical
Works, Inc.
No 136.290 - Processo para purificação de monômeros - Mu-isanto
Company.
N9 136.412 - Processo para aumentar o rendimento de hidrectirmono-cíclicos rcl'O.....".f.'S

rogável de noventa dias (90) para
cuperáveis em processos de hidro-de-.
alcoilação térmica - The Atlantic
Refining Company.
N9 139.156 - Processo de desidrogenação Petro-Tex CherWcal Corporation.
No 139.207 - Processo para produzir compostos polisacarídeos capazes de imunizar infecções estafilocócicas - Parke, Davis & Company.
No 140.450 - Mecanismo de estiragem para máquinas de fiação - Skf
Kugellagerfabriken Gesellschaft Mit
Beschrankter Haftung.
N9 140.451 - Dispositivo' de introdução para pistas de objetos em
Máquinas de distender e de secar Artes Maschinenbau Dr. Ing. MeierWindhorst.
No 140.563 - Máquinas para fabricar papel - The Black-Clawson
Company.
N9 140.510 - Processo e dispositivo
para esterilização isenta de deformação, de recipientes de produto
sintético, hermèticamente fechados
- Alois Duschek Gesellschaft M.
B. H.
N9 141.107 - Aperfeiçoamentos relacionados com instrumentos de injetar medicamentos no organismo ou
de drenar fluidos do mesmo, que faz
objeto do pedido do t. 135.183 P. I. - -Dr. Sérgio Paladino.
NO 141.139 - Processo para preparar novas fenilciclopropil arnidasColgate Palmolive Company.
NO 141.175 - Um aparelho .+para
insuflação útero-tubária, empregado
no diagnóstico e tratamento de esterilidade feminina - José Caetano
Ferraz e Arthur Campos da Pãz Filho.
N9 .145.469 - Estrutura Absorvente
- George Asa Crowe Jr.
-NO 130.945 - Fundação Isolante
para tanques de Armazenagem de
cri6genos - Chicago Bridge & Irou
Company.
NO 131.085 - Processo de des-sulfuração de um banho metálico -Centre Technique Des Industries de
La Fonderie.
N9 132.274 -- Nôvo tipo de variador
hidráulico de velocidade - Rubens
Gilbert ,Fink.
NO 138.508 - Prensa de Escoamento - Fritz Gotze.
NO 132.972 - Nova disposiOn em
carcassa para chuveiro e aquecedores
elétricos do tipo providos de resistência em contato com a água
Francisco Canhos.
NO 136.963 - Nôvo tipo de rádio
relógio despertador por meio de ondas eletro-magnéticas - Elido Messora.
N9 237.362 - Elemento de fixação
para roe.ntagem de chapas ooq.uladas
de amianto - Artur Pischer.
N9 140.250 - Máquinas de lavar
louçes e talheres provida de um braço
oscilante pordutor de esguichos, acionado hidraulicamente - Giuseppe
Brolo.
N9 141.650 - Aperfeiçoamento em
ou relativos a circuitos misturadores
- N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken.
N9 141.968 - Interruptor automático de bóia
Lenz S. A. Máquinas
e Ferramentas.
No 142.135 - Eletrodo autocanalizador ac cozimento duplo - United
States Atomic Energy Commission
N9 142.198 - Aparelho para ensinamento de línguas - Acoustron
Corporation.
N9 142.444 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a transístores de junção
e a processes para ,fabricação dêstes
transistores - N. V. Philips'Cilocilampenfabrieken.
No 12.519 - Ferramenta para cravar wilecres elétricos em conduteires
- Amp Incorporated.
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N9 142608
Sistema de segrêd.
de áudio para teleWsão de tissinaturii
- Paramount Pictures Corporationig
N9 142:714. - Sistema para a reprodução concorrrente de dados •
The National Cash Register Com.
pany.
No 142.744 - Aperfeiçoamento no
processo de aplicação de terminais
em calotas de resistências do tipo
químico e meios mecânicos respectivos.
'No 143.222 - Controlador da pressão de refôrço para sistemas líquidos
- Twin Disc Clutch Company.
No 145.994 -- Ap erfeiçoamentos eni
ou relativos a processos de fabricação .
de telas de imagem para tubos de/,
raios catódicos - N. • V. Philips
Gloeilampenfabrieken.
N9 147.096 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a arranjos para a reprodução estereofônica de sinais •
N. V. Philips'GloeilamPenfabrieken.
No 147.143 - Dispositivo de con.
tiôle - Westinghouse Eleetric Cor..
poration.
No 149.952 -- Máquina de Papel
com tela fourcirinier - Norton Company.
.
N9 147.887 -- Dispositivo para controlar a velocidade de motores de
pistão movidos por mèio sob pressfrs
- Rederi Aktiebolaget Soya.
Exigências
Têrmos com exigências diversas a
cumprir:
•
N9 128.856 - Conservas Coqueiro
S. A.
• NO 146.418
Pall Corporation.
N9 164:233 - Willian Wanderley
de Souza Morais.
N9 164.906 - Antonio Lopes de
Castro Moreira.
N9 165.590 - Storey Brothers and
Company Limited.
N9 172.275 - Scalco Ricardo.
N9 172.283 - Luiz Muzi.
NO 172.331 - Joberto José Silva .1
Freitas.
NO 132.567 - Kappel Weilen & Cia.
Ltda.
N9 156.295 - Mc Farlane and
Burns Proprietary Limited.
No 171.529 - Waldemar Teixeira
de Freitas.
No 172.680 - Milan M. Popovic.
N9 172.888 - Standard Electrica
S. A.
N9 172.963 - Cosmofone Indústria
Eletrônica Ltda.
No 173.824 - José Ismael Musitano
Pirágine.
NO 173.923 - Hans Bons Belck.
NO 173.946 - Jean Mercier e Olaer
Fatent Company.
N9 174.226 - Alpino Tomaz ae
Araújo.
NO 174.250 - Standard Electrica
S. A.
N9 174.263 - Standard Electnca
S. A.
11‘19 174.383 - Plastifon S. A. Plásticos e Derivados.
1‘19 174.384 - Hippo condimentos
Ltda.
N9 174.651 - José Domingos Guer.
ra Dias.
NO 174.287 - McDowell-Wellman
Engineering Company.
No 115.865 - Société Des Usines
Chimiques Rhône-Poulenc.
N9 124.388 - Stamicargon N. V.
N9 129.815 - Allied Chemical Corporation.
N9 130.527 - Ciba Société Ano-

nyme.

No 134.361 - Continental Og
Company.

Seção de Exame Formal
de Marcas
Rio, 10 de março .de 1969
Notfficação

Ficam os requerentes abaixo mat.:.
cionados convidados a comparecer it
êste Dep artamento no prazo improc.,
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pagamento das taxas devidas, no p0- N9 P kA.05
rodo de 29 de maio a 31 de dezem- rações Itdda.-.

Hall Móveis e

De-

N 9 811.104 -= Almeida Cavalcanti
& Mendes Ltda.
119 811.105 - Rodoviário Redentor
Representações Ltda,
N 9 811.107 - Conjunto Musical Liverpol (Vanderlei Superti).
Construtora 13usato,
N9 811.108
Rezende Ltda.
N9 811.109 - Schil Service Veículos e Máquinas Ltda.
N 9 811.111 . - Lavisul - Comércio
e Representações de Aparelhos Elétrico Domésticos Ltda.
N9 811.112 - Leopoldo G. A. Seekler.
N9 811.113 - Cerealista Piwado
Ltda.
N 9 811.114 - Marcatto S. A. Indústria e Comércio.
N9 811.115 - Cooperat aviAgricola
M,sta de Rojara Ltda.
N9 811.116 - Mobiliária Arrio Limitada.
Amo S. A. Indústria e COmércio
- Opoente do terno 811.116.
N9 811.118 - Curt Passold.
N. 811.119 - Haut & Cia. Ltda.
N 9 811.125 - Apoti Agro Pecuária
S. A. - Apesa.
N9 811.126- - Brasil Encomendas
Aereas Ltda,
N9 811.127 - Comércio e Indústria
Bijouterias Ltda.
N 9 811.129 - Auto Peças Esplanada Ltda.
N9 811.130 - Cedrolar S. A. Indústria e Comércio.
N9 811.131 - Laticínios Manacá
Ltda.
Carlos Pereira indústrias Químicas
S. A. - Opoente do termo 811.131.
'N9 811.132 - A Jovem Lar-Move-ÁS
Ltda.
J. V. da Silva 9 nceradeiras Opoente do termo 811.132.
N9 811.133 - Móveis Bonanza Limitada.
N9 811.134 - Padaria e Confeitaria Flor
Flor da Vila Esperança Ltda.

Hal' Móveis e Debro de 1967, de acôrdo com a Portaria N9 411.076
rações Ltda.
no 5, de 7 de junho de 1968:
N9 811.078 - Planificaço Admin:sN9 811.000 - Jolie Madame Co- traço' Compra e Venda Ltda. Planac
mércio e Representações de CosmétiPlanar Ltda. Sociedade de Planecos Ltda.
jamentos e Realizações Imobiliárias
Les Parfums Pierre Balmain - Opoente do termo 811.078.
,(opoente do termo 811.000).
N9 811.079 - Delsul Comércio e
Cia. Bahia- Mecânica S. A.
N9 811.001 - Bator
na de Motores.
N9 811.080 - Delsul Comércio e
'Ns. 811.002 - 811.003 - Bator Mecânica S. A.
Cia. Bahiana de - Motores.
Ns. 811.004 - 811.005 - 811.006 9 811.081 - Papelaria Rodarte 811.007 - 811.008 - Equipamen- Indústria e Comércio Ltda.
N9 811.982 - Papelaria Rodarte tos Industriais EI Ltda.
N9 811.009 - Bazar e Papelaria Indústria e Comércio Ltda.
N9 811.083 - Rádio Riv:era Ltda.
Jamaris Ltda.
N9 811.084 - Emfoco Estúdio e
N9 811.010 - Batista S. A. in- Laboratório de Arte Fotográfica Ltda.
dústria Comércio e Representações.
N9 811.085 - Atem Auto Peças LiN9 811.011 - -Fio - Organização mitada.
de Informações Comerciais Ltda.
Elevadores Atomo S. A. - OpoElos Ltda. - Emprêsa Legaliza- ente do termo 811.085.
dora e Orientadora das Sociedades.
9 811.086 - Rossini Pinto.
Ns. 811.012 - 811.014 - Escritório N9
. 811.087 - Rossini Pinto,
Vaz Guimarães - Corretagens de
N9 811.088 -- Rossini Pinto.
Câmbio e Títulos Ltda.
N9 81L089- Keralux S. A. InN9 811.013 - Madeireira Santa dústria e Comércio de Equipamentos.
Helena, Ltda.
N9 811.090 - Rodoarte Ltda. EnN9 811.015 - Sotril - Sociedade
e Construções.
Triângulo de Engenharia Empreita- genharia
Construtora Rodoarte Ltda. - Opo
das e Transportes Ltda.
-entdorm81.09
N9 811.091 - W. K. Scheuermann
Ns. 811.018 r- 811.019 - Luiz Fer811.092
José
Francisco
HoN9
nando Anciuti- Pessoa.
mat Gusmão.
Ns. 811.020 - 811.021 - 811.022
- 811.023 - 811.024 - 811.025 - N9 811.094 - Hit - Refrescos do
Brasil Ltda.
811.026 - 811.027 - 811.028 N9 811.095 - Peter Sochaczewski.
811.029 - 811.030 - 811.031 N9 811.097 - Casa da Cebola Co811.032 - 811.033 - 811.034 - .
mérc-o e Indústria S. A.
811.035 - 811.036 - 811.037 N9 811.098 - José Antônio ,Diniz
biliária Centro Oeste S. A.
N9 811.039 - Cia. Swift do Bra!sil. Mõurão.
São 'Paulo Alpargatas S. A.
Vulcânia Indústrias Alimenticias Opoente do termo 811.098. .
N9 811.100 -- Laboratório Ameri=
Ltda. (opoente do têrmo 811.039).
N9 811.042 - Editorial Temporada cano de Farmacoterapia S. A.
Nç' 811.103 - Racimec Soc. Civil
S R L.
Na. 811.043 - 811.044 - 811.045 - de Rac:onalização e Mecanização LiGroove S. A. Química e Derivados. mitada.
Ns. 811.046 - 811.047 - 811.048
Emprêsa Telefônica Paulista S.A
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas (opoente dos
termos 811.046 - 811.047 - 811.048).
Ns. 811.049 - 811.050 - E. Takaoka.
N9 811.051 - Windsor Transporte
ESTRUTURA BASICA
Comércio e Representações Ltda.
N9 811.052 - Mercantil Colabor
Ltda.
Ns. 811.053 - 811.054 - Dra. SueDECRETO N P 62.759 - DE 32-54968
mis M. Costa.
N9 811.055 - Transco TransPortadora e Comercial do Oeste Ltda.
Ns. 811.056 - 811.057 - Transportadora. Todotigre S. A.
N9
N9 811.058 - Transco TransportaVivuigaçalia tzli 1 053
dora e Comercial do Oeste Ltda.
No 811.059 - Industrial Eletromecânica P. W. Ltda.
N9 811.060 - Calçados Spinelli.
eREÇO; NCr$ 0,36
N9 811.061 - Calçados Spinelli.
N9 811.062 - Vetor S. A. Comércio
e Importação.
Ne 811.063-- S. A. Indústrias
Reunidas F. Matarazzo.
Ne 811.064 --- S. A. Indústrias
II VENDA
Reunidas F. Matarazzo.
N9 811.065 - Veb Laborbau Dresden.
Na Guanabara
N9 811.066 - Veb Laborbau Dresden.
Avenida Rodriáues . Alva ny 1
N9 811.067 - Veb Laborbau DreSdep..
N9 811.068 - Veb Laborbau DresAgência 1:
den.
- N9 811.069 - Veb Laborbau DresMinisiêrio da Fazenda
den.
N9 811.070 - Marcenaria Pinto
Ferraz Ltda.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembedso PoWal
N9 811.071 - Reisman Lapidaçuo
de Pedras Preciosas Ltda.
Em Brasilia
Reis Ótica Ltda. - Opoente do
termo 811.071.
Na sede do D.L.N.
N9 811.072 - Itargila Mineraço Liraitada.
• N9 811.074 - Hall MóVele e Decorações Ltda.
1/4
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N9 811.136 -- Bar e Lanches rtio)
D'Ouro Ltda.
N9 811.138 - Motonovo Recupera,.
dora de Motores!Ltda.
N9 811.139 - Luiz Orlando Demenis.
Cia. Brasileira de Chocdlates
Opoente do ter o 811.139:
N9 811.140 -- ec,elagem e Confecções Nabimar Lt a.
N9 811.141 - ranja Galo Que Ri
Ltda.
N° 811.142 - Escritório Legal
Contabilidade e
óveis S. C.
149 . 811.143 -- 1 obil •S: A. Transportes e Terrapl nage/fl.
Mály 1 OH Cor °ration - Opoente
do termo 811.14 .
N9 811.144 - Salvador Leoni.
Auto Brasil S A. - Opoente do
termo 811.144,
N9 811.145 - A Lusitana Veículos
e Motores Ltda.
149 811.146 - mando Sanfelice.
1 9 811.147
4
Lanches Flor de Lia
Ltda
N9 .
811.148 - alharia Fonselã Limitada
Nç' 811.149 - Objetivo Adrhinistração e Empreend - entes Ltda.
149 811.150 - Lanches Nosso Bar
Ltda
N 9.
811.151 - P anificadora Figueirinha Ltda,
149 811.152 - Churrascaria Lombo
na Brasa Ltda.
N9 811.154
Panificadora e Confeitaria 9.544 Lt a.
149 811.155
Midufla Indústria,
Comércio e Re r esentações
Ltda.
149 811.156 - Capelar Indúaria e •
Comércio de Móveis Ltda.
149 811.157
Distribuidora Mitsuba Ltda.
Societé Guer ain - Opoente ,r1O
termo 811.15'7.
149 811.158 - Cotorcafé Comissária
e Torrefação d Café Ltda.
N9 811.159 - JOrgatec - Org., Técnica de Seguros S. C.
Organizadora e Revisroa Contábil
Orgatécnica Lt . - Opoente, do termo 811.159.
N9 811.160
Confecções Andrade
Trolesi Ltda.
N9 811.161
Indústria e Comércio de Estojos Iaratodos Ltda.
N9 811.162
Engatex, Indústria o
Comércio de Plastieos Ltda.
Eucatex . A. indústria e Comércio
- Opoente do têrmo 811.162;
149 811.163
Division Indústria
Metalúrgica Br sileira Ltda.
149 811.164
Pedrosa e Nacca Limitada.
811.165

Ltda.

Farmácia Drogamary

811.166 -I Farmácia Droga Roberto Ltda.
149 811.167 - Confecções Nôvo Sol Ltda.
149 811.168Escritório Contavil
Vila Moraes S C.
149 811.169
Conblue Car. S. C.
Administração e Empreendimentos.
Aviva Weinstein.
149 811.171
Manuel 'Lopes Netto
& Cia. Ltda.
140 811.172
e Turismo Ltd Sumaré Automóveis
N 9 811.173
Bar e Restaurante
Santo Afonso tda.
149 811./74
Móveis Tsuki Lar
Ltda
Indústrias Grais Cassio Medeiros/
8. A. - Opoénte do termo 811.174.
N9 811.175 Cobandes Sociedade
Bandeirantes de Empreendimentos
Sociais Ltda,
149 811.176 - Confecções Bruna
Ltda.
N9 811.177 - Herrera Aço e Ferro
Ltda.
149 811.178
P. N. Fábrica de
Limas Ltda.
Indústrias P. trace° N:coli S. A, Opoente do tê 'mo 811.178.
149
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N9 811.179 - JV Construtora Téc- No 811.227 - 'Confecções Três J. No 811.282
B.ayMundo Pereira Desma-Werke Gesellschaft Mit Bes4
nico Fiscal e Administração de Bens Ltda
Soares
chrankter Haftung (junto à pat. P/
Ltda.
Jolunon & Johnson :;=:; Opoente do No 811.283 - Transportadora
termo 138.118).
J. Varanda Comércio e Indústria termo, 811.227.
da.
parlai Lt
Uniroyal Inc. (junto
pat. P/
S. A. - Opoente do termo 811.179.
N9 811.285 - Cerealista Primos têrmo 186.837).
N9 811.228
Gossy Eloy Ries.
No 811.180 - Portela Indústria e N9 811.229 - SELC Sociedade Es- 1Ltda.
Diversos
N 9 811.286 - Lindolfo Bloemer.
Comércio de Auto Peças Ltda.
pirita Luz e Caridade.
Ex-Cel Industries, Inc. (junto 4
N9 811.181 - Supreipan Equipa- N'f 811.230 - Indústria e Comér- N9 811.287 - John Begg Ltd.
No 811.288 - Panificadora Recife pat. PI térmo 195.051) - Retjfíoue.
mentos para Indústria de Panificação cio de Sorvetes Ltda.
se o nome da depositante para Ex.
Ltda.
No 811.231 - Renê da , Costa Bar- Ltda.
No
811.289 - Revêm° Represanta- Cel Industries Inc.
Pan Produtos Álimenticlos Nado- bc-Sa.
çÕeS
Vendas
e
Comérc
io
Ltda.
na's S. A. - Opoente do termo nú- Unilever Limited - Opoente do N9 811.290 - Iguatemi S. A. In- Borlem S. A. Empreendimentos In.
mero 811.181.
termo 811.231.
dustriais (no pedido de reconstit)ii.
N9 811.182 - Serma Serviços Mé- No 811.232 - Renê da Costa Bar- dústria de Papel e Papelão.
ção da pat. PI n. 9 49.790) - E.stã
bosa.
dicos Assistenciais Ltda.
N9 811.291 - Iguatemi S. A. In- reconstituída a patente.
N9 811.183 - M. M. B. Barri%
No 811.233 - Renê da Costa Bar- dústria de Papel e Papelão.
Contrato de expZoração de marcas
bosa.
No 811.184 - Oswaldo Motta.
No 811.292 - Vulcan Material Plás9 811.185 - Joias Grumar lada. No 811.234 - Renê da Costa Bar- tico S. A.
Por despacho do Sr. Chefe da F.3.
NO 811.293 - Vulcan Material Plás- ção foi mandado averbar o contrato
9 811.186 - Jóias Grumar 'Ltda. bosa.
de exploração da marca Isaverina,
E 9 811487 - Comércio o% Jate- No 811.235 - Renê da Costa Bar- tico S. A.
bosa.
's Hidráulicos Ductor Mola.
No 811.294 - Vurcan Material Plás- 369.952 - Dacortolan n. 9 372.302 -811.188 - Diperoil
Unilever Limited - Opoente do tico S. A.
Gamenon n.9 361.578 - de prcn ri-,*ora de Petróleo Ltda.
termos 811.232, 811.233, 811.234 e No 811.295 - Vulcan Material Piás-- dade de E. Merck Aktiengesellschatf
811.235.
- estabelecido na Alemarha, e eia
N9 811.189 - Oscar Roberto SoamS. A.
No 811.236 ---;• Liperson Ltda. Re:- tico 811.297
pino & Cia. Ltda.
favor de Merck Brasil S. A. Fro2u.
- Centro das Indústrias tos Farmacêuticos. - Averbe-se o
No 811.190 - Petisqueiras 1.051 Li- presentações Comércio e Indústria. doNOEstado
de São Paulo.
contrato de exploração.
mitada • •
No 811.237 - Liperson Ltda. Re- No 811.298
,
•
- Indústria de Meias
presentações Comércio e Indústria.. Aço
S.
A.
Ror despacno do Sr. Chefe da Se.
N9 811.191 - Restaurante Terrazza No 811.239 - Indústria e Comx- NO 811.299
- Cobreq Cia. Brasi- ção'i'foi mandado averbar o contrato
Romana Ltda.
cio dé Refrigerantes Refeca Ltda.
de exploração da marca Fruit Deferi .
No 811.192 - Nilton Seixas 3fiva. Casa Falchl S. A. Indústria e Co- leira de Equipamentos
du (Fruto Proibido), registrada soia
Coluna S. A. Gráfica Jogos e Brin- mércio - Opoente ,do têrmo 811.239.
o n.9 379.186, de propriedade cie
quedos - Opoente do termo 811.192. No 811.240 - Simão Abraham
Egon Saphir, estabelecido em Sã3
N9 811.193 - Nilton Seixas Silva. Cohen.
'Divisão
Jurídica
Paulo, e em favor de: Chesebrough
No 811.194 - Nilton Seixas Silva. NO 811.241 - Citrobrasil S. A. ProPond's
Produtos de Beleza Ltda. -.o
No 811,155 - Nilton Seixas Silva. dutora de Frutas.
Averbe-se o contrato- de exploração.
Seção de Transferência
ABC Rádio e Teelvisão S. A. - N O 811.242 - Importadora Cazdoso
Opoente do termo 811.195.'Por despacho do Sr. Chefe da Se.
e Licença
Ltda.
ção foi mandado averbar o contrato
No 811.243 - Marcello Maranhão.
NO 811.196 - kilton Seixas Silva.
de exploração kia marca Bitex, re4
N9 811.197 - Filex S. A. União N9 811.244 - Açougue Zebu Ltda, Expediente de 10 de março de 1969 gistrada
sob o n.9 375.522, de proprieNo 811.245 - Manoel Duarte FonSul Americana de Produtos Elásticos.
dade de Texaco Inc., estabelecida em
Contrato de Exploração de
'Faclemac Fábrica de Materiais dê tes.
E.U.A., e em favor de: Texaco Bra.
No 811.246
Manoel Duarte FonPatentes
Construção S. A. - Opoente do ter- tes.
sil S. A. Produtos de Petróleo.
Ino 811.197.
No 811.198 - Filex . A. União Sul No 811.247 '=": Bourbon Malhas e • Euclides Giordan e Jair Barros - Averbe-se o contrato de exploração.
Por despacho do Sr. Chefe da SeAmericana de Produtos Elásticos.
(no pedido de averbação de contra.
Confecções Ltda.
ção foi mandado averbar o contrato
to
da
patente
MD
n.
9
4.376)
No
811.248
Bourbon
Malhas
e
Fademac Fábrica de Materiais de
Averbe-se o contrato de exploração, de exploração da marca Antioxy, reConstrução S. A. - Opoente do ter- Confecções Ltda.
gistrada sob o n.9 376.623, de proprie.,
a titilo exclusivo.
No
811.249
Dinava
Distribuidora
mo 811.198.
dade de: Wella Aktiengesellschaft,
Nacional
de
Valores
S.
A.
Transferências e alterações de nome estabelecida em Alemanha, e em fa.
No 811.199 - Maria da Conceição
Eletromecâ,nica Dyna S. A.
do titular de processos
Lopes Pereira,
vor de: Belfam Indústria Cosmética
Opoente
do
termo
811.240.
Espólio de Watler Oberlander
S. A. - Averbe-se o contrato de exForam
mandadas anotar nos pro- ploração.
No 811.250 - Dinava Distribuidora
Opoente do termo 811.199.
cessas abaixo mencionados as seMaria da Conceição Nacional de Valores S. A.
No 811.202
transferências e alterações de Transferências e alterações de nome
Eletromecânica Dyna S. A. - opo- guintes
Lopes Pereira.
nome do titular de processos:
do titular de processos
ente do termo 811.250.
No 811.203 - Epluialm de Figuei- N9 811.251 - Lourenço Antônio Aktiebolaget Hassle (transf. para
Foram
mandadas .anotar nos pro.
seu nome da pat. PI n. 9 '73.526).
redo Beda.
Dias Janiques.
cessos abaixo mencionados as seguir',
Icae S. A. Indústria e Comércio de tes
N9 811.204 -- Compravere Escritó- No 811.252 - Fábrica de Sacos de
transferências e alterações de no.
Artigos Elétricos (alt. de nome do
rio de Compras e Vendas Represen-. Papel Mosa Ltda,
me do titular de processos:
titular na pat. MU n, 9 4.316).
tações em Geral Ltda.
Beecham Group Limited (transf.
No 811.253 - Fábrica de Sacos de
Ika Irmãos Knopfholz S. A. In- para seu nome da marca Brylcrenl
No 811.205 - João Luiz de Sant' Papel Mosa Ltda.
Ana, Paulo Roberto Pacheco, Otavio No 811.254 - Anibal da Nave Pinto dústria e Comércio (transf para seu n.9 275.454) - 1) Averbe-se o con.
Munis do Nascimeto e Benedito Mu- No 811.255 - Diselma Distribuidora nome da pat. MU n.9 4.445).
trato de exploração a favor de Labo.
Dannemann, Siemsen, Bigler & ratórios Beecham S. A. - 2) Anote.
luz do Nasc:inento.
de Eletrodos e Máquinas Ltda
Ipanema Moreira (alt: de nome do se a transferência.
811.256 - Diselma Distribuidora titular
• No 811.206 - Fiação Pessina S. A. deNo
na pat. MU n.9 4. 12 - out.
Mosele & Cia. Ltda. (trans2f44..0p3a1r)a,
e Máquinas Ltda
NO 811.207 -' Fiação Pessima S. A. NOEletrodos
n.9 '74.749) - pat. PI n.9 76.542 seu nome da marca Piave n.9
811.261 - Hermann S. À.. In- PI
No 811.208 - Gráfica Asbahr S. A. dústria
- PI termo 143.334 - MU n. 9 4.894
Picker Corporation (alt, de nome
N9 811.209 - Gráfica Asbahr S. A. N9 e Comercio.
PI termo 150.228).
811.262 - Hermann S. A. Indo titular na flarca Picker n. 9 254.189
N9 811.210 - Gráfica Asbahr S. A. dústria
e
Comércio.
Shell Internationale Research Ma- - Picker-Waite n. 9 254.185). N9 811.211 - Gráfica Asbahr S. A. NO 11.264 - Hermann
S. 8
A. In- atschappij N. V. (transf. para seu
Compagnie Generale de La Malhe
NO 811.214 • • Severino Filice Mi- dústria e Comércio.
nome
da pat.,PI n,9 60.935) - Ano- (Co -gema) - (transf. para seu nome
nardi.
No
81,1.263
Hermann
S.
A.
te-se
a
transferência
dos
direitos
Inda
marca Rodier n. 9 255:337).
N9 811.215 - Incomar Indústria e dústria e Comércio.'
pertencentes a The Superior Oil Osiris Comércio de Inseticidas Ltda.
Comércio Marte Ltda.
N9 811.265 - Hermann S. A. In- Company (do Est. de Califórnia), (transf. para seu nome da marca
NO 811.216 - Chocolate a Sultana dústria
para The Superior OHCompany (do
e Comércio.
n.9 256.058).
S. A.
No 811.266 - Herinann S. A. In-2 Est. de ,Nevada) . - 2) Anote-se a Dorminhoc'o
Mid Continent Supply Co. (transt
N9 811.217 - Tecelagem Elidias dústria
transf de Shell Oil Company, Con- para
e
Comércio.
seu nome e alt, de nome do ti.
Ltda.
No 811.267 - Hermann S. A. In- tinental Oil Company, The Superior tular na
marca Emblemática número
N9 811.218 - Grapette S. A. Re- dústria
Oil
Company
(dc
Est.
de
Nev
g
dal
e
e
Comércio.
frigerantes e Concentrados.
Union OH Company Of. Canfürnia 2588.097).
S.
A.
In811.268
Hermann
No
Cia. Antarctica Paulista Indústria dústria e Comércio.
para Shell Internationale Researc h The British Petroleum Company
Brasileira de Bebidas e Conexos
mited (transf. para seu nome da
Hermann S. -A. In- Maatschappij N. V.
NO 811.269
--Opoente do termo 811.219.
Breon n.9 261.920 - Breon
dústria e Comércio.
Koppers Company Inc. (transf. marca
No 811.219 - Avelino Lopes Ma- No 811.270 - Hermann S. A. In- para seu nome da •pat. PI n.9 74.742). 265.133).
galhães.
dústria e Comércio.
Uniroyal, Inc. (alt. de nome do tiExpresso Rodoviário Atlântico S.A.
NO 811.220 - L. A. Falcão Bauer. No 811.271 - Truforma Ltda.
tular na pat. Pr„ termo 1,47.'W - (transf. para seu nome do titulo E.
N9 811.221 - Thyrso Bueno Gal- No 811.272 - Truforma Ltda.
PI têrmo 151.069 - PI têrmo 186.41). presso Rodoviário Atlântico n.9
lucci,
No 811.273 - Truforma Ltda.
Giroflex S. A. Cadeiras e PoltroNo 811.222 - José Reixach Benet, N9 811.274 - Rubem Baptista Cha- nas (tranei. para seu nome da pat. 269.182).
Ormonotetapia Richter do Brasil El,
No 811.223 6-- SIDIC - Sociedade, ves.
MI termo 150.123).
A. (trans! para seu nome da marInteramericana de Desenvolvimento NO 811.275 - Matescolar Papelaria
ca
buomicina n.o 276.082).
Exigências
• Ltda.
de Inchltsria e Comércio Ltda.
Laboratório Farmacêutico Claufel
Termos com exigências P cum- Ltda. (transf. para seu nome
N9 811.224 - S1DIC - Sociedade N9 811.277 - Tudimoveis Ltda.
prir:
marca P. E. N. n.9 291.519).Interamericana de Desenvolvimento No 811.279 - Evaldo Patrocinio •
de Yndútsria, e Comércki ,Ltda.
Eunice Cariry Sorom né, Ademar José
Bazar 13 Ltda. (alt, de nome do
Wilson PliarmaceuticaI & ChemicaI
N9 311 225 - STD-C - Soc:elade dc's Santos e Jorge Vieira.
Coroorati,n (junto à pat. número titular na marca Treze n.9 292.918)4
111
r„-nteric.na d D nvo I vimento N9 '811.280 - Paulo & Pedro Ltda.
.094)
General Instrument Corporation
Ltda.
isrig, e
d1 N9 811.281 - Raymundo Fereira
r Yn io n, T,Dwne Ltda, (junto (transf. para seu nome da marca
011 . 226 - Revion Inc.
I Soares.
K-Tran 11.9 807.182). à j- • PI n.9 69.119).
•

•

,
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Casa, do Bastos. Comércio
CélHcelzel 'S.A. ; Indústrias Rauni,las
Welton S. A. Indústria e Comér- para seu nome da insígnia Dispr..t.
çados Ltda. — Transferência para 1•Mercur — Junto ao registro
cio (alt. de nome do titular na mar- quino n° 378.105.
Impressora Ipiranga S.A. — Al- seu nome do titulo Casa. do Bi,stos 333.046.
ta,' Welton n.9 309.016) .
Reostato Torcidal Eletele Ltda. — teração de nome do titular na mar- no 256.944.
Transferência para seu come da ca Emblemática no 379.039.
Pfízer Química Ltda. — Transf e- Caterpillar Tilactor Co. — Junto
marca Eletele no 320.224.
Richardson-Merrel Limited — AI- rencia para seu nome da marca Au- ao registro 350.962.
A Triunfante{ Calçados Ltda. —
Impressora Ipiranga S Al- teração de some do titular na m.ar... ge n9 284.878.
.
.vbgçcmfp etaoi hrd hrdl gç 12346C) ca Milton termo no 579.994 — Mil- Queriri S.A. Indústria e Comér- Junto ao registo 352.684.
Wração de nome do ti ular na mar- ton n9 380.162.
cio — Transferência para seu nome
Indústria de {Café Joitaene Ltda.
marca Bob-Bola n9 351.316.
Ia Meu Caderno s9 326.105.
— Junto ao registro 366.063.
Restaurante e " Bar Europa Ltda. daMetalúrgiCa
Welton S.A. Indústria e ConierMenti
S.
A.
—
Transferência para seu nome do ração de
Diversos
_ Alteração de nome do titia.= —
de nome do titular na marca
título Churrascaria do Leme .. •
' marca Welton no 327.256.
Mirity no 337.100 — 1VIirity . ...•
Indústrias Farmacêuticas Fontou•
no 382.767.
no 337.101 — Mirity no 337.1t2.
•
ra Wyeth S. A.1— Junto ao registri
Impressora Ipiranga S.A. — Al te- Moageira Imperador
Ltda. -- Casa do Bastos Comércio de Cal- 275.715 — Anote-se, mediante aposgção de nome do titular na marca
çados
Ltda.
—
Transferência
para
Transferência
para
seu
nome
da
tila, o contrato 1de exploração a faReteor no 340.087.
some do título Casa do Bastos vor de Indústrias Farmacêuticas
Ernest Scragg & Soas Limited — marca Imperador termo so 144.976. seu
no
238.488.
Transferência para seu nome da
Mappi do Brasil S.A. Indústria . Metalúrgica Menti S.A. Alte- Fontoura WyetlÁ S. A. já averbado
no registro anterior no 146.560, de
Marca Astralon n 9 340.191 — As- Farmacêutica — Transferência para ração
nome do titular na marca acôrdo com o despacho ex--Árado no
liralene n9 344.659 — Astralene
seu nome da marca Ascarin termo Mirity de
têrmo
no
492.778.
434.988i.-59 e publicado na
119 344.660 — Astralon no 345.114.
no 588.979.
Editõra Comercial Americana Ltda processo
D.O. de 2.3.61.
Weltos S.A. ' Indústr'a e Comércio Metalúrgica Mogi-Mirim S.A. In- — Transferência para seu nome da
Alteração de nome do titular no dústria e Comércio' — Alteração de marca Asturias termo no 531.688.
Pfizer Química Ltda. — Junto aos'
Binai de propaganda Welton . ... • nome do titular na marca •Rider
Indústria e Comércio Nágib Jréij registros 354.674! — 354.795 -354.799 -- Ano119 '248.146.
no 152.929 — 1) Anotação de trans- Ltda. — Transferência para seu 354.797 — 354.798
Impressora Ipiranga S.A. — Al- ferêscia de Provendas Organização nome da marca Café Berberi termo tese, mediante ' apostila, o contrate
teração de nome do titular na mar- Técnica de Promoção de Vendas Lt- 02.153.
de exploração a {favor de Pfizer Química Ltda., já averbado no registro
Ca Meteor no 349.994.
mitada para Zingra & Cia. requeExigências
Transferência
anterior n9 197.858, de acôrdo com
Facit Aktiebolag
rida com a petição n9 27.326-52
'
-para seu some da muco, FaCit
descho
exarlado no processo ...
6p8a.
Termos com • exigências a cumprir
(Documentos juntos ao Registro
.
8181-67
e publicado no • D. 3.
de
119 350.919.
no 196.696) — 2) Anotação .de alte- Deca S.A. Indústria e Comércio o152.
Ernest Scragg & Lons Limíted — ração de nome de • Zingra & Cia.,- — Junto ao registro 228.843.
Fábrica de Agulhas Reine S.A. —
Transferência para seu nome da requerida Ai .HTS ESETAOI
Indústria e COmércio Libra S.A.
para Metalúrgica Mogi--Mirim S.A. Junto ao registro 212.175.
marca Astralene no 360.276 -.
— Junto ao registro 151:670. —
Indústria
e
Comércio.
Lucas
Aardenburg
N.V.
—
Junto
360.277.
tralon no
Nada há que deferir quanto ao \peWelton S.A. Indústzia e Comer- União Fabril Exportadora S. A. ao registro 331.255.
dido de anotaçlão de alteração de
cio — Alteração de some do itular (UFE) Trassferência para seu Cia. Interestadual • de Construções nome para Indústria é Comércio Lino titulo Indústria e Comércio Auto nome e alteração de nome do titu- S.A. — Junto ao têrmo 606.017.
bra
S. A.
Norit N.V. — Junto aos registros
Peça: Welton n9 353.387.
lar na marca Sabão Especial Ave- 233.378
'
Indústrias
de Apareihos
e
296.284.
Welton n9 365.147 — Welton
nida no 207.435 — Cera Doméstica Olivetti Industrial S. A. Indústria Eletrônicos Keimedy
— Junto ao reglsno 370.205 — Welton n9 370.205.
n9 206.457 — Serra Fenol n9 206.051 e Comércio de Máquinas para '',Iscri- tro 239.528Ltda.
-- Nada há que deferir
Aguas Minerais Serra Zranca S.A. — Serra n9 206.050 — Serra
tórios — Junto ao registro 212.885. quanto ao pedido.n9
206.049
—
Doméstica
n9
205.046
— Tra,ssferência para seu aome da
Cia. Pitangueiras de Comércio e
Café Favorito , Ltda. — JuntO a0
Cachoeira no 205.459 — Soda Indústria
Inarca . Serra Branca n9 204.835.
--- Junto ao registro
registro 205.016 1--• Arquive-se o peCáustica
Serra
s9
195.705
—
Colosso
Behringwerke Aktiengesellschaft
253.431.
202.829 — Colosso no 202.810 — Bloch Editores S.A. --- Junto ao gdêidnociad. e anotação de transf arência,
Transferência para seu nome da no
por falta de cumprimento do exiCrack n9 200.058.
• Marca Candur no 368.158.
registro 256.100.
Nelson
Sanginitto
e
Ayres
Esteves
Reemtsma
Cigarettenfabriken
G.
Said Rached — Transferência pa- do armo — Transferência para seu
m.b.H. — Junto ao , registro „
José Monteiro de Oliveira Filho —
ra seu nome da marca Tutto Mello nome
270.612.
da marca Norton n 9 196.831.
Junto ao registro 268.166 — Argui.
So 374.935.
Mea,d Johnson & Company
Icae S.A. Indústria e Comércio de ve-se o pedido dé anota-ão de transFarmex Indústria Química c Fer- Transferência para seu nome da Artigo.; Elétricos — Justo ao regis- ferência por falta de cumprimento
Macêutica Ltda. — Transferência marca Endochimica n9 208.554.
tro 314.003.
de exigência.
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DIVULGAÇÃO N° 1.009
Preço Ner$ 0,40.
Venda:

Na Guanabara
Agência 1: Ministério da Fazenda
Seção de Vendeis: Av. Rodrigues Alves, 1.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reei-abas° Postai
Em Brasília
Na sede do DIN

~1111."1111•11.

FUNDO DE ' GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO
'DIVULGAÇÃO N' 981
Preço: NCr$ 0,21
.40,0•11,fflueee.t.emeramole mu/

A VENDA

1

Na Gugnabart.
Agência 1: Ministério da Fasenáa
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alives 1
Atende-se a pedidos pelo Serviço de. Reeinbelso Pontal
Em Brasília
Na sede do DIN

tv:arrjo de 1959 1375

OFIC1 AL (beção 11,

Luinta .taira ma

PATENTES DE INVENÇÃO
PONTOS

PURLICADOS

TERMO NO 154.165 de 14 da AgOsto de 1953
Requerente: ARTIN NATOSYAN - Só Paulo
Privilégio de Invenção: "UM NÔVO TIPO DE APARELHO DE SEGURAM/
:ONTRA CURTO CIRCUITO ET.PTRÔNTon*

TERMO DE PATENTE N 2 175.571 de 9me nezembro de 1959
Requerente: CONPANHIA SWIFT DO BRASIL - Séo'Paulo
Modèlo Industrial:MU° MODELO DE FRASCO COM TAMPA Dl
Sair

REIVINDICAO&

REIVINDICAÇUS
L - N8v0 tipo de aparelho de segurança contra aurtocircuito eletreniCo, conetituido de um conjunto de peças, as

quais funcionam Oongiregadamente entre aí, caracterizado pelo
fato de ser dotado de Um transformador comum regu3ado com vo;
tagem adequada para o bom funcionamento do conjunto.
2 - lavo tipo de aparelho de segurança contra curto.

PPR.

um novo modélo de frasco com tampa de pressão que

se caracteriza por apresentar a forma um corpo basicamente cilindrico que, quando visto de lado, mostra una base horizontal de onde saem os lados tine, projetando-se para cima,
se dirigem ligeiramente. para fora, mantendo esta trajectória
até aproximadamente o meio do corpo, ponto em que, convergem
acentuadamente e passam a descrever dois raios de circulo,

circuito eletronico, caracterizado pelo fato de ser dotado de
um relé de comando e una lâmpada piloto a aual serve cara dar
sinal acusando o funcionamento do aparelho. •
3 N8vo tipo de aparelho de-segurança contra curto-

lo pequeno até encontrarem um diénetro um pouco menor do que

circuito eletrenico, caracterizado como tudo subetancialmente

o da base do corpo.e que constitue a b8ca do novo frasco,

escrito

e ilustrado nos desenhos em anexos.

PI

divergentes, com Um raio que &aproximadamente igual ao dié,
metro da base do-corpo, descritos os dois raios da círculo,
os lados, ainda em trajetoria asoedente; convergem em angu-

visto o n8vo modélo em ângulo de vieão'de 45 0 em relação
posição anterior, apreeentad o n8vo frasco a figura de uma
secção de elipse, mostrando, em sua metade superior uma

eli,

psoide que representa una das concavidades existentes no cor
po do frasbo e formadas pelos raios de círculos divergentes
que os lados descrevem e como acima se expOs, corpo princi..
pai que recebe uma tampa de pressão que tem forma circular,
interrompida por una aba ou orelha que, quando fechado o fraa

co,

GO

projeta para fora do diAmetro da boca do frasco e que

possue um ressalto interno que se aloja em reentrância, para
o fim, existente na borda de abertura do frasco, tudo conforme substancialmente reivindinado e ilustrado nos desenhos
anexos.

3

I

58.4.
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TERMO N a148.2L4 de Cl de abril de VÁ

de descarga de tinta pode ser medida pelo regular (10 desloca

Requerente: THEESEIRWINaWILLIAMS COMPaNY

mento longitudinal de dito indicador, e una válvula pode

Privilegio de Invenção: "MAQUINA PARLDISTRIBUIÇXO DE

aberta ou fechada pela rotação de dito indicador.

TINTA

4. Máquina de acórdo com a reivindicaçãO 2,cara2
REIVINDICAÇOES

terizada pelo fato que na mesma um agitador fica prpvidencia

1. Máquina para distribuição de tinta caracterido no dito reservatório de tinta circundandq dito calindro
zada pelo fato de que ela . compreende em combinação um supor-

a

de bomba com meios para girar dito agitador sem maaança do

te, um. transportador móvelmente montado no mesmo, uma escala
Ons

.Arrt

ment0

de dito indicador.

_

montada no dito suporte, uma bateria de receptáculos é tinta
5. Máquina de acórdo com a reivindicação 2,caraaa
montados no dito transportador, cada um compreendendo meios
terizada por possuir

mio

reservatório cilindricoj um supo£4

de cilindro e piatão relativamente móveie; um doe quais leva
te de agitador giratOriamento montado dentro de dito reserva
em indicador adaptado paz& 000perar com dito suporte montada
tório com meios de acionamento montados no dito suPorte e pg.
numa escala, cada receptáctlo constituindo um reeervatório ahetas de agitação montadas no dito suporte girável.
para um cr de tinta diferente e tendo uma abertura de des-

6. Máquina de acórdo com a reivindicaçãO 2,cara2

carga na extremidade inferior do mesmo através da qual tinte

a

terizada pelo fato de ter um reservatório cilíndrico tendo
é descarregada pelo movimento relativo de ditos meios de eia

ma estrutura central oilindrica, um agitador compreendendo lindro e pistão, meios de localização seguros no dito supor.
meios de anel abraçando giratóriamente dita eatrutUra de oca
te para localizar um recipiente receptor de tinta por baixo
tro.a e _palhetas de agitação segaras nas ditos meios de anel.
da abertura de descarga de um reservatório de tinta, quando
7. Máquina de acto com a reivindicaeão 2,cara2
tal reservatório fica numa posição tendo o indicador de mem-

a

terizada pelo fator da ter um reservatório cilíndrico tendo
ao em alinhamento com dita escala montada no suporte, sendo

ma estrutura coaxial cilindrica de centro, um agitador com--4
que assim diferentes &Ore° de tintas em proporçóes desejadas
areendendo um supOrte de agitador .com meios contatáveis com
podem ser descarregadas para dentro de recipiente localizada
a superfície interna cilindrica do reservatório,
di ditos reservatórios, as proporçOes de cada cr de tinta sendo determinadas pela posição de dita escala montada em

sa

porte para a qual o indicador do reservatório de cór de tinta correspondente é movido quando o reservatório de tinta f,

de

palheta de agitação encontrando-se substancialmente a0 longo
do plano e estendendo-se longitudinalmente e num ângulo para
com o sentido de ditos meios de asa.
8. Máqpina de acOrdo com a reivindicação 3,cara2

ea na posição de'descarga.

1

2. Máquina de acardo com a reivindicação 1, caras
terizada pelo fato que na mesma cada reservatório de tinta tem uma válcula para abrir e fechar a abertura através da -qual tinta 4 descarregada, e um eixo ligando dito indicador
e dita válvula, sendo que nisto a rotação de dito indicador
serve para abrir e (achar dita válvula e o movimento lonaita
danai da mesma serve para medir a quantidade de tinta iescaa

terizada pelo fato de ter um reservatório tendo Mim abertura
na extremidade inferior do mesmo para descarregar tinta, uma
1
bomba de medição compreendendo um cilindro e pistão relativa
mente móveis, um corpo de válvula tendo uma passagem formada
co mesmo, comunicando com o interior de dito cilindro e com

n4
4
a

dita abertura do reservatório, dito corpo de válaula tendo
ama abertura de descarga na mesmo angularmente eapaçada de
dita passagem,

regada.

Weriam pata

e meios

e

um membro de válvula seguro no dito cilindza

girável no dito corpo de válvula entre posiçóes por um lado
cistriauiaáó de *Cana caracterifechando dita passagem e abrindo dito orifício da descarga,a

zada pelo fato de que ela compreende em combinação um regera
vatório de tinta, uma bomba

n.o

mesmo compreendendo

um cilin-

, por

outro lado fechando dito orifício de descarga e abrindo

dita passagem, dito cilindro e pistão tendo meioa de calibra
dro e pistão relativamente móveis, una haste de pistão ligada com o pistão, uma válatla, e um indicador de ' medição de at

semanas quais uma quantidade medida de tinta pede ser reta
rada do reservatório para

dentro do

cilindo com Ó cilindro -

tinta ligado com a haste de pistão, dito cilindro e haste de
numa poaição angular abrindo dita passagem, e dita quantidapistão ficando giráveis entre si e relativamente móveie lons
de medida de tinta pode ser descarregada através; de dito ora
gitudinalmente dito reser'atório sendo formado com una aberfício de descarga com o cilindro na outra posiçâO angular. .
tura de descarga na extremidade inferior da mesmo, dita vál9. Máquina de acOrdo com a reivindicação Marga
vula e reservatório sendo formados Com um orifício que pode.
terizeao
ser aberto pela dita válvula interligando dita bomba e dito
- reservatório e dito orifício de descarga, o cilindro da bom'
ba ficando ligado com a válvuia e gir g.vel por rotação da ha4
)c) de

p istão

e dito Indicador. sendo 0 .4e- assim a. quantíocile-

p or

ter uma válvula de contróle da descarga de tin-

ta compreendendo um corpo de válvula tendo um casquilho na acamo recebendo giratóriamente um membro de válvula, o corpo
e.s válvula tendo uma pacsagem estendendo-se radialmente com
GC

en.i.roda a

partir do ' reservatório

de tinta e

p4
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a

hm orifício de caída, dito corpo faWla tató um. erairria
o de descarga angularmente espaçada de dita ~agem
dite membro de válvula um orifício alinhado alternativadette
de acOrde com a posição angular de dito membro de Válvula, r
Com dita paásagom,radial ou dito orifício de descarga d tendo uma abertura comunicando com dito orifício para o recebi..
mento• de tinta a ser distribuida, sendo que assim a válvUlar
pode ser usada para controlar a distribuição de quantidade
predeterminadas de tinta.
10; Máquina de acara° com a reivindicação 9, ca.
íracterIzada `pelo faio de que no mesmo um graduador fica.liga
do com dita abertura no. dito membro de válvula girattSric, e
o graduadortem meios de calibragem para possibilitar que
auantidades predeterminadas de tinta eejam distribuidas.
11. Máquina para distribuição de tinta caracter
2ada pelo fato de que ela compreende em combinação um supom
te, um transportador mávelmente montado no mésmo, uma bater/
a de receptáculos de tinta montados no dito suporte, cada .
receptábulo constituindo um reservatório para cOr diferentedo tinta e tendo uma abertura de descarga na extremidade inferior do meuá, e uma válvula de medição dentro do reservató
•03.o AtreÂLs*dá qual tinta é descarregada e meios de calibrar
aem no suporte alinhados com cada uma das dita válvulas numa
posição diferente do transportador para determinar a quantidade de tinta descarregada, meios de localização seguros no
dito suporte para localizar um recipiente de recebimento da
tinta por baixo da abertura de descarga domeservatOrio de tiA
ta quando tal reservatOrio está na posição para acionamento
dos meios calibrados de descarga, peio que diferente &Ores .
tinta em proporçUs desejadas podem ser descarregadas para
Dentro de dito recipientes localizado a partir de ditos.re.;servatórios.
Máquina para distribuição de tinta caractéri
Cada pele) fato de qUe ela compreende em combinação um suporte, um transportador giratOriamente montado no mesmo, uma
pluralidade de segurad:ores de receptáculo no dito suporte, u
ma bateria de receptáculos intermutáveis e destacáveis para
tinta montados nos ditos seguradores, cada receptáculo coneied-te~oura reservatório para tinta de cOr diferente e tendo
unaratertura de descarga com meios para descarregar uma quan
tidade calibrada de tinta através de dita abertura, sendo --que assim c .6'res diferente's de tintas em proporçães desejadas
¡podem ser descarregadas, as proporçães de cada cr de tinta
sendo determinadas pela calibragem de cada meio de desearga.
13. Máquina para distribuição de tinta caracteri
da pelo fato de que ela tem um reservatório substancialmen
te cilindrico tendo uma abertura na extremidade inferior do.
acamo para descarregar tinta, uma bomba de medição coaxial
phntada dentro de dito reservatOrio . compreendendo um membrt
de válvula C cilindre e pistão relativamente mOveis axialmen

~I

te, e cm , corpo de válvula tendo uma passagem formada no moe.
moo • comunicando com o interior de dito cilindro de bomba e
com dita abertura do reservatórifo, dito corpo de válvula teg
do uma abertura de descarga no niesme angularmente espaçado d,
dita passagem, dito membro de válvula ficando ligado com o cilindro e girável no dito corpo da válvula entre poseçOes por um ladc 'echando dita passageL e abrindo dito orifício
de'descarga, e por outro lado fechando dita passagem e abria
dó dito orifício de descarga, e por outro lado fechando dita
orifício de descarga e abrindo dita passagem, dito cilindro
e pistão de bomba tendo meios de calibragem pelos quais uma
quantidade medida de tinta pode ser retirada do reservatóri(
para dentro do cilindro com o cilindro numa posição angular
abrindo dita passagem, e a dita quantidade medida de tinta .
pode ser descarregada através de dito orifício de descarga r,
com o cilindro na outra posição angular.
A requerente reivindica a prioridade de identico'
pedido dePositade na Repartição de Patentes norte-americana,
em 10 de setembro de 1962, sob o n2 224.746.

TERMO 'N e 146.242 de 18 de janeiro de 1963
- -Itália
Requerente:MAGRINI
Privilegio de Invenção : "CAMARA EXTINTORA PARA
INTERRUPTORES OPERADOS EM FLUIDO"
•

REIVINDICAÇCÁ

1 2 ) - A Câmara extintora para interruptores operados eUí
fluido, tendo em combinação com os contatos estacionai-1m3 princi:
pais um contato de arco estacionárie e um contato móvel singul
à
em direção axial, caracterizada por que o contato de arco estaci,e,„
nario á mais comprido do que os principais contatos estacionáriqo
os e se estende para dentro de uma câmara extintora, com fluxi
transversal, formada de um conjunto de chapas feitas de materiaN
isolante e dispostas uma em cima da outra, e tendo diferentes to&
ismas para formar baps para o fluido extintor e os canais para
fluxo transversal de passagem, sendo o eixo 49 çontato móvel d1$.A
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2
. 6 ó auldeof
a e-WT1
CO Offild db Dasstgel é ãã t;oglin
to O 415a dó 6bnató Watdonário do arco se Situa dentro 1
d dó eitãttra Axial dós difõs canais de passagem de 'forma
tgi
Ceb dótrico sempre se origina em nma posição corresponde /
A& 4A41ó- - de 'Passagem trareversai.
Câmara extintora para interruptores ()Parados em
l a2 j 6
tiC) afiftirme reivindicado em 1, caracterizada por que a primei'
bO15h A Oãra o fluido extintor, que Se encontra imediatamentea
A1x-0 dó COntãto estacionário, e dotada de Uma segão horizontal
, Mb a tele4sübstancialmente retangular (chppas 16 e 17), sendo
dita balsa A provida de canal de passagem 24 disposto em posi..,
o cbtreaPondendo
parte central do lado mais comprido, sendo e
à
_
lto canal 24 disposto de tal forma que a ponta do contato de arg
estacionário, de onde procede o arco, se encontra imediatamen.
tb acima do canal de pasaagem.
) 39 ) » Câmara extintora, conforme reivindicaçao em 1 e 2,
.racterizada por gula a bólsa B contendo o fluido extintor ó dis»
osta
r imediatamente abaixo da bólsa retangular A e tem uma secção
ubStancialmente romboida/ (chapas 19 e 20), 4endo essa basadois
!renais de passagem 25 e 26 dispostos em posição correspondendo aos
9.
gr;ertices da dita secção romboidal, tendo cada um dos canais uma
Slivisão de passagem para o fluido extintor, cuja superada ; a,'
frwimadamente igual à metade da do canal de passagem que fica i.
ebdiatamente abaixo do contato de arco estacionário.
42) » Cariara extintora, conforme reivindicado em 1, 2 e
caracterizada por que a porção da câmara extintora que, é provida de canais transversais, compreende um canal longitudinal(27)
Alisposto entre 0 contato móvel e os canais transversais (24, 25,
#6) pelo que, no momento da interrupção uma porção de gás produzi
,#o na primeira bolsa A que tem uma seeção retangular, pode vazar
para fora pelo dito canal longitudinal 27 e os canais transversais
Ce passagem (25, 26) correspondentes à bólsa romboidal B,pondo as
P
aim em movimento o fluido contido nos ditos canais mesmo antes do
Sbetremo ponto do contato móvel ter deixado a bólsa retangular A,
r
pusando assim o deslocamento da ponta do arco ligada ao ,contato
povel para baixo ao longo desse Ultimo de maneira que o arcõ fica
rlimitado ao dito canal longitudinal (27) e fica sujeito iação2ki
PP
Onizante dos gases produzidos que, na sua passagem para fora peoe2
taariamente tem que cruzar com o arco.
'
52 ) » Camara extintora, conforme reivindicaçóes em 3 e 4,)N
Caracterizada. por que a primeira basa sectInil retangular A se
tbmunica com a bOlsa sectional romboidal B, inferior, pelo canal
28) disposto do lado oposto a um dos canais de passagem transve£
Ag l$, em relação ao eixo do contato móvel.
k 62) . Câmara extintora, conforme reivindicado de 1 a
s,
...
racterizada por que adicionalmente 1 câmara oxtitora de fluxo »
ansVerbal; encontrase ainda una câmara extintora de fluxo axi.
imediatamente debaixo da câmara já mencionada.
.4
eu
'79) ., Câmara 4trntora para interruptores operados
ado, ~ene reivindicado em 6, caracterizada por que a c;cp,
extintora do fluxo amial ta-Mbém consiste de diversas chapas 1.*
Ida CAIMODIen Madli GO ~ao.,
efilfb
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rente reivindica a Pribfiddde de igual pedido de.
à
positano na Repartição de Patentes da Itália, sob n g 21 't26t7 aos
9 de marco de 1 962,
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TZRMO N u 144 ,;08 de 26 da novembro-de 1962
Requerente: JO2t J. SANS.S/A INDUSTRIA noMtRelt
SA0 PAULO
PrivilígiO de InvsnoSox "APSRFEIÇOAMENTOS EM PLANTADAIRAS
AGRiCOLAS"
gIVINDICACOSS

1 - Aperfelooamentoe_emplantadeiras agrícolas, dc tipo ob.
eto da patente n9 43.848, ei possibilitando-lhas a utilisaçao para e
plantio de batata, mandioca e como semeadeira, caracterizados pelo fa
todo, sabre e armação ou &laceis dá méquina serem montadas duas plan
tadeiras propriamente ditas e duas adubadeiras, estas do tio com dia
positivos internos giratórios, Impeditivos da obetrução da soide Iate
cal, e aquelas formadas, no caso de a méquina se destinar plantio de batata, por um tambBr central, ligado por paredes externe e cedi.
a. duna cintas anelares e conantricse, de peouena altura, delima
vindo alojamentos. para as batatas* todo Bete conjunto aenio,deeprovi.
1 de ce.
do de fundo, e giratório à pequena altura sabre uma placa rixa
se, provida de um orifício em ligação com o cano de descarga.
2 Aperfeiçoamentos em plantadeiras agrícolas, como reivin
Ceado em 1, caracterizados pelo fato de, no caso de a míguina destanar - se ao plantio de mandioca, cada plantadeira ser fornada por um
igual tambar central, ligado a uma cinta anelar conantricajde gran.
de diâmetro e pequena altura, através de uma pluralidade de tubos ad.
jacentes verticais, de alojamento para as mandiocas, e todo n conjunta sendo igualmente desprovido de fundo, e giratório sôbre correepondent.
ulaca fixa de base, com orifício ligado ao cano de deecargei
3 . Áperfelocamentos em plantadeiras agrícolas, coM0 rolvIn
dieado até 2, caracterizados por compreenderem um dispositivb de solo
namento para a rotação das plantadelras e partes internas das aduba.
doiras, formado a partir de uma roda dentada, ocazia/ e solld
i iria a
ema das rodas laterais locomotoras da máquina, e que transmile movi.

manto, por corrente, a uma outra roda, extrema lateral de umleixo
transversal, pessante sob ambas Se plantsdeires, dito eixo sendo dote •
1,
cto, imeCatamente abaixo do cada uma destae, de um pinhão eOnloo.

eitlillta-TeTra

retypgb a . Wat

O;

I ghdo 6ifida p-i6Ví4o da roda dentada . intaresediária, gim transmito
igts4o
' pára uma outra roda dentada, intermediária de novo eixo
I

-

,traneVõreal, pascente
*as de transmiseão de

sob ambas as adubadeiras, e com dispositi.

rotação para se partes internas giratériaa

eas íesmas,

4 - Aperfeiçoamentos
"a4àdicado até 3, e

em plantadeiras agricolaa, com)

rel

sy~recioes.49. e
cuta • em ab
,ffire1.4Ciette , ftffipanddedUae aemi-e-aúneíaS conterim a outra externa no velculo, sejn13-itã
aõ que 4 exte"taa serve dó calha e a interna para en
, Oaixe de um tubo ou varão de diametr0 cabfvel para.
00ild r de reforço ao veiculo nesse ponto de junção 9
alando ainda que a pai'ede elevada da canaleta
ta 4-dobrada sôbre dito tubo ou Varão para a fixaçãd
deate a sendo, ainda, que o tétb, nos seus lado° ina
:ternos longitudinais, é disposto com duas ou mais ti
ras de reforço d'ispootas transveraalmente, sendo ditas tiras neavuradaa ; sendo Mais, dinalmente, que a
abertura longitudinal do'této, fechada com capota 4.
vel, é igualmente dispopta, em tOda a sua -volta,, com

conaweendendo a composição da miquina como seres

'eira, aaraoterizados pelo fato dmobre a armação ou abalsais da

ma

guina', Serem amntados dois ou mais conjuntos de adubadeira e canoaeira propriamente dita, e. o acionamento da rotaçãoalas partes intar.
Uai das ~man aenda.provido através de duas rodas dentadas, coaxaait
p solidérias às duas rodas laterais da locomoção da máquina, e que,
tranemitem rotação a duas- novas rodas, extremas opostas de um eixo
transversal, feito em duas secções independentes, cada secção desti.
a
.
nando-saao acionamento de um ou mais conjuntos adubadeira-semeadela
Ca; e cada eeceáo do eixo, no tacho correspondente a cada conjunto
Odubaailiaasemeadeira, sendo provida de duas rodas dentadas extremasataansmiasorae de movimento para duas outras, extremas por sua vez dois
aurtoe eixos, dispostos respectivamente sob

a adubadeire é seamadeira,

O com pinhas extremos, icionantes das aartes internas giratárias de

ambas,

5 mAperfelooamentoe
geado até 4, pubstancialmente
eas anexos.

em plantadeiras agricolaa, som relata
como descritos e ilustrados nos dese.

aaa
tilW
a.4.2`âe
01~0~11,
—Mn:71i r

' um tubo ou varão de diametro cabível, dobrando-se sâ
bre ele, para sua fixação, a vira vertical que 6 ump
continuidade da prdpria chapa formadora do t6to.
2. Aperfeiçoamento em veículos do tipo

rural, reivindicado em 1, caracterizado mala pelo
tato doo suportes dos roletas dlopootos em cada ia'do longitudinal do- této, onde se movimentam as cortlu
'n4e, apoiarem diretagent4 parte deles late o 'Moo 01
'vario da semi-canaleta interna do veiculo, o outra:
parte, sobre as 'chapas nerVUradas dispostas tranevels
ealRento na parte interna do tétok
3. Aperfeiçoamento em velaUlOa do tipo .
rural, relvindicado,até 2, caracterizado pelo fato
dos dois cantos trazeiro-laterais do veículo gerai
.dispostos, do lado interno, com sobre-paredes ligeir‘;
mente afastadas, formando reentrâncias livres destina
das ao reCOIhimeato e ocultação das cor.kinas 3.ater40
e trazeiras do veiculo, sendo ainda que ditas parel
das apresentam um repuchamento para fora, em cada Umla

b Mor

P4a tara o escoamento das éguas de chuva,

fIG. 3'
atBMO N O 147.299
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4• Aperfeiçoamento em veículos do tipo
,
rural, reivindicado até 3, caracterizado pelo fatp
das janelas de ventilação lateral, ou seja os dois
9Mbra -vento, com seu ponto de giro no centro verti
cal da peça, em CUJoS aros superior e inferior dio
dispostos, naquele, uma chapira m "1„4" com furo pug
santo para a fixação do braço do respectivo suporte
,
,1124„foloalta
por melo de parafOsove neste, ma code tA
M41.
45 nua opto; oircmlam pomo Wrodm9 ge Is; empqrte'
Sa Une e =Uns nrZad.0,9 ao vOlo40, MÃO que o 4m.
e inferior, 4 4lep,o11",
Uma, R3 OU% partoUtXiOr
Ps)
to c tado-a suo exteneSe couplo
tira do

P~arentesIUUNA CATALINA MARIA. PAIMUCCI MANCIRLW

qps CARVANA a......a0 PAULO
Orivilegio de Invenção:"APERFE/COAMENTCp EM VEICULOS DO
ePO RURAD
•
R.EIVINDICAÇOES
• Aperfeiçoamento em velculoa do tipo
Coleendendb, em conjunto, o

této

do vela

caio, DS suportes das cortinas, recoIhimanto,e o&inação destas, a ventilação lateral peg os que-'
Ca- vento, fechadura e a capota do veiculo, aaraate~
_
rindo pelo fato ' da této ' do veiculo apoiar dabra
•
canalets oontornante disposta interaediarlamente
Gaits o tdito a a varada da ~naco,

eanaleta essa,

02445/~',44~,

arotedo nutra ag gteg-tee

cl

-

-5. Aperfel2ONNeato'ea WS.240

um)
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arco de 191)
.

anenInr~onweemownme

I.

Chirál,- TreiViaaicáidõ at4 4,' 6araeter4ígõ triP
T-, 10. Ok___
—lia 'de aperto ao o reMein
4Una Chapa iXt"er
trinób uh íj-or"taa dO Vaulo, Dor belo daqUal 4 13-d-iff.
thiVel sé segurar O fIXar na pbsição deMada 8,404'
lingueta ãa 'relaçáo ao trinco, ãeá Pr- egiear tb. wiír A;
_eálaadu ra tiu. em ouaa partes integrantes,:
'QL
O, IsferZeiOamente em Velculoe Úa ti-0
itien,WIVindicada atê 5, em que uía trava da egA0
te da capota retrátil se caracteriza pbt só canet3.r.-0
"r de Uma base 4pfaximadamente ' quadrangular 9 OCI:P‘
'enredes . .atórais em descida formando curvas para el,
,pente 0 eChada na parte paaterior com parede de 1
Ikual altura com beirada traceira, e, nesta base, ui
açO ligeiramente rectrvado eu "U" com a extremidade,
M
'de 'seus ramas firmada na parte ' interna das paredes
1aterals, braço esse que por eua vez suporta, à m44
altura, um aro qundrangular formando inferiormente
Uma mientrancia reta e bilateralmente a esta uma ear
Wncia taabêm reta, destinadas estas salienciae al
tgarrar as pontas recurvadas da armação a:4 cap ota t
;•erRéado-as e firmando esta,'
)!
#,. Aperfeiçoamento em velau/00 ao tii36'
,
a
atê 6, caracterizado por ua caw,
Oedo dinasta, na parte anterior da abertura.longitd»
í
Aâaal do - této, com uma chapa eu cada extremidade, cha
W eSsas de formato preferencialmente circular, eab^
t ex eobre
as quais apoia e d' firmada direta Guina:4,
f4agente a capota do veiculo "
• Aperfeiçoamento em veiculas do tipo
CW11, reivindicado de 1 a 7, suletancialmente caad
..4eacrito e representado nos desenhos juntos.

(12RM0 11 0144.690 de 16 de novembro de 1962 t

- Requerente:AMP moam:mu -----u.s.á
{
; Privilegio de InvençUeidTC.00 E MÁQUINA PARA TRANSPORTAR
E 1,111:P.ENAR CAUS nenicos a
Método e máquina parattransportare,
armazenar cabos elétricos, que emergem em sua direção axial: de
uma máquina automática de fabricação de cabos que Une uma cone 4
Xão elétrica a cada extremidade de cada cabo, caraterizado pe
los estágios de fazer passar cada cabo que emerge entre ,dois rod
lotes rotativos, que apanham o cabo por trás da conexão frontal
ou de guia do cabo e conduz o cabo em sua direçao axial, sendo
ditos roletas construídos de tal modo que não causem danos à ao.'
nexo traseira puxada do Cabo, durante o ajustamento'do cabo com
os roletas, e deslocando subsequentemente o cabo transversalmente
ao seu eixo para armazenar ou empilhar os cabos.
ã - Método e máquina para ' . ransportar e
armazenar canos elétricos, de acordo com a reivindiCação 1 , caracterizado pelo fato de que o cabo é conduzido ao longo de um
canal de guia dos cabos e é subsequentemente ejetade do mesmo.ca,
na1. transversximant.. ao seu eixo, para empilhamento do mesmo,
3 - Método e ziáquina para ransportar e
_
/
n..
-- armazenar cacos elerricos, de acardo com as reivindicaçaes 1 e 2; r
caracterizado pelo fato de que o cabo é ejetado abrindo-se uma
1
t
passagem de queda no canal mencionado em 2, apés ter sido o cabe
(
:parado por um contra-apoio em dito cana).,
1
, 4 - Método e máquina para transportar e
.
I
n
armazenar cabos elétricos, de acordo com as reivindleações de 1
h 3, caracterizado pelo fato de que os roletas (mencionados em 1)
- são girados Continuamente e sSo inicialmente movidos em afastamge
to um do outro para tomarem uma primeira posição, para permitir
)
que a conexão de gula mi frontal do Cabo passe entrei ditos role=
• tes, que são subsequentemente deslocados em direção um do outro
para tomarem uma segunda posição em que os roletas 4)anham ,o ca.=
bo, após ter passado a conexão frontal ou de guia entre si.
5 - Método e máquina para transportar (10'
armazenar cabos elétricos' , dwacardo com as reivindi4çOes de 1 14
• 4, caracterizado pelo fato de que um outro par de ro2etes, same=
t, lhantes aos primeiros roletas mencionados é pasto em liajustamento
com o cabo, para auxiliar na sua condução, e pelo faZo de que os
.róletes do ulterior par . de Toletes sao girados numa Velocidade Ir
mais lenta do que a dos primeiros roletas mencionados e sSo deele
cados para apanhar o cabo subsequentemente ao serem oh primeiros_
roletas mencionados postos em sua segunda posição.
6 - Método e máquina para triansperfar
armazenar cabos elétricos, de acardo com as reivindicaçaes de 1 f'
5, caracterizado pelo fato de que o cabo é finalmentektepositade
num recipiente que é inclinado depois de um ndmero predetermina.=
h
do de cabos ter sido recebido Ao recipiente, para alinhar as eX,=,i
tremidades dos cabos sob a ação dd gravidade.
•
7 - Método e máquina para trahsportar-e
armazenar cabos elétricos, de acardo com as reivindicaçaes de I
k 6, caracterizado pelo fato de que o aparelho compreehde um par
de roletas para conduzir o cabo, sendo os roletas de natureza tal
que no causem danos h °mexi° frontal ou de guia, Utente o alga
1 -
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, iüitiito dó dítio a-Cè ' á fílaa:- diepositivoC -pa.ra ' Eaár.os
• '0

difiW

roletas em direOes opostas, outros dispositivos Para deslocar
elittivamente os roletas entre uma primeira posição OM ' ClUO a coac
gão de guia ou frontal do éabo possa Passar entra os mesmos
ama seava-‘a posição em que os roletas apanham o cabo para condu n
dispositivos para p arar o cabo quando o mesmo tiver sido
transportado numa distthola. predeterminada
pelos roletas, o din.-.
/
1
positivos para fazer com que o cabo se desloque transversalmente
ao seu eixo, subsequentemente a ser o cabo parado. ,
8 - método e máquina para transportar e-1
armazenar cabos elétricos, de acOrdo com as reivindloaçaes de 1 1
7, caraoterizadé pelo fato de que o apareiho ocápreende um par.
de roletas para conduzir o cabo, sendoos roletas de natureza 11
ital que não causem danos h conexão de trás ou puxada, durante o ajustamento do cabo com os roletas, dispositivos para girar continuamente os roletas emillreçaes opostas, dispositivos para dos
'locar relativamente os roletas entre uma primeira posição-em que
a conexão de guia ou frontal do cabo possa passar entre os roletas, e ume segunda posição em que os roletas apanham o cabo para
conduzí-lo, um canal de guia do cabo para receber ó cabo, e diu•
altivos para ejetar o . cab0 do canal na direção transversal do 0,1

eramtéfiadaboí-íffifadi, da-a8M-am-e-iglitidUa4i4i-da
p. 14, cargeteriEedo-por teraútrehrOÃCia adiei -ohne aemeigk
tela aba primilrewraetee;meneficis e qüe- satedem aos primei
roa ,rditía mencionados e são , diaPõktiós para serem postos em MO
aS para conclui-4, winseggentemente aos primei*
Umefit-O cm o co
'fOa,roleteslafenciana-dis.
16

-

21"Rn e 111 CITA fiia 13ifa

ereliiip-o-ttar,,

-37)-slatirl-c-cs, substancialmente como descrito e
e arstar -~
•
A reim~e-reivindicia a-prioriKie
Tigai pl-didó-de-piiss:titdo-tia .RePe-rt-ição‘de Patentes da Ingleeerra
: sob no 420W61 em 28 delieVebbro de 1961,
•

P

.5

mal.
9 - Método o máquina para transportar e
armazenar cabos elétricos, de acOrdo com as reivindicaçaes de -1
8, caracterizado pelo fato de que os dispositivos ejetores coa
preendem uma passagem de-queda, disposta para ser aberta e feeha
da por um primeiro motor controlado a disttnala, sendo os roleta
mévels entre suas primeira e segunda posiçaes por uri segundo motor de contr8le remoto, sendo o primeiro e o segundo motores coa
trolávels por micro-comutadores acionais por excentrioos dispostos num eito excehtrico comum, aciondvel pela Máquina de fabris,
ção de cabos,
10 - Método e máquina para transportar
e armazenar cabos elétricos, de acento com as reivindloaçOes de'
1 h 9, caracterizado pelo fato de que o recipiente de cabo para
receber cada cabo ejetado do canal é inolinável para alinhar ao
extremidades dos cabos.'
- MiStodo e máquina para transportar
e armazenar cabos elétricos, de acGrdo com as reivindicaçUes do
1 7j 10, caracterizado por serem oà, roletas escovas de fios.
12 -Método e Máquina para transportar
armazenar-cabos
elétricos,
de actrdo com as reivindicaçaes de i
e
1 h 11, caracterizado pelo fato 4e seremos roletas tubos alio
tinos.
13 - Método .e máquina para transportar,
e'armazenar cabos elétricos, de actrdo com as rdivindicaçãeá de:
I I 12, caracterizado por ter cada roleta um revestimento prote(
tor flexível resistente ao desgaste pelo ajustamento com a cone.
cão frontal ou de gula.
14 - Método e máquina pára transPortar
e armazenar cabos elétricos, de acerdo com as reivindicaçãe; de
.t1 13, caracterizado pelo fato de sérem os roletas cilindros Ocos
tom paredes -supertadaa por fluido.
- método e máquina para trensportart
•

w•j7

TERMO No140.266 de 22 de junho do 1962
RequerentetTlilt BABCOCK & WIUOIC COMPANY...4~4d"
Privilegio de Invenção:" PROCZ85-80 1 APARt1210 PAU IPMDIOre
CONTfNUA *

I

PEIVINDIC4Oi3
/ - Na fundi9ão emitiram ao metal na qual metal
fundido é fornecido para um mOlde resfriado por fluido de •
extremidade aberta e um embrião de fundição é retirado na..
extremidade °poeta de dito molde, o processo melhorado ca

de fundição j
, do molde de maneira-a mudar as relaçães de retirada pa ga va
racterizado pelo fato qUe se retira o embrião

, riar o nível de metal fundido dentro do molde entre uma cUll

selecionados superior e inferior, e simulta ..
neamente reciprocando o molde de fundição continua num oen.
tido axial.
2 - O processo 4a fundição contínua de metal de.
.acardó com a reivindicação.1, ainda Maio caracterizado pelo
se de limites

tato que co xociproca wooldo numa troqaãncia maior do 0~,
a da variação no nivel do metal fundido.

3. O processo da fundição contínua do meta de
~3~ com ao relvindicagaeo 1 ou 2, atada maio oaracterirát
do pólo tato que go reciprooa dito moldo numa amplitude na

nor do que amplitude da varlaçae co nivol do natal fundida dentro do dito soldo.
4. aparaho para lonentmagnto ftmdir metill. de
DOCA° 00 o PrOCO000 do qualquer uma das rolvindlOa9445
' tutoro!, inkluindo um nado vertical d'e raadiçió aga*aa,,J
ama 40aargg para taraerar natal fundido para a ortrOMIdad
.
superior do 44.!a,a91.4e0 ftatreile de retirar para tirar um q;
trao do fUndiçãO do-extremidade Inferior do moldo, medo 04'
411a emiXho eampWAOL4P .por eit 0192figOpp pATOfflp_Npg>iNS,

-4
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' orar

o molde e ule oleiem de contrae eeparado para eimultik

~monte luriar

o dna

de metal fundido

dentro do uolde

dg

tro limite° coleOlonadoe euperioree e inferioree pela mudai

ça (dollen do grau de retirada de .tUadiçãO
)

r4ioe do retirar,

atraves

de ditoe

dita reciprocação do molde e a variação

ao nivel de metal fundido calmando um) movimento

k.

4

axial 0014

ano outro ai Parede° do molde o o metal que enj oando

Al*.

1111494
5. Apárõlflo

para oontinuamente

fundir wetal de

dardo com -a reivindicação 4, caracterizado . pelo fato

azoado o movimento limoal' da fluida

l eão retiradn'do molde.
6. Aparalho bara oontinuadamente fundir metal
do maroto com a reivindicação 4 ou reivindicação 5 # caraotk
rimado

fato que no mesmo a frequanoia da reciarooação,
mudança da frequencia do nível de metal .
fundido dentro do molde.
pelo

do molde excede a

à requerente reivindica a prioridade de idanti.
co pedido depoaitado na Repartição de Patentes nexte-wse4
cana em 12 de eetpohmo de 1961, gol, o ne
fia+

de 1969

, entrada da carcaçae a cámara de controle, alèM de meios! Par a Prin,,
ceiramente abrir manualmente a dita válvula pilâto e, em seguida, .5
dita válvula pistão
2 - Uma válvula hidráulica de acorao com o pont
à, caracterizada pela válvula ajúst'avel para regular a dita passsW
sem controlada do fluido.
• 3 . A válvula hidráulica de acõrdo com o ponta 1,,
saracterizada pelas cavidades criadoras de turbulância formadas:
ia face externa da dita válvula pistão, nas ditas abei' uras de se,
r.ria

ene

mo acamo O movimento linear do molde em) reiná.* ao metel
que est& bondo fundido

tvlefrço

137.5q4.

r
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TERMO N a142.709 de 4 de setembro de 1962
Requerentes FMC CORPORATION -.....
Privilegie de Invenc gos "VXLVULA HIDRÁULICA
REIVINDICACORS
1 - Uma válvula hidráilica com p reendendo uma coreto
go tendo uma entrada, uma salda, e meios para formar uma camnra de
'controle abrindo na 'direção da dita salda; ama válvula pistão des..
gizando em relação de vedaçao com a parede da dita câmara fechando
X
cubstanclalmente a dita câmara, uma sede de válvUla pare a,dite
íâvnie pistão entre as ditas entrada e saída da carcaça, '
aberturee
caligradares na dita válvula pistão para estabeiecé7 comunicação
entre e dita saída e a dita câmara de controle, uma válvula pilot5
Ca dita válvula pissão para fechar as ditas aberturas de senna válvUla pistão, a dita Válvula hidráulica sendo caracteri,
onda pelo fáto de possuir um elemento de m62.a disposto entre a dita'
5
breaça e a dita válvula piloto para fechar a válvula piloto, use
mugem controlada para medir e p assa g em do fluido entre a dita

4 - A válvula hidráulica de acõrdo com o ponto
caracterizada pelos "elementos na dita chula piloto que entram em'

contacto com os ditos meios manobrados manualmente, para forçar
o fechamento em primeiro lugar de válvula piloto, e, em seguida, dg4
válvula pistão,
5.- A válvula hidráulica de acordo com o ponto 1,
caracterizada por um conjunto de válvula montado no interior da dliè
ta carcaça, o dito conjunto'inclando a dita calcara de controle que,
é formada como um cilindro cego e tendo os ditos meio de entrada
controlada formados na sua parede, o dito conjunto de válvula inclui
do a dita válvula pistRo, a qual e furada ao centro para comunicarÁ;e$,
zoa+ as ditas aberturas de sangria um membro anular elastico de vem.,
dação bpnduzido pela dita válvula pistão, a dita válvula pistão
tendo uma porç á' o interna disposta radialmente no sentido do seu,
interior e da dita 'abertura central, a dita porção interna rormen
adita abertura central que é adaptada para formar 0 sede da dita
válvula piloto o dito conjunto da válvula incluindo ainda uma haatt'
'Piloto controlada do exterior estendendo-se atraves as aberturas
entrais na dita válvula pistão e no elemento de ved, çRo, e conduz%
o na sua extremidade interior um disco da válvula p loto adaptado
>ara vedar a sede da válvula piloto na dita abertura no dito elemn
:o de ' vedação, quando a válvula piloto move-se na di ação do fluX0
. com os ditos elementos de mela estendo montados no interior do dlt*.
cilindro para forçar a dita válvula piloto na direçRo do fluxo, 0041j
relação à dita válvula pistão, a fim de mover o dito disco da
válvula piloto no sentido de formar um contacto de . vedaÇão com.e
dito membro de reação.
o - A válvula hidráulica de acErdo com o ponto 51
caracterizada pelo fáto da parede exteribr da dita Carcaça ter 194,
abertura de acesso formada na mesma, e uma tampa relovivel vedada
!om reiná. ° à dita cárcaça disposta sobre a dita abertura, o dito'.
.
conjunto de válvula sendo contido no interior da . dita Carcaçaqualquer
CJM
A
válvula
.
hidráulica
de
acOrdo
doe
7j
pontos precedentes, caracterizada por um membro para impedir choques hidraulicos áisposto na extremidade da válvula pistRo corre$4,
pondente a salda do fluxo, e tendo uma superfície externa pelo 14.,

do da saída do fluxo substancialmente fechada, a dita superfície
tende, formada com ume quantidade de facesçoncavas estendendo-se
radialmente no sentido do interior a partir da borda cireunferencié)
extersa do lado do pistão corres -pondente a salda do fluxo, as dl.
tas Sacas côncavas estando substancialmente' arranjadas, em ci.
lindroa .coM os eixos tangentiando um cli'culo centrado no eixo
44ngitucRinal da válvúla pistão, as ditas faces cOnczvas provendo meios para dissipar surtos de press .áo refluindo rara a válvule
pistão de e atraves a linha do fluxo na sua direção0e saída,

•

..
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rã-c-l -it -8- 8 fafes cOncavía reduiin6 a turbulencia do fluxo passand0
pelo dito pistSO em direçSo cont r. ária ao dito fluxo quando a vála,
,vala e abertia

/

'8 . A válvula hidráulica de acOrdo com o pont01
-.n
1? earaCtMtada pêlo fato do dito membro arra n jado para impedir o8f
ditos choques hidraulicos possuir cavidades na sua extremidade cora
resPondente a0 lado da sarda do fluxo entre as ditas faces conca4
vas adjaeentes, cada uno daS ditas cavidades comunicando-se com O'
interior da dita válvula pistSo, atraves de uma passagem formada
no dito membrO de prevençSo da choques, as ditas cavidades provendo passagens desviadas para o fluxo transmitbdo atraves da válVula, e em torno do pistSõ, de modo que a pressSo ' do fluido naa
ditas cavidades resulta reduzida, com as ditas passagens efetuando
uma',èeduçSo na pressSo do fluido atuando contra as superficies in.
teriores da dito válvula pistSo.
Namw A requerente reivindica de acOrdo com a Convenças
:ntefnacional, e o Art. 21 do Decreto-Lei n : 7903, de 27 de agostf
de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Re- partlçeo de Patentes dos Estados Unidos da America, ' em 18 de outubro de 1961, sob n* 145915.

Is

('ERMO N °143.657 de 9 de mitubié de 19E,
tequerentesABRAM MICHEL WOJDYSLAWSKI ------SKO PAULO
Privilegio de IfivençãoeFRCCESSO PARA A CONPECW DE
gIAS DE MALHA PARA MULHERES E PRODUTOS RESULTANTES *
REI VINDICAÇMS
Oam
, / - Processo para a confecção de meias de malha para milha—
res e produtos resultantes, obtido em máquinas circulares com três
alimentaç5es,Oaracterizado pela execução de duas filas suceseivas da
ralhas normais -ou uma normal e outra estreita ou ambas estreitas e
de una terceira fila em malha larga sendo para as .duas primeiras fia
Das todas as agulhap.descarregadas em quanto que' para : a terceira as
agulhas estão descarregadas .uma sim e uma não,tal alternància sendo:),
invertida em cada ciclo sucessivo de modo que, por efeito da prisão
dos fios das filas precedentes por parte das agulhas não descarregam
das, seja,provocado um fechamento das malhas precedentes segundo a
mesma fila das agulhas não descarregadas e causando por consequància
uma malha de fios fechados cujo atrito entre si é suficiente para evl
tar a tresmalhagem das malhas adjacentes entre os 1imlte3 de um ua0
a'
normal. :lá-.
40.
2 - Processo para a confeccão de meias de malha para mune
Oss e produtos resultantes, como reivindicado em I, caracterizado PO_

eleiMaa dé tantifflo normal com astilhas ~I
NO CA) 9.0
lb
01414.43
por
nrsrmaie camas regietrávole, nas rixas, e
é
k_L.,
titCOMO
_
~-idlo maior ou reenor, elo obtidà
clo toalha de.
suo. wat
reD, 1:~11
ctle correspendents, mesma em rase de tratallgoi,
t
&gogo das agulhas obtidas mediante
dispo:tin,
el
LXJ0g0603114,
,a:n4UcOSIO g2te a -edtifecOn de sinas de nana gra mul/à,
iw
f ,d-,~;-ffifftlittes, como reivindicad0 MS 2, caracterizado a
malhas com agulhas descarregadas Mem predito,
pl.41-21.1-0402dnOja kevenente Waren% (MG gantido, constante
:kt,b10140 ¡miáa earo Qgó da molas de malhapara mu2it3
Weltactl'rioultantes, 0E0 TO P41112040 atê 3, caraaterizeti
)P,10 fato que s

es Mural& do tecido :tomai em malha Lisa salio

robtidaa ri63.6~ as comes correspondentes & fila em malha larga,5plowas_sins ó-atreita na sua posiao normal coreia-0o do outras camabi
5 Processo para a confecça4 da malas de malha para mulli
rose ~to resultantes, como raivindicado até 4, çaracterizado,
_pela fato que como.varianta é revista a execUCgo de duae filas oucom OS rios prasos ou seja tais que uma agulha sim e uma no
' na° dasearratiem por duae vazes aucessivas e isto com alternando ija
vertida em cada ciclo e do uma terceira fila com agulhas todas descaa
regadas, sendo as ditas duas primeiras filas ou ambas em malha largj
ou uma -em malha larga e uma em malha estreita e a terceira tila em 0
lha normal ou em malha estreita.
r
6 - Processo para a confecago de meias de malhe:para
res e produtos resultantes, como reivindicado ata 5, QNNAlwirmo,
. pelo fato de ter malhas fechado compreendentes qu4to Olt da00
doo malhas adjacentes, sendo ditas malhas teaKdais 44.90140 em r
4
Aoiras alternadas e repetindo-se para cada filaira cada 001a tila4
ankteasOncia continua tendo partes =malha liça(
7 • Proceseo para a confengo de meio 40dillib"'trieglA) produtos resultantes, coam reivindicado até; 4 Mit
Loogd descrito e iluatrado nos desenhos anonaft
f10.5
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TgRMO N 5 147 480 de 8 de março de 1963
Requerente: JOSEF KOWANDA - Austria
Privilegio de Invenção: "DISFOS T TIVO CONTRA ROUBO F.BA
VEÍCULOS A MOTOR"
REIVINDICACOES
. Dispositivo contra roubo pra ve4.culoa a

I
I

trim N O 153.060 de 25 de setembro de 196
Essiucrente: GERSARDT GEORGES --,GUANABARA.
2Jodelo de Utilidade: ":40V0 CINZEL OU TALHADEIRA".
WIVINDICAOES

MO.

tor, no qual fica disposto uo circuito de um diapositivo de
sinalização Otica ou actletioa um interruptor, cujo um contffl
to fica disposto numa mola de falha, cuja:extremidade leva
em peso, caracterisado pelo fato que fica empurrado para a
fixação da mola de chapa numa parede perpendicular da caixa
numa das extremidades um casquilho comprimido plano de mata/ mole, curvado angularmente e fixado na parede.
2 - Dispositivo contra roubo de acerdo com a.re2,
vindicação 1, caracterieado pelo fato que a extremidade livre da mola de chapa múnida de um iao/amento.

3 - Dispositivo contra roubo de aoardo com ae
reivindicaçOee 1 ou 2, caracterieado pela fato que para a $à

..„---- - --

1.- Novo cinzel ou taIhadeira, ade .a
(luso° para 4,,,....,,,OS de corte, perfuração, demolição a! simi/SN
res, caracterizado pelo fato de ser compreendido por: gik uma
parte de escopro formada integralmente com um cilindr tUbu ee
lar alongado, aberto na sua ponta •superior e Por um membro deVi
golpeamento ou martelo que á constituido por uma haste alongai
da e por um ou dois pesos formados integralmente com a referAl
da haste, sendo a ponta de trabalho do escopro convenientemea I
te • aguçada e sendo o cilindro tubular mais curto do que a ha/
te do referido membro de golpeamento.
2.- Novo cinzel ou talhadeir ,, co am
cOrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que o diame
tro da haste do martelo e sensivelmente menor que o diametro/
'interno do cilindro tubular.
3.- Novo cinze£ ou talhadeir4, suas..
.
.
tanciaimente cónforme descrito anui e ilustrado nos 'Osenhos
i
.neXOS.

Ejj

xação regulevel do contato numa parede perpendicular da caie
Xa atrantes de uma furação nesta, fica aplicada uma bucha mu-

FIG2

nida de um rSaoa externa e'interna e de um flange e fixada
por meio de uma porca, sendo que nisto o contato fica diapo2
to num pino de rOaca aparafusado na r6sca interna, de buch

à requerente reivindica a prioridade de identioo
pedido 'depositado na Repartição de Patentee alemã em 14. ee
junho de 1962, sob n 5 K. 46 992.
ii

'TERMO N 5146.676 de 5 da fevereiro de lyop
Requerentes WALDIRTERREIRA DOS SANTOS
-ITEM N514.099 de de outubro de 1962.
HeqUerente: CARY RAMOS ãLLI
Rio Grande do Sua
)odelo de Utilidade: " BOTA-CANO-CURTO "

Modelo de Utilidade: "NOVO ESTOJO-SUPORTE PARA ENCER4.DE/R1
EM GERAL"
REIVINDICAÇXO

REIVINDICAÇMES
"BOTA-CANO CURTO", cp., j oterizada vor ser una bote de cano
curto confeccionada de material imperme4vel;

Minas Ger..

- Novo estojo-suporte para enceradeiras em ge.
...x, caracterizado por possuir um degrau onde se apoia , a bei

&- UNA-CANO MV:, caracterizada pelo Item 1 e Cone suba'

rada de metal do aparelho, evitando que o peso do mesmo re-

tanclaimente descrita rávindioada e representada me
desenhos anexPac,

pouse abre as escovas, e por possuir o fundo furado p ra as
ração e melhor resfriamento do motor'
•

2 - Novo estojo-suporte para enceradeiras .tin ge.
ral, como em 1, caracterizado pelo modelo para enceradeiras
de tres ese6vas ter a forma triangular com os anguloa adoçados conveniente para adaptação deste tipo de enceradeira e possuir seis furos no fundo de &lã:metro igual aos pino a das
escovas sobressalentes, que podem ser aí guardadas, possuindo o modelo altura adequada para tanto.
3 - Novo estojo-suporte para enceradeiras

ge.

biARIO OFICIAL (seção itá
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kal, cano em 1, caracterizado pelo mod;lo para enceradeiras
)
• de uma só escova ter a forma circular comum a este tipo de

Yizado porque o gás què aOntem

, 4 Novo estojo-suporte para enceradeiras em s.s.
ira/o como em 1, caracterizado por ser de forma oval e sem tu
a

•

sm processo 60, acOrdo com o ponto 1, caracte
rizado porque o gás frio contendo hidrogOnio á introduzido em

a 10 pontos situados a jusante da o,ntrada do reator,
6.

i rai, como ata aqui reivindicado, descrito e J. 1 " .. trado pelos
4-4glaull08 anexoa,

"

dAlc1dii-ad0 111~

genio.

',Toe no fundo, destinado a eecovãee.
Novo estojo-suporte para enceradeiras em ge.

de 19 V.C41.9

da entrada do reator contem acima de 80% em moles, do hidrOs

GR

aparelho, possuindo um só furo de diámetro maior que os cita
doa em 2, sendo adequado para fixação do pino da flanela.

5 -

_

_

um processo de acSrdo com o ponto 1, caracte-,

rizado porque a alimentação suprida ao reator á formada por
hidrocarbonetos aromáticos que fervem na faixan do 77 a 48200,

e contem de 40 a 100% de aromáticos..
7. Um processo de acêrdo com o ponto 1, caracte•
:rizado porque o hidrocarboneto da alimentação e O tolueno.

.44

4

a.
CERM0 . 14 0 141.118 de 16 de julho de 1962
Requerente: ESSO RESEARCH AND ENGINEERIr
COMPANY
Privilegio de Invenção: " PROCESSO APERFEIÇOADO'
DE HIDRODESALQUILAÇãO 9
REIVINDICAÇn5
e
Um procdsso para a hidrodesalquilsçao termica,

8. Um processo de acerdo com o ponto 1, saraste.
rizade porque a alimentação da hidrocarboneto formada por
um material de alimentaçeo que contem tetralina, fervo na
faixa de 204 a 288°0, e contem de 50 a 100% em piso de tetra
Unos a elquil-tetralinas.
g '. Um processo de acordo com o ponto 1, calmoterizado porque a alimentação de hidrooarboneto 4 formada por
um mateaial que contêm aloull-naftaleno, ferve na faixa de
216 a 288°0, e contem de 50 a
em piso do nattalano e al.
qui/-naftalenoa.

10. Um processo de acOrclo com O ponto 1, taraste.
rizado porque a relação 0/1) do reator de 40:1 a 150:1
11, Um processo d açOrdo com o ponto 1, saraste.
rizado porque a reaçáo 4 realizada em uma zona do resoZo isen.
14 de selidos não catalíticos.
12. Um processo de acOrdo com o ponto 1, caracte
eilado . porque a reação conduzida em 4M61 zona de reação que
Contem tambem aelid6a fluidizados ao catalíticos.
).3. Um processo substancialmente como descrito
401ma, dom particular raferencia ao desenho anexo,
•

cao catalitica, de hidrocarbonotos aromaticos substituidos com
alquila, caracterizado por compreender o aquecimento desses
hidrocarbonetos com 1 a 6 moles de hidrogenio por moi de hidro.
carboneto, a uma. temperatura na faixa do 566 a 704°0; a intry
reator que t,4 uma relação 0/D do
dução dos reagentes ou
20:1 a 200:1; o conrele da temporatura no reator dentro da
faixa de 593° a 871°0. por adiç g o sde um gás frio contendo hi n ,
drogenio, com mais do que 80% em moles de hidrogenio, em pelo
4,10wa,
menos um ponto situado a jusante da entrada do reator: e, fl.
calmante, o resfriamento . dos reagentes p ara una torineratiã1

inferior a 649°C.
2. Um processo de acOrdo -COM o ponto 1, caraCte
. irisado porque a quantidade total de gás Contendo hidrogênio
luprida nos pontes , situados a jusante da entrada do reator é
de 2 a 15 moles por moi de •alimontaçgc,
5. Um processo de acordo com o ponto 1, caracte

znorquo o gás contendo hidrogênio adicionado a jusante
suprido numa tempos-atura de 38 a 260d0
da eni. rada do reator
4 um processo do acOrdo com o ponto 1, caracte-

nouRe e
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~) 1- 0146.626 de 1 de fevereiro de 1963
tequerentes xrula OtIAVALLONI
godeld de Utilidade: " DM DISPOSITIVO PARA ASSSODAR à
Mona .8 monto Dg LÂMPADAS IPST(VIRDeEN.D3D

ItEMNDICAÇO0
- Um . dippositivo para assegurar a lisacirto e
a
pr.:411 00 de iam/Jacus fluorescentes, caracterizado pelo tato queplaca de fixação O chata, aubstancialmemte ratanaular, vai um
xebaixo no dorso . para alojar o parafuso e placa de apOio . eaus
prendem uma presilha metálica co lado oposto da dita placa de
Ximaçeo, sendo as bordar desta voltadaa para aentro,tpxma440
oorredioas defrontantea.
g-

glp diapositivo para

acsetsurar g usaçag g 4 iam

1690 Quirita fz:. a 13

DIARIO OFICIAL
-

' eção de lampadas fluorescentes, do aciirdo cos * ponto 1 9 Cakum
:erizado pelo feto quea capa protetora que se encaixa na placai
le tiiação sob a forma de gaveta, á cónatitaida por uma Calha sU
teia-cana de anão hexagonal irregular, tendo uaa das extremidales fechada e, nas bordas superiores, projeçõea lonatudinais de
)eção em forma de rabo de andorinha,
6

fj'Iarço . de 1969

_

a-uoara seMaitante, Watt cá sentido IiiV6r80. da faixa alfeaer 6t4
terna da f8lha de fundo da lata.
2. - Nova disposição em fundos "recravados ,' dMlatae, caradvell
risada porque apresentas 0.raoravaçãO em plano hor zoxital, i"orsaae
do uma corda circular interna junto h parede °nina loa da iat-tis
sem oferecer desnível apreclivel tanta superior qua do-Inferior
prdpria parede de fundo e sem formar qualquer aaliÁnoia na regílid
basal da parede cil/ndrica da lata.
3. -Novo cátodo de o reeravação0 de fundos da Zatea 8 diepoeic
ção resultante de seu emprêgo,substanoialmente domo deaotitos e reli
vindicados no presente relat6rio e ilustrados nos desenáoa aaeros,

TERMO Ne146.572 de 31 da janeiro de 1963
SIO PAULO
Requerente:AUGUSTO dOSTA
Modelo de Utilidade: "NOVO ADAPTADOR DE BTc03 mY
MAMADEIRAS"
REIVINDICAÇUES
"NOVO A-DAPTADOR DE BIcOS D3 MAMADEIRAS",
1.
estas formada& por recipiente de boca larga usual, na qual se aplica tampa rosqueada passivel de reter, entre a mesma e o bocal
do frasco, as bordas de disco soild jrio com o bico da mamadeira
propriamente dito, caracterizado o adaptador pelo fato de apresen
tar abertura central que pela face superior se apresenta orlade .
de prolongamento tabulai. contra as bordas do qual pode sor ajusta

7-.............

da por pressão ou rosqueamento, sobre-tampa.
2. "NOVO ADAPTADOR DE BICOS DE WADEIRAS",
conformenivindicação anterior, tudo substancialmente como descrito no relatOrio e ilustrado nos desenhos apenses ao presente memo-

FIG. 41.
ERMO 1;12 136.362, de 12 de fevereiro de 19R
equerente: JOSg PINTO PESSOA
Pernambuco
Privilegio 44 InvençSos"NOVO SISTEMA DE GARANTI& DE

rial,

puno

tanumicCe PARA APLICAÇIO BK VEICULOS TRIMESTRES a NUAS A
asivIsomoçtko

SISTEMA DE GÃBANiTA DE PRBIOS ÉlDELULUS
RA APLICAÇXO EM VE1ÇULOS TERRESTRES E AÉREOS, carac erisado por 411
' 1 -NOVO

ser constituido essencialmente de Uma Nova Bomba Co pressOra da ,N

nG4
_
" FIG,2
y
N0146.401
de
24
de
janeiro
de 1963
44.TERm
Requerente:ESTAMPARIA METALURGIA VICTORIA aka
Guanabara ,x*P7.Privilegio de Invenção: "NOVO M gTODO DE- RSCRAVIÇO
DE PUER9S DE LATAS E DISPOSIgO)RESULTANZE 4_,
RÚVINDICAÇU
• 110v0 método de "reoravagão" de fundos de latas Cantata.
COne ptr Conalstir em efetuar dita o recravaçãoo segundo um plan
k
glaPAIRks no nível do prdprio fundo da lata, mediante dobra mi
-....a/ atm* daeller da parede Windrica da lata para dentro.
ln Liado roto, coda* A !ornar,afita/ uma aba de perfil em "Uno
- --

foacat, o oxamooto oogato da mamo ao plano horizontal, com

Líquidos, Com Dois Cilindros Mestre, Para Efeito de Dupla Aglio ds
Comando, Para Contrále de Freios Hidraullcos de Veículos protegi,
da pela garantimde prioridade namer0 133317 de 1961 do DNPI, otz I
de Duas BOmbas CompresseráS de Líquidos (burrinhoa Westre) das Ca
umente Usadas em Sistema da Freios de Veículos Devidamente ConA2
gadas Para trabalharem em Conjunto a Um s; Tempo o de Novo Ciliar,*
dro Hidraulico de Dupla Ação de Comando, Para Ser t readp Coa O no
de Acionar as Sapatas de Freios das Rodas de Velculas protegido
pela garantia de prioridade numero 133318 de 1961 do MI, ou de
611rd:ilhós Ridraulicos dos Comumentes 'Cisados em Sistema de Freios
de- Rodas de Veículos Conjugados Apropriadamente em Dois Entre AS
Sapatas de freios das rodas de Veículos, trabalhando bombas compressoras e burr inhcS 404 rodas acoplados por Meio de condut09
;independentes formando duas seçZea de comando de freios saparada,
atuande em Conjunto a Um so tempo, com o tini de ac14arem com sa
eurança os freies de Vele g lON de Mede 9.49 c ada $0249,ÇPntln44

-.---
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Quinta-feira
-------________

nialftir , lagEnt. tiSCN ge vAingg, defeita, Kit:1U et colaPáb;
-- Je- ma SISTÈãkUlURANTIA DE FREIOS RIDRAULICOS pà
ÁPIJCA001M4VEICUIÀS
TERRESTRES E AÉREOS, Como reivindicado-.
ai
lem 1, caracterizado por ser constituído de duas partes ..ongreg,... ,.1
das que atUaM Oem indePendenela mas Coordenadas em igualdade -dej

1 dhamp0.

3, NOVO SISTEMA DE GARANTIA DE FREIOS RIDRAULICOS pá
RI APLIC40 EMVEÍMLOS TERRESTRES E AÉREOS, Como reivindicado
'em

Março de 19b::, 16
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1 e 2, caracterizado por servir para uso em sistema de freios

de veículos terrestres a aéreos,
ti. NOVO SISTRNA DE GARANTIA DE FREIOS NT,DRADLICOS
.
flA APLICAÇÃO ERVEÍCVIW TERRESTRES AÉREOS, como reivindicadoem 1,2 e 3, caracterizada por poderem s. suas partes essenciais tanto a Nova Bomba Compreseora de Líquidos com Dois Cilindros Mos
tres pára Efeito de Dupla Ação de Comando, Para Controle de Frei

TERMO N Q 146.693 de 5 de fevereiro de 196
tSéqueren'—à DARIO MORELLI
Modelo de Utilidade: " - NOVO TIPO DE GRAVATA DESMONTÁVEL
REIVINDICAÇOES
. 1-NOVO TIPO DE GRAVATA DESMONTÁVEL, constituída
de partes ,jue se encaixam entre si, caracterizada ' por ter ,4
uma peça'rígida correspondente ao no e onde Se encaixa, por.
baixo, a face propriamente dita da gravata,pelo que ao pez
mite, quando ajustado o conjunto sob o colarinho da camisa,'
ter uma visão perfeita de uma gravata comum.
do

Tudo como descrito no presente MemorXal s ilustre
desenhos em anexo.

idraulicos de Veículos protegida pela garantia de PriCridade nacaro 133317 de 1961 do DNPI, como as Duas Bombas Compressoras de
Líquidos .(burrinhos mestre) das de Uso Conum Em Freios HidrauliCos de Válculoa Conjugadas Apropriadamente para Trabalharem em Conjunto a Um SO Tempo, ser indiferentemente acóplados, de forma
apropriada, Para efeito de•trelagem de veículos, a um Novo
ffiro Ridraulico de Dupla Ação de Comando, Para Ser Usado Com o Fim
de Acionar as Sapatas de Freios das Rodas, de Veículos protegido pela garantia de prioridade namoro 1 33318 de 1961 do DNPI, ou -a
bois Cilindros . Hidraulicos (búrrinhos) Dos Comumente Usados em -

Sistema de Freios das Rodas de Veículos . Devidamente Conjugadas, e
.assim produzir: segurança nos freios hidraulicos de veículos .
terrestres e aéreos.
5 - NOVO SISTEMA DE GARANTIA DE FREIOS HIDRAULICOS
VARA APLICAÇÃO EM VEÍCULOS TERRESTRES E AÉREOS, 'como reivindica-.
do em 1,2,3 e 4, caracterisado por suas composiçães congregarem.
. -açOes individuais coordenadas •
'dois conjuntos de partes que tais
entre si para produzirem um 85 efeito na freiagem de veículos terrestres e aéreos, sendo que cada conjunto de partes individuais. produz a funçãO que as duas partes produzem em conjunto caso
um dos conjuntos de partes entre em colapso.
ÁS- NOVO SISTEMA DE GARANTIA DE FREIOS RIDRAUCCOS PARA APLICAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRES E AÉREoS, como reivindicado em 1,2, 3, 4 e 5 e substancialmente demonstrado nos desenhos.
anexados, com características de novidade e utilidade exigidas .
4' "I e i.

\\Á
lt(MO N ol4o.365 de 23 do janeiro de 1963
Requerente:LEFETIT S.p.A. - - -- - - -Itália \
Privilegio de Invenção: " UM PRCCESSO PARA A PREPARACZO
DE 16-BETimETIL-PREiNIE0Ni n
REIVINDICAÇOEL
1 - Um processo para a preparaça0 ae 1b-beta-metlIs
441
prealhosona -21 -acetato, caracterizado pelo fato de compre n
wr
ender a reunião de acetato de 16 -beta -metil5 -alfa -pregue:.
,k
na -17 -alfa,21 -diol -21 e brom numa proporção molecular do
. cerca de 1:1 sob uma temperatura que não excede vinte grttuf;
centígrados num solvente orgenico ínerte, refluxo de acete

.,'
to 2 -bromo -16 -beta -metil -5 -alfa -pregnana -17 -alfa,21 -die1.3
11,20 -trionakel com arca d‘ dois equivalentes moleculares
.N
de brometo de lftio e oarbonato de lftio em dimetilformaR
da e refluxo do acetato de 16 -beta-metil -prega,-1nene -17n44
fa,21 -diol -21 com bi6xidc de seldnio numa mistura de câgetr,x
,g .
de 1:10 de doido acdtico e num solvente 'orgânico inerte .
misturdvel com doido acdtico.
2 - Um processo de acerdo ..... o 'ouve .1. 1 ciswcoVerIR
Ir
do pelo fato de que o solvente orgânico Inerte mieturAteIN.
.,...fcom doido ac4tico 4 tua.dlcool alitdtico interior.

•

lén>1 Qufrrile-feira 1 3
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4:=

4-ctsi4ã dom o &-rtti 2, táracterize07

!$ til

'fb-à . tr5fflo -Ãi- talliA - 0~6f que p:tra

4I1/1:05-.44 0~1
.oâ 114Aels4 . tambám à provido de orelhas de suj.e1464
4.- Aperfeiçoamentos em trilhos portadores para pelei
nas dê fOrro falso, de atárdo com o ponto 2, e i que consiste
de preferáncia em perfis em cruz laminados ou egtrudados, ca .1(
racterizados pelo fato de que os dois braços ou i flanges vizi
nhos do membro em cruz são, tanto um como o outro, dotados .de
orelhas dispostas nos lados dos braços que ficam de face a pai, •
n
'tir do espaço angular entre os referidos braços
"
5.- Aperfeiçoamentos em trilhos portadores de acbrfe,,,;1
tom o ponto 4, caracterizados pelo fato de que os flanges 0'6(
4
braços destituidos de orelhas do perfil em cruznão provi. .-4„oe

Att -e_14O fato-O 4119 0 £40,01' &11fáticO d ter-butanolt
. 4- 'dm Precessd . para à preparação de acetato de 16=nid
ta-meti1-prednisona-21, caracterizado pelo fato_de comprê
i

lander as etapan da reunião de acetato de 16-beta*metil-5A

a-alfa-pregnana-17-alfa,21-44o3-21 e bromo numa proporção mit
aecular de aproximadamente 1:1 sob Una temperatura que ;ao.
excede vinte grua centígrados ,em diogana, refluxo do ace»
itato de 2-bromn-16-beta-met11-5-a1fa-pretnana-17-a1fa,21-- (
i
b.dio1-3,11,20-triona-21 com cároa 4 4 401.4 a%uivalentes mo»
‘aeculares de brometo de litio e carbónatd de ljtio em dimoki
tilformanida e . refluxo do acetato de 16-beta-metil-pregn-14
cene-17-a1fa,21-dio1-21 com bi6xido dê 'edienio numa miatu.

;

.

4

ge agosto de

d

:Pinatménte, o depositante reivindica,de acOrdó cort
Convenção Internacional e de conformidade coa . 0 artigo 21 445'
Odigo da Propriedade Industrial, a prioridade 4o corresponde
te pedido,. depositado na Repartição'de Patentes'da Dinamarcao*
5 ae setembro de 1962. sob na ”(4W62,ir

1945, 4 prridadd AO aorfadP-ondente pedido 4%

positado na Repaítição dé Patente e 50.-g titadaa_ ún4US
19-à-r41
çimdrica do Norte, tó5 J69.65ï, a-0., 29 4ffi Zansini
4:2RMO Na 152 486 de 3 de deteM5ro de 190)1
,W.

que defrontam' o espaço angular entre os referidos fle-/Zee e&

ra

21 a

'Requerente: JEAN' R'Sdila --- - - Wrivilágio de Invençlot -^PERFEIÇOAMENTOãtã 5U REFERÊNTEri
là PAINíIS DE FURO FALSC COMPREENDIDOS POR ELEMENTOS DE P4 1
CEDES FINAS PARApALOSI EM FORMA DE CANAL,a,
' REIVINDICACCE1 g74ím....dr•
\
- '
(1.. Aperfeiçoamentos em ou, e:.f:s-. -e4tAç, 4 -p"kiíeA

ao um acanelamento estendido longitudinalmente noa seus s:adotri

kraçOs.

Qa de cerca de 1:10 de cido acdticó iíst-e-r'-fbutanrol.'
.;/
C-4ã.atr-oai.ãffeãci ig3
. requerente reivinaidade ãÕ
térnacional e o artigo 21 d.o DeCret64.I.i.u
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FIG. I
2

à.f1 11I
D arc ii 9.

,--,
,

-,

,..

OW
+ 451

0=4 falsa! çamP rsead4194 15 " P.4~104,4040 tlii" , 131.14
elos, em forme de canaletee, 'pa qüekg g44"..ono. Ag ,04) g 2904i —„J
alma de suas bordas 1OPES,g144-4.5.,0, 4O-p-ffilipb-4 4:g, ,).1:.;!ffij..0 wffid

RI n ntagerá 0.*..0 g1.:g_151-2 (i. E. .-~ gPirk P#0.1-41g 44 tgi-0,-ÇUPwIW-t-4.

.11

t-etd.
Oos trilhos portadores, os '0,14-0 4.i„S'AUsWaah-ti
Oal e dispostos tan-dVéfalIM6fité adirn5o)(1"45agrtnabahl iRitt
faementos de arto falado-3. t-a-r-át-teadiasoa -,p4riyríto
SUan extremidades os eiétre-gU4é fárr&niict são Monte:46k 0,
-fflan--0,
Õ
prilhos portadores dotedeã, 4e 4 0 41 S'3,egge
. _.
_

na

amante em angulos reto0 nm Ko bUtroA ist“ i 1A, ~4-04 eT

- .-..-W, 1
-,

OERMOM53.375 de 29 do julho de 1965
Woquerento:SEVERINO FANTI _
SÃO PAUI-,(- f
'Privileg 42, XnvençÃo:".TRANCA DE SEGURANÇA PARA ORTAã EM

,tancialmente horitental que cOMPã-égeA_Wlhã4 rre alljedoaa ..: , #,
am flange orientado suba-thPEialmentelWrgbaiXo que debrUS ffit.
n
bordas extremas doe eIa-kflittra :40, f$1,,o)Tgo4:\
á., SYerfeiçosrããta Mit Ca,r6Urólit-e.'e. &TPaigiÀ)

1

ttorig rál..40- cor -éna-idebpor'elemento g
eç.940 :414-e)
eA rbrugt (1.-e caTiferet---0-3rt 0.- -12:4-ta- Ao. ;0_ , p ont O 14.

t.

UIVINDICAÇOES'
4-41i) TRANCA ,SEGURANÇA PARA PORT A, ,, E4 GERA14-n,

Pk.

~3-t-Un0 0 Cel. acterisade por tubo telescopieo,de secçiáo

Aelos,

.4
,ft-Éal eiff,feraggdeit
izados. f:P-AlO rito de Tui'd: ólá: VrIthrerel peett~
(-,
_
n,
o gre; Se-C-ção, tre-neverd-a; A5 teriha 44 cruãCOM9.,
-os ele/Centos
,.a

&L-rf• =filem', Ati• .t:r4I-Ce. O tri"-E~ ti.4
g iinftes,• tls-4) g'ilnk"o' :[3:& 43uspéTfiálã^ ,tyfreirtl)
g
g:g
t'ia-ircá"?
g:g:
0...,-;é4ig'ã

Orr é óndenfá ;OS referl

k

go isái;4:01-JNigg (ficsyílitvtwheríateuvi.£02~~WrgO'''
c10, friggg 4
-"Tio g g:g
. ui§ ti-seTia-!,
. .p1A
__ , --4

1.0~
3

4"' ,
"

a-a ,

#-Alrègra4 COSS.O'., O ;",t~ • et
it

anVelrá4ãlt\

mprençl
4Ok
-' ,.
kgg 4WEra-e-1,Z4 on ow 2tg : or _ tsi) gliW
çre
acorTe
:o,fap6sos,
TA
ggiirrEP.0
Corre_
o
rs;
gs-

_)•".

elo 11~

Wom, 0~..ak regt e ffirdb-d~ (tatiln 4e.1;

j,;tét-ericio

4.01e;

(qualquer, preferivelmente circular ou quadrangular que tem .4
Uma das extremidades conjugado, á projeçao ou aba ortogonal »
te14a4a usual aba de dobradiçia, enquanto que a extremidade
(~41 P.4 0J'a pg extremidade' de tubo de menor d4amentro que
kgetoopia no, interior do entro ha UM ferrolho macias° com
&ponta em bisel que sã encaixa em receptáculo aduado
enta preso ao' outro MI:tente 4 4 porte, por acçaó de mola »
r
g-terna eituadginteriot Aq tubo e que se apoia entra o la

interno' do ferrolho a retem, situado
no interior do tubo;»
_
p:610 feto- 4e haver ortogonalmente ao tubo, acima do trecho o/:4
4jdedlida e tRErgillá't P34 ibol que tangenoia o primeiro,»
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.
afifas parteS eratto liWas de móVitentb telescOpido relativo em)
relação uma para a outra emresposta ao movimento relativo em
fitre os referidos membros, para a dita posição operativa, onde
i as ditas partas se movem relativamente uma para á outra, parai
plariaro volume da dita cemara dd ar em resposta ao movimentoj

00 comprlinenta e diaffle-ed 1-44:14 ydre atravêenr a IOnuí em ui
0Orta e abrigar dois ailindst. oe de £echadura ligeiramente afa4.
gradoir üd 44) otifi.0 a iMerliceÃO0 'Par haste aXiaI

ka tad dua0
tlavendea parOeiaa 6rtagonais Chjaa extremidades s4 4,heeixalji
Jia faa-gd praticande n4 base d errolhg de forme 4 poder (1 -&,
encaixa-lo dd reaéPWC-Cdr fOrvalthdO a eieio , da Mala interna
L tP.qr .t4ászike 441 Chave especial em qualquer doe cilindros.
.
W2) TRANO4 SEGURANÇA PARA PORTAS Eff GERA
,'41-022C4 Cot 0 "pbrito ahterier, Conforme acima eubstancialment0
1
descrito 0 fail7lifdriaad0 11 4.MfagdSáte iluatrado pos desenhe/4
I
ft anexa:.

Março_ de 1969

e

itela tivb entre os ditos membros.")
3.- Unidade, conforme esfi-ecifie-i4o no pohto 2, cái.a.0
terizada pelo fato da referida uma parte compreender um elemenj
to tubular dis_posto eM . corre4mião. ambiente ao membro fixado
mesma.
4.- tnidadõ., COnfOrMa especificado no ponfË, caraO
torlsida pelo fato das referidas partes compreenderem elemento
tubulares internos e externos, envolvendo substancial e comple
temente os ditos membros, quando dispostos na dita posição ope
yativa.
(
thidade, conforme especificado no ponto fi, cdact#
risada pelo fato do referido elemento tubular externo incluir •
I uma superfície anular interiór, recebendo unia pOrção dobrada d4
,
dito vedador e o referido elemento tubular interno incluir um
Auperficie anular exterior espaçada na dita superfície anulark
interior, recebendo outra porção dobrada do dito vedador, sendl
f

.1.
tikaffir51.32.6.61)101e-t---b
uISW,

O referido vedador na forma de uma manga ou camisa dobrada sana
si mesma e tendo suas extremidades presas colo firmeza _respectiv4

Bequerente1 ,IW125R-I4YOMis-A-tw.tfAi

mente aos ditos elementos tubulares.
, Unidade, conforme especificado no ponto 2, caráci
1 terizada Pelo ret.() da referida uma parte compreender um primei,'

,wmum
.D g su g.mán. Dg
:
_ o.. de. 441vençue
_fYlvilegi
.
ríMORTZUMPRO
-

: --6ftIVINDICLOEC
Vgd.ga WAuspensão odaptadà gra, gel., 'ioda 011
A
fere ulad WaSsa Auspensa' não suspensa, caracterizada pelo fat0
re, mptood-61. Am pardo partes relativamente mOveis, definind4

Uma camar# 00 ar pas mesmas, fárievel em volume, em, resposta a0
govfmen-to relativa entre Aia ditat partes eum vedador de rola e

4

ffintb . dobradO poiita40 Od relaçao,as,ditas partes para moviment4
OM uma posição inopef4ffira 1 Vendo: a dita cÊmara de ar estl
ted6iCaçãO Cata atmotfera, dado O referido vedador esta
aperatiVameeteppMapengs uma das ditas partes de .fixação no
'ro l por Use neíd, fica rnopdrevel durante Q movimento relation
rgQ .daS ditas párfiii-e em eid tddição operativa em resposta a In*
tradução. de flUdo eób pressãána referida ctmara de ar, onde O
Oito ved-addr db- á ligado operagve.inente entre as referidas paj,14
4
ara prover 4p1 sm:gaor entre C4 mesmas a d.urailtS se_11 09211menta
\
,
,tal_a_UVQ4
8. ehi.dkR' do gris-páNín, conrofffe 4-elieEffidadd ffit
íiói-Ão 1, caraCtarizade pelo fato do i gcerporar um absorveTor 40,
ro de biela 4i
thoque, inclui-5TC). UM membro de ciliSidra e um memb
4
pistão, estendenda-se pára fera de uma extremidade da dito meM4.
lgo de cilindro e reciproco longitudinalmente em relação ao meg
mó, estando uma das referidas partes fixadas em relação a g
COS ditos membros, a outra das ditas partes indlUindo uma pare
çâo, teódó uma aberfUra aí formada para vedar deslizzlvelment4:1
ttecebendo o dito membro de biela de pistão pela mesma, estandÀ
a outra referida parte montada para movimento relativo para 0
as
Ame° des dites membros nA dita posish lpoperativa, onde

ro elemento tubular., tendo um fecho terminal fixado a uma extr;
alidade dó mesmo, estando o dito fecho terminal preso fixamente,
.41 extremidade estendendo-se para fOra do referido membro de bi
la de pistão e onde a dita outra parte compreende um segundo ei
lemento tubular D Wndo a referida porção de orifício, estendem',
1
do-se para dentro de uma extreLI.dade da mesma, o dito segundo 4
lemento tubular estendendo-se no referido primeiro elemento tu.3
' bolar e estando disposto em correlação ambiente ao dito membrd
I de èi•indro com .44 dita porção adjacente a biela de pistão em su
extremidade, quendoas ditas partes estão dispostas na dita ino
og operativa)
.7.- tã5adi."1"-íOn1orme especificado hb pcintd g , chrad
teriZada Pelo fato de incluir uma mola helicoidal, operando eà
tre o dito membro de cilindro e o referido segundo elemento ti
bular, para efetuar Um movimento longitudinal relativo do ditd
segundo elemento tubular em uma di .reç g o, para mover a referiÀk
porção alem dg extremidade de biela de pistão do dito membro dê
cilindro e em uma posição adjacente ao dito fecho terminallq
inopera
parles estão dispostas na dita
dov
as

i. Da4g-o de
A

OfItb

111,

rültktSri0

0

,

ãVãFffflii§ap j súbstandliamWrife, Cd1110 dOro
pos pontas: earaaterístice]

650ó1ficàda

Çom rel4rencia ao ,desenho ecompãhhaote4 X
PinalMeete, a depa'aitante reiVIEdia, u-Ligraa
a ConVeSição Internacional e de Ccinfbrmidadd com o artigo 21 ddlj
CSdigo da Propriedade Industrial, a prioridade do corresPOndei
-te Pedido ,

492.9111.10.9 BAOrtíSi,94.9 Went ee

422312510
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1962, sob

do veiculo. do que reaulta-que o
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burrightAiostre tut iclao 021
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egB.200.

1.

Aperfeiçoamentos em freio bidráulicd,

At adrdo 040
doj

os pontos 1 a 6, caracterizados pelo fato de que as tampas

reeervatArios ao providas de orifícios destinados a facilitai
a.

oscilaçOeo de nível do lí quido sem resistência do Ar lAteral

ou externo.

03

8. Aperfeiçoamentos em freio hidráulico, de aCbrdo 00
4
:pontos 1 a 7, caracterizados pelo fato de compreenderem val

rios oleodutos inteiramente independentes-uns doe outroa, ou
aeja um oleoduto próprio para cada roda do veiculo
9. Aperfeiçoamentos em freio hidráulico, subsancial.:
mente •como descritos e ilustrados nos deoenhos anexa e para,
o , -'ina especificados,

TERMO N a 146.556 de 30 de janeiro de 196)
Requerente: PAULO CESAR STERLING

Minas Gerais

' Privilegio de Invenção: " APERFEIÇOAMENTOS EM FREIOS
HIDRÁULICOS
REIVINDICAÇOES
1. Aperfeiçoamentos em freio hidrau.L.Le.,
Dolo tatode compreenderem uma união de hastes dos pietãos,
salilada após o último cámando mecânico vindo do pedal, e ainda
pelo fato de que os pistãos acham-se situados no interior das

TERMO N $21/4.061 de 29 daimarço de 1963

w.

.eamaraa de compressão e as respectivas hastes conectadas á rel..

ftda união

Requerente: EUG2NI0 nat DOS SANTOS --Guanabara

por meio de rOsca.

Modelo de Utilidáde: ti NOVO MODÉLO DE MESA-QUADRO

2. Aperfeiçoamentos em freio hidráulico, de acordo com

REIVINDICAÇUES
1.- Novo modal° de mesa-quadro, caracterizaáo pelo

O ponto 1, caracterizados pelo fato de que as câmaras de comprae.

eão, que compreendem o orgão central do conjunto de freio, estão

fato de compreender uma moldura lateral novel por meio de do.

situadas ao longo das paredes externas dos pistãos, dé modo a
permitirem aos meamos margem de curso não só avançando como re-

bradiças; ajustável horizontalmente 's nos quatro canta atra.'

~9.

provido de um pé Bco novel, dotadO interiormente de outro
3. Aperfeiçoamentos -em freio hidráulico, de.acOrdo com

jó Pontoe. 1 a 2, Caracterizados pelo fato de que os reéervató.

W"-

tios,

que são recipientes para a provisão de líquido usado no

pé com espigões regulaveis da altura , do mesmo e que eccaixal
em aberturas feitas no primeiro pé.

tre..

lo, ficarem dispostos, cada um, acima de nmá câmara de compres.
p.
a qual estão ligados por ordficio, quando. instalados por

=o

làs de gancho, e ainda pelo fato de que cada canto da mesa é

situado a maior distancia,
A. Aperfeiçoamentos em rreio niaraluico, ae acorao cos?

êt pontos 1 a 3, caracterizados, pelo fato de que, na referido
iè.
•amare de compressão ou seja na extremidade da mesma acha-se

-2.- Novo modelo de mesa-quadro, de acarido cm o pon. n
to 1; caracterizado pelo fato da que os referidos pés da mese
são dotados de um suporte com usa roldana sObre a quár disten#
•
deée uma mola 'espiral, fixada por uma extremidade nUolgancho
diposto atrás da dita roldana e na outx-a em outro aanCho colow
• Ç9,40 no PriMei0 O.
•

,do o oleoduto ou cano, extremidade esta oposta à baste
pistão respectivo.
Ir
5. Aperfeiçoamentos em freio nidraulico, de acordo cosi

3.* 1100 gpOlp de 1400211ua ar0 ) de acôrdo cOM os

PPDVO3.1'e.2, oelUtprl.masto p4o fato de que O centrolda meSIN
qUadro é provida de Um di go W40Pi0 dotado de uma abertura'
para colocação e retirada dos pès da mesa que, Quando em res

2 ponto 1, caracterizados pelo fato da união de hastes dos pin.
0100, são diepoStos era molas 13adqs no fundo da mesa.

tãoa ser dotada, de um lado, ' das hastes de todos os pistãoe'
4,- Novo modelo de meaa,qUadro, de aciirdo cL os
do burrinto-mestre e,do outro, da vareta que traz, o movimento'
ao pedal, sendo que a dita ' união é provida, dó lado do burrira0; le quatro orifícios com rhsca.
6. Aperfeiçoamentos em freia hidrauli00, de 0.00roo cosi •
DS

pontos 1 a 5, caracterizados pelo . fato do mesmo compreender'

varias . camáras dé oompreesão qg

soja, uma *amam puta olkAN rodu_

pontos 1, 2 e 3, caracteri gado polo fato de que a referida
parte trazeira da mesa é dotada de seis encaixes ou aporte*
da parte superior ou usento dos bancos, sendo que estes são,
providos de

trrss

Os moveis, diVidiAPB em duas partes e enoGli

~as UM3 45 oletra OnYés de tikattungi

Março de 1959 1695
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Novo modelo de.mesa-quadro, de acordo com os

r pOntoS 1, 2. 3 e 4, caracterizado pelo fato de que a parte
euperior ou assento de cada banco é fixada por encaixe ou
ajuste na parte superior dos três pés do mesmo, e quando não
em uso é colocada num suporte fixo disposto no fundo da mesa,
condo que a parte inferior doe tr g s pés do banco é guardada
cu disposta em moles.
6.- Novo mod g lo•ae mesa-quaaro, eunstancialmente co-'
mo Ceeorito e reivindicado, com referência aos acoanhos anexot
e para oa fins eepecifioados.

i"

TERMO N 0146.606 de 31 de janeiro da 1963
Requerente:STANDARD•ELECTRICA S.A. --Guanabara
rivilegio de Invenção/ "AFERFEIÇOAMENTOS EM SISTEMAS
TELEFONICOS
aSIVINOICAÇWS

por onde Oxida UM granito alteeWtIVO tonazatto b1oqaaad0a óhtra a *tilda doe
ditos maios da decodifloagio e a entrada dos ditos meios eodIfic•doreo. • onde
oamportau*dealdociaeiam a getivatuourba, oiroultoss alternativo
a trauferir 0f;.
'sinais do numero diretor da linha deoimala independentemente doa dttod Q41441
analizadorea.
.4 tradutor eletronido onde cotforme eetabeleoid0 te potto
3.
por onde os ditos némeros que conotam da lista de aceitantes 04
rizr2o
,
barbet.c
.
ânPos de categoria dó oscila:tate, e onde meios deoodifiCadorei
ecorparbáiá
u&ep
entabele.clás
de entrada
para convarter as ditas informaçOós de categoria
'
4
(4:1 informaa gea de groia aa categoria para tranamaasio aos ditos O goa oomoarsto
dores.
6
ite tradutor eletronloo conforma estabelecido no potto'3, caract#0.
minado por onde os ditos meios barradoren sgo controlados pelos ditos maleta
empalmamos para dirigir os ditos sinais aacimaita locaoionela para Waren,.
for o equipamento para responder aos Obrais aa categoria do assinante, indioNa
do a duarrada do numero do assioante no autorizada.
Um tradutor getrontoct, conformo estabelecido no ponto 7, caraon'''
7,
rizado por onde existem meios para alawrizor o equipamento de controla amola' ./
do com o dito equipamento tradutor eletronico para *irmo:toar informaçiee adloig
ne4o codificadas ootrea numero do assinante reeponsavel pelos ditos algarim
mon decimais 'octogonais, doa ditos meios analizadoree sendo inagicientes per
ra completaram encan~enta
e. Na tradutor áetronice contacte de porito ntr ponto, 1, caracter/.
rodo por onde aio providos melocr de cobrança de taxas, para gerar sinais de
cobrança de taxa* correspondentes eco exalo acoimeis looaolonaie doe ditoe
meios eac l tmadores, e operar aletivamente pare modificar co ditos sinalo de
cobrança da taxa, de aCcad0 com a bora do dia da estabelecimento de uma aba.
mada.
' Tina-Inerte, dó acôrdo com a Cetrengo latornacional para a It'ote.
ção da Propriedade Industrial e o artigo 21 do Cgdígo da Propriedade Itadustrial,
reivindico a prioridade de Igual pedido depositado no Instituto Nacional da PS,
priedeé* latissetrial de Parimos 'Canga, sob o te FW 686418, em 31 de iansiro de
1962.

1. em tradutor eletronico para eerutilipado em um sistema telefonice
para traduzir dados relativos a numeros de assinantes em dados de loCaçâo caractorizadó por compreender maios decodificadores sun converter ce ainaia em cedigo indicativos do numero de uma linha desejada em ainala decimais correspondem teia meios analizadores para traduzir os ditos grata doo:mais, do ndmero diretor,

para sinais decimais de locação indicativos da locaçío da linha desejada; meios
conparadores para bloquear seletivamente e passar os ditos /inala decimai de lo
cação; e meios de codificasio de saida para pôr em codigo os ditos pinais devia
mais de locasio . passados e convertê-los em sanais de_locação em oodigo.
Cm tradutor eletrônico conforme o ponto 1, caracterizado por onde
os ditos moios codificadoras de :tolda correspondem à reepeetivaa diregSee de via,
O ande ma gma meios ajustadores ,ara seletivamente dirigir os ditos sinais doera
mais locacicmsie para os ditos deoodificadores de salda desejados.
Um tradutor eletOonico coro descrito no Ponto 1, oaraoterisado pee
onee UM2 pluralidade de vias para encaminhar co ditos ninais dectimaie da locall.
ração, se 0~1401 entre os ditos meios enaliaadoree e os ditos seios codifloadg
real ee saida, e onde meios de comportas sio controlados por ~ale de algariamos
em sequencia Taxa controlar a paasagem e o bloqueio doe dito* *inste docimaia
tire cã ditsayies.
Um tradutor eletroaico como descrito no Pomto Pe 1.

caracterizado

er,

Afl

"Vr0
de 1962.
N
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PAOIERING COMPIlf .. E.U.A.
.5141égi.0 . 40 pve o2øO-ãiát PELOTIZAÇXO DE MIa
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jfpoUt759
-_ ...
_ •wp pAcsgungioArio me DUO nor.

, (5'- '
etuao ft
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ittraiiicAcus

00.

• uM pTOOOSSO para pelaUiãO10 de milgiza Co ferre pa'si
ra obtÀr um fragmento forte e auto-fundente, a partir de gapla 46
Serro e material fundente, mediante tratamento, em um forno; de ti*
fragmento verde úmido inicialmente formado, coractarizado pelo :a
da referido fragmento verde compreender um núcleo intuna da mate
fundente, substancialmente isent6 de minério de ferro, O UM teVegtd
aonto externo circundante AUbatatclalmente isento 45) ¡ulula Ajgdpia
te,
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Z UM processo de acórdo com o ponto 1, ,W25122.17,X,È,Q,
pelo fato do núcleo interno ter um diâmetro de aproximadamente 6,55 !=!'
(124 in) e o citado revestimento emerno ter uma espessura de apro.
, Ximademente 3,17 mm (112 In).
- Um processo de ao6rdo com um dos pontos 1 ou 2, .ua21,14,
'ferindo pelo fato de compreender as etapas de aglomerar material
fundente finamente dividido, substancialmente isento de minério de
ferro, na presença de água, para produzir um núcleo úmido; e formar'
WL fragmento verde composto pela compressão de um revestimento externo do minério úmido, substancialmente isento de material fundente.
em tOrno do citado núcleo úmido.
14. - Um processo de acardo com o ponto 3, caracterizado
/AIO fato, do material fundente que fc,-ma o núcleo interno estar em
excesso relativamente à quantidade necessária para fusão do minério
dó ferro que constitui dito revestimento externo.
4 5 - Um processo de acCrdo'com um dos pontos 3 ou 4,
Tacteriaaao pelo fato de incluir a etapa adicional de comprimir
dito revestimento externo em torno •do mencionado núcleo, de modo a
dar ao citado revestimento uma compacidade tal que dito revesti.
mento tem uma porosidade suficiente para ser permeável a vapor e
- 6 - Um processo do acardo com o Ponto 5, caracterizado oft
/o fato de incluir as etapas adicionais de secar o fragmento verde
a uma velocidade de aquecimento que é staciente para vaporizar a
Umidade contida no núcleo, porem é menor do que a velocidade de
aquecimento capaz de aquecer o vapor que escapa atreves do dito 12
vestimento externo a uma temperatura tal que sua pressão resultante
quebre o citado revestimento; e, apos todo o vapor ter sido removi
' do, aquecer ainda mais dito fragmento saco a uma temperatura acima
da temperatura de secagem, para efetuar o endurecimento do referido
fragmento,
iaaav,
7 . Um processo de acordo com o ponto 6, adL:aatesj
pelo fato do citado aquecimento ulterior do referido fragmento saco
ser prolongado ate que no mencionado revestimento externo seja efetgh
da uma rede substancialmente contínua de grãos de hematita
om ponte, substancialmente ,isentos de ligaçoes de escoria.
e - Um processo de acordo com um doo pontos 6 ou 7,

racterizado pelo fato das etapas definidas no ponto 7 serem ofetusdas por
"a) estabelecimento pelo menos de zonas de secagem, preCombustão o combustão final
.b) formação de uma pluralidade dos ditos fragmentos com.
postos em um corpo m6vel permeável a gás, com os referidos fragmento'
em repouso uns em relação aos outros dentro do referido corpo;
(c) transporte do dito corpo de fragmentos atreves de mon,
•
cionada zona co secagem, para aquecer ditos fragmentos a carca de
260-480RC (500-900 R F) para vaporizar a expulsar umidade ' a uma veloct.
dado menor do que aquela em que a vapor que escapa é aquecida a uma
• temperatura na qual a pressão resultante 4 suficiente para fraturar o
mencionado revestimento externo
(g) transportar dito corpo de fragmentos atreves da citada
zona de precombustão para aquecer ditos fragmentos a aproximadamente
670-980RC (1600-1800 R F) para iniciar a ligação em ponta de grãos
adjacentes de nematitau ' e então:

Mario
d
•

111)

19b9

(.e) entes qà uma rade continua de grãos de homatito
gados em ponte seja eatal;:ledida na totalidade do revestimento externo, fraturar dito co.-.,po de fragmentos e revolver alítos.lfragima
tos atroes da mencionada zona de combustão final, enquanto ditos
. fragmentos revz.Ividos são aquecidos a uma temperatura compreendida,
entre 1205 e 1315 20 (2200-24000F), isto é, acima das temperaturas
das mencionadas zonas de secagem e de precombustão porem abaixo da
temperatura de inicio de fusão do minério, até que a ligaçãc em leoa
te dos mencionados grãos de hematite produza uma rade substancial'
mente continua na totalidade do revestimento de cada fragmento.
Q. - Um processo para produção de fragmentos Lotos, *204.
tendo fundente, a partir de minério do ferro e material fundente,
razleztzaão pelo fato do estar substancialmente de acordo dom o que
fui aqui descrito a titulo de exemplo - e com raferancia aos desenho,
anexos,
10 . Um , fragmento da minério de ferro pelotizadoendureCi
do pelo calor, produzido pelo processo de ac8rdo com qualquOr um dos
pontos 1 a 9, caracterizado pelo fato do núcleo interno do dito troa.
manto endurecido compreender essencialmente compostos que centem um
ou maiselementos do grupo consistindo de coleio e magnésio:
11 . Um fragmento de minério de .ferro de ac8rdo cOm
ponto 10, .aanaladad2 pelo fato do mencionado núcleo interno coe
preender um aglomerado contraído de material fundente substancial.
Mente isento de minério de ferro que tem um volume menor do que o
volume do espaço interno do mencionado revestimento Oterno. I
12 - Um fragmento de minério de Serro, de acordo com um
dos pontos 10 ou 11, caracterimdo pelo fato do mencionado revesti.,
mento que circunda o núcleo compreender uma réde substancialmOnte
continua de grãos de hematite ligados em ponto.
13
fragmento de minério de ferro, taracterlya4o polo
fato de estar substancialmente de obre com o que foi aqui dOscrito
1
com referancia aos desenhos anexos
.14 -- Um fragmento de minério, do ferro endurecido pnr aquj
cimento, cpracterizado pelo fato de ser produzido por um proceSso do
ac6rdo com qualquer um dos pontos 1 a 9.
A requerente reivindica de acardo com a 6onvenção /nta
taciona/ é o Art. 21 do Decreto-Lei no 7903 de 27 de ag6sto de 1945,
a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de
Patentes dos Estados Unidos da América, em 5 de Outubro-de 124, sob
O 110.°96.

I
TREMO N ia87.826 do

9 de Julho de 1936

RequerentosOLIN MATR1ESON CE1MUCAL CORKEtATIOH
Privilegio

do Inveng g ot "

AEUReEIÇOAMENTOS EM CD RELATIVOS

PRDORSO PARA CONFECEIO DE ARTIGOS msffileos

REIVINDICAÇtks

1
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- Uà processo de confeccionar fabricaçóes meta,
liaste adaptadas a serem insufladas de pressão de fluido, a fia
de produzirem um artigo metalico oco, caracterizado por colocar um molde de material de . proteçao adjacente a uma chapa me,
tílica, encurvar e dobrar a-chapa em camadas que ficam supera
postas face a face e, a seguir, enquanto as camadas sio ' prasas contr j deslizamentos relativos. pela borda dobrada, caldear por meio de laminaçao estas arcas não protegidas pelo mate.
rial refratário.

_

rizado pelo fato do material de proteção ser prá-encolhido em .
uma direçáo e o conjunto ser, simultineamente, soldado e alon,
gado par laminação a quente na direção em que o molde foi pre,
encolhido.

mente em uma chapa Unica de • metal,oe tal modo que a largura
da arca de chapa que fica entre as ranhuras seja, pelo manca,
igual a duas vezes a lura de uma das áreas substancialmente ignais que ficam de um e outro 10,10 de mencionada área mais
larga, aplicar um molde de material refratário abre a face de
cada una das arcas mais estreitao, dobrar a ahapa para colocar
as duas áreas mais estreitas por cima da área mais larga, mautendo entre elas o molde, e a seguir, enquanto as camadas re-

borda dobrada, simultaneamente alongar o conjunto na direção
em que o molde foi preencurtAc e soldar as superfícies de
contato que limitam o . molde, mediante laminação a quente na
Urna() em que o molde esta preencurtado, e cortar . a chapa
onde as bordas das camadas dobradas se encontram.

3 - Um processo de.acõrdo com os pontos 1 ou 2,
caracterizado pelo fato da mencionada chapa-ser ranburada e

4 - Um processo de &cerdo com os pontos 1, .2 ou 5,
'Caracterizado pelo gato da espessura do conjunto dobrado ser
reduzida, em um passe, pelo menos 55% por laninação a quente.
5 -

Um processo de acOrdo com qualquer dos pon-

tos precedentes, caracterizadO pelo fato da chapa metálica ser
de alumínio e pelo fato da espessura do conjunto dobrado ser
reduzida, em um passe, a no mínimo 60%, por laminação a quen•
6 - Um processo de acordo com qualquer dos pontos

precedentes, caracterizado pelo fato da referida chapa ser ranhurada e dobrada ao longo de um eixo transversal 'à direção
laminação a quente.
7 -

9 - Na

sir'de

uma

manufatura de artigos metálicoa ocos a par-1-

Chapa de metal, por um processd que abrange inter-

i
por um molde de material refratário entre superfícies adji .cen-

depois dobrada ao longo da ranhura.

da

tos de camadas superpostas da dita chapa metálica, caldear,
por laminaçáo a quente as áreas náo protegidas pelo material
refratário e, a seguir, insuflar as áreas náo soldadas por meio de fluido-de pressão; o m;todo de-prender as camadas da
chapa metálica contra deslizamentos relativos, antes e durante a leminação, caracterizado p.a° fato de .ranhurar uma chapa
metàlica simples e encurvar e dobrar a chapa para formar a pluralidade de camadas que fica em relação favo a
operação de caldeamento.

antes

(14

4

adaptadas a serem infladas por pressío de fluído para produe
zirem um artigo oco, caracterizado por •estar subatancialmen.

Um processo ce acoroo com o ponto 1, caracte-

te do acSrdo com o que aqui foi descrito.

predeterminado, a 'fim dó dividir a chapa em uma pluralidade
de áreas de dimensõee substancialmente iguais, aplicar um mè
tonal de proteção, em forma de um molde prà-encolbido

face,

10 - Um processo dó fazer rabricaVies =talim

rizado por ranhurar uma chapa metalica ao longo de um eixo

em

ume

direçío, à superfície de áreas alternadas; dobrar dita chapa
ao longo das ranhuras, para formar Camadas colocadas em uma
relação superposta e em contato umas com as outras, tende entre elas o molde de material refratário e, a seguir, enquanto
as camadas superpostas são presas contra deslizamentos relati.
vos pela borda dobrada, alongar simultaneamente o conjunto np
direção em que o molde foi preencolhido e soldar as superfícies internas em contato que limitam o molde, por maio de laminação a quente na direção em que o mole foi preencolhido.
'

1•59. 1697,

sultantes ficam prázas contra deslizamentos relativos pela

2 - Um processo de 'tardo com o ponto 1, caracte-

te.

L:arcro d?.

8 - Um processo de acerdo com o *ponto 1, .caracte-

ris: o por ford,ar duas ranhuras que se estendem loneitudinal-

.ng:

Icie 1 f„,-69
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MARCAS C5EFOSITADAS
Publicação feita do acórdo com o art. 109 e seus parágrafoa do Código da Propriedade Industrial
TERMOS DEPOSITADOS EM
eZ DE JANEIRO DE 1969

N9 '374.41 -

N9 s74.875

N9 374.867

CORREM
COROADOS

Indústrla
Requerente: I. Elich
Local: João Pessoa
Classe.
Atividade: Na classe
Nv 874.868

~ FERRADURA DA

LOTERIA:;

egRAC11.0
Requerente: Tania Jamarcla Faillace
Local: Rio Grande do Sul
Classes: 32 e 33
Sinal de Propaganda

Requerente: Lulz Carlos Correa
Local: Rio ande do Sul
Classe 50
Artigos:. Denominação social de seu
.5nRTE estabelecimento comercial, operando
no ramo de representações de artigos
eletro.domésticos, corretagem e pla.
nejamentos comerciais e industriais.

N9

9874.876

N9 874.872

Requerente: Degtiar & Cia. Ltda.
Local: Paraná
Classe 33
Frase de Propaganda
N9 874.859

CAR OS
2ND0STRIA BRASILEIRA

rpatZ,ZICILITTIR
',U06•WASIZEiRá

Requerente: Lm Yen Sun
Local: Rio Grande do Sul
Classe 45
Artigos: Soja e trigo.
N9 874.870

tit"ehlEA • OISTRIBIRDORA DE LIVROS LTDA,
aaisana teu4 tetra

Wequerenter Zteat —

Distribuidora

de Livros Ltda.
Leni: Rio Grand edo Sul

_artigos:

Classe 32

Comércio de livros em
geral,

Requerente. Indústria 4teteX
Local: Goiás
Classe 46
Artigos: Cêras, detergentes, limpa
vidros.
N9 w74.877

111.8ZiitainiCIS
tiaquerente: Mercantil Martins
Ltda.
Local: Paraná
Artigos: Gêneros alimentícios me
Requerente: "Carmos- neguros Ge- geral, ver.das por atacado e varejo,
rais, Administração e Coretagem cereais, louças, ferzageas e miudezas
Ltda.
em geral.
Local: Rio Grande do Sul
N9 874.878
Classe 50 Artigos: Corretagem de Seguros.
N9 874.875

tões de identidade e de visitas, car_
tóes_indices, cheque., chapas piam:e
en+elope6, en,,
gráf • cas,
volucros, etiquêtas, faturas, livros cif
contabil.dada, notas ficais, notai
promissórias, recibiSs.
Clase 30 I
Artigos: Instrumentos, máquinas
aparelhas e petrechos pgtra a medicina, a arte dentária, a . cirinigeát
a higiene: abridores, açaimos para
fins veterinários, adesivos ! Para liga.
dura cirorgams, adenômetros, adenta.
tomos, tafastadores abdominais,
agrafos, agulhas cirúrgicas, alavan..
vas para f.ns cirúrgicos, algalias, alicates cirúrgicos, almofadas térmicas
para fins médicos, amplificadores,
(para calos), apaeadores; cirúrgicos,
amPôlas, anéis r.ac medicamentosos'
aparelhos: aniplificadpres ; para- sur,.
dos, anatômicos, dentários, desinfec.
tadores, diatérmicos, eletro-cardidográficos, eletro-cirúrgicos, ,eletriadiagnosticos, eletro-médicos, 'eletroterápicoa, funligatórios para fins medicinais,
fogeados de uso era medicina, obstétricos, odontológicos, ortopédicos, oitigenadores, profiláticos, rádio-terápicos, terapêuticos, termogêneos, Para
análises de sangue, para anestesia, pára autópsia, para cauterização, para'
cirurgia., para c3agulação, da compressão pra fins cirúrgicos, para contrô.
le de membros artificais, de oriote_
rapia, para diagnóstico, Para dilata.
ção do tórax, de duchas de uso módico, de endoscopia, para, exames
anatômicos, para exames1 clínicos,
para expurgo a fins análógos, para
fisioterapia, para galvanoicauterização, para ginástica para fins medi.
cos, de infra-vermelhos, para narcose, para oculista, para otorrinolo.
gia, para pneumotórax, para pres.
sao arterial, para profilaxia, para
purificar água, para raios ; violetas,
para raios-X, de reação para medicina, de sudação, para tirar sangue,
para transfusão de sangue, para u1.
tra-som, algodão antissépticO, assentes para enfermos, ataduras, bacias
para doentes, balanças clinicas, ba.
16es para fins medicinais, :bicos do
seringa, bisturis, bólsas para uso na
medicina, bombas para uso, na me..
dicina, botijas para fins ..,antdices,
botinas para muletas, bracele-tes para
fins médicos, braços, pernas e outros membros artificiais, brunidorea,
bugias, calcadores cirúrgicoá, calças
para menstruação, caneleiras, cara
nulas, capas para fins higiênicos,
cintas abdominais para fina médicos, compassos para fins Médicos,
materiais dentários, estojos para mó.
'coa, protetores para fins ernotivosi,
tendas de oxigênio toalhas ! higiêni.
Clascase
s. 50
Serviços: Serviços médicos e hespl.
talares em geral.
1
N9 974.880

Requerente : Hospital de (sinucas
Salvador S/C
Local estabelecido: Bahia
Classe 3
Artigos : Remédios em gera/.
Requerente: Antônio Teflon° ae
Classe 38
•
Requerente: Giovanni Delia Santa
Barros
Artigos: Agendas, bilhetes de ingresLocal. Bii ria
Local: Pernambuco
so e de passagem, blocos papra ano,
• Clasae 8
Classe 11
tações, clálcru los, correspondências, Artigos: Para assina l ar. 2 ni ty
,
Pr..;
Artigos: Pada (falinha de malte de desenfiar e escrever, capas de pa- antena, anuncias el rricos
efeijão)
nei e p apelão para documentos, car. lhos. cinerns,Sogralioes„ ,aual eiiins • de
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N9 874.868
N5 874.884
rádio, aparelhos de som, •aparelhos
de telecomunicações, aparelhoS toca,
discos, aparelhos gravadores, radiofofos; televisores, trar.sistores.
'COTEI
Classe 38
Artigos: semi-impressos: agendas,
SaUadon-Ba
ilhetes de ingresso e de passagem,
blocos para anotações, cálculos,. cor,
CONSTliuTORA SANTQS
\ respondência, desenhar e escrever,
eapas de papel ou papelão para do- Requerente: Cotei Comerciai deTeRequerente: Constrntelu, Santo Silva
• eumentos, cartões de identidade e- de
cidos Ltda.
Limitada
visitas, cheques, duplicatas, envelo.
Local: Bahie
Local: 'Bania
pes, envólucros de papel e papelão,
Classe: 23
50
etiquetas, faturas, livros de contabi.
Titulo de Estabelecimemo
Aplicação: Serviços -' c pnstitiçõet em
lidade, notas fiscais, notas promisso,
geratrias, recibos.
N9 374.885 •
N 9 874.889
N9 874.874
comunicaç'áo interna, eparelhos

N O CL A

C 7 M A_P

Ind. Bka4.

SOMA
nequcoente : Serviços Or.-

Cirúrgicos da Bahia "SOCIBA"
Classe 50
Serviços: Para assinalar: Serviços
odontológicos e cirúrgicos.
N 9 874.881

.1ELADORA
Reauerente: Heliete Cardoso de
Matos Pinto
Local: —
Baiha
Clase 38
Artigos: Confecções para senhoras e
crianças. Calçados. .

N9 374.893

Requerente: Noguerol & Cia. Ltda.
L'ocal: Bahia
Classe: 38
Artigos: Papel e seus artefatos; livros não impressos etc. não incluídos
nas classes 16-44-49 a saber; agendas
em branco; argolas e aros de papelão:
balões para enfeitar; bilhetes 'de passagens; blocos para anotações; cálculos; correspondência; desenhar e
escrever; brochuras não Irnpresseas; cadernos escolares; caixas de papelão;
capas de papel e papelão para documentos; carteiras de papel e pele
Ião; cartóline; cartões de ,identida.d,
e de visitas; cartões em branco; cartões índices; chapas planogrelifia,;;
cheques em branco; duplicatas; encadernações de papel e Papelão; én -ui opes; envólucros; etiquetas, faturas:
fólhas de papel; lenços de papel; livros de contabilidade; livros não impressos; malas e maletas de papelão;
mata-borrão; notas fiscais; notas promissórias; papel e papelão para qualquer fim; promissórias e recibos em
branco; Sacos de papel; Vasos de papel

•nd. !Mai,

Requerente: Represul, Comércio tiP
Representações Ltda.
. Local: Rio Grande do Sul
Requerente: Cimape, Companhia Innins: Material de Propaganda
dustrial de Material Plásticos o de
Classe: 50
Escritório
Local: Bailia
N9 874.894
Classe: 50
Serviços tipográficos em gerai

N 5 874.890

Ind.Brasileíra

A T E E' S
Requerente: Associação dos Tesoureiros dos Estados da Bahia e Sergipe
Local: Bahia
Serviços: Serviços- dê: crédito, linanciamentos; investimentos; administraAo de valores; de bens móveis e
y eis; compra e venda de ações; tiltdos
imóveis; lançamentos; promoções:
publicidade
Classe; 50

Requerente: Mário Predebon
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 50
Artigos: Prestação de serviços eut
representações
" N 9 874.895

.N 9 , 874.891

N9 874.886
C' 'ARPI.NTARIA.

(

tu/

O

S

• N o .8711.883

GALITO

MÁRC.LNARI,

REPRECO

Ind. Brasileira

SaLve don. tiah.ta

COBAVE

• Requerente: L.B. Santos
Local: Bahia
Classe: 16
Título de Estabelecimento

Requerente: Cobave Comercial
Bahiana de Veículos Ltda.
Loca l : Bahia
Classe 21
Aplicação: Comércio de veículos e
suas partes integrantes a saber automóveis, barcos, aviões, caminhões;
bicicletas, lanchas,
caminhonetes,
pick-ups, tratores não agoicola.s,,

N9 874.867

Requerente: Maria Sevex. Calmam
Local: Rio Grande Ao Sul
Classe: 5(1
Artigos: Prestação de Serviços

Requerente: Lanchonete Galito Ude),
Local: Rio Grande do Sul
/
Classe: 41
Artigo: Lanches

N9 874.896

_ N9 874.892

N9,874.883
N•

N O_R, C A R

I

•

rxn tf:-. • Guebor: Engenharia
dústria e*. • ComérCio .Ltda.

;Requer

FROTASUL

JORNAL IX) VALE

Local: Bahia
Classe: 50
Brasileira.,
• Serviços de engenharia, transportes,
e assistência técnica,
Requerente: Norcar Automóveis- 5 A. representações
Serviços de oficina
BRASILEIRA
INDUSTRIA
Bahia
Classe: 38
Aplicação: . agendas; bilhetes de inClasse: 21
Aplicação: Comércio de: veículos e gresso e passagens; blocos para anotações;
cálculos; • córrespondências •
suas partes integrantes a saber; automóveis, barcos, bicicletas, aviõeá, capas de papel e papelão para e(.'- Requeren - e : FrotasUl, Transports
•fi eaminhõs, s, çaminhonetas lanchas pick cumentos; cartões, de identidade e viRodoviários Ltda.
sitas; cheques; duplicatas; envelone;s:
'Requerente: Editora do Vale Utak
ups tratores não agrícolas
Local : Rio Grande do Sul
etiquetas; .• faturas livros de
Locai: Rio Grande do Sul .--44
Classe: 50
Classe :
; notas fis.c.c.
o : assistência técnica, mecâP
Classe: 32
rodoviário de cargas or
nica, consertos, pinturas, %represente- sóriag • *alões de rei 1 1 ,1'3; CaW•j,'•',C19'
Artigo; Jornal
La.1 (prestação de' sendçus)..
telegi
amas
•
çoes,
consignações,
promoções
-

Ot

iér

MAMO UFICIA.i.

etüntn-fêfra

,(-deçâo

Março de -1'69

III)

_

874.897,

• 1 baixo; roupas feitas; roupas para esputa; roupas para oper Li. V.s; roupões; saias; sandálias; sapatos; sabr;;
. peliz(s; solidéu3; shoras; roceiras;
. • siacss; sobretucios; stainas; soaiaens;
: sueter; sungas; euspensorios; taii:eurs
•. talabartes; tiaras; togas; loucas; tu' aNizas; turbantes; uniCormes; vesdos;
\.estimentas para trabalha dores; vestuários; -véus; visons
N9 874.9000

'4

cequerente:'- tla — Einpr'êgoe para
Moças Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
artigos: Uma agência de empregos
de ambos os sexos
574.248,

4;:s?
0,5;11'

ei"

-"j)*
v

e.

conipra'

N 9 874.903

PIEDADE
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Arrastão S.A. Cumérefo e
Indústria
Local: São. Paulo
Classe 136
chá-idos
alArtigos: Sandálias
galopercatas -- botas — botinas
polainas — sapachas — mocassins
tos e calçados em geral para homens —
senhoras e crianças
N

€i)./

t 4: n)
.).
i'

-

Uticcs — laticínios — manteiga — pavimentação — loteamentos
.e venda de imóveis
queijos e sorvetes

9 874.904

'4

Requerente: Nicolas Goldb+ec
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos;r Para distinguir alarmes

.4s. 874.910-913

Ind.SABImailezr8
.'stria Brasil ei a

'‘Sf

Requerente: Indústria e Comércio çl,a.
Bebi-das Triunfo Ltda.
Local: Minas Gerais
Requerente: Conclural S. A, C:Ma:Tutores
Requerente: Compansia Stra I de
Classe 42
Elétricos em Geral
Tecidos
Requerente: Ela — Empregos para
Artigos: Bebidas 'alcoólicas — vinhos —
Local:
São
Paulo
Local: São Paulo
Moças Ltda.
1
licorea — vermutes — conhaques —
Classe
8
Local: 'São Paulo
Classe 22
'
Artigos: Fios e condutores elétricos aguardentes — bagaceiras — quinados Artigos: Para distinguir fios e li has de
Nome de lumprêsa
e cervejas
tâcla espécie — fios plásticos: AlgoN9 874.901
N9 874.899
dão — cânhamo — juta — r mi —
'
Ns. 874.905-906
lã — linho — nylon — rayon 1— pcm
liester — sécia natural acrílico 1--, sin.
daNGLE
téticos — plásticos — celulose mista
dos mesmos — para tecelagem
cosIndo' \Brasilelke.
tura — bordado — tricô e c ochê
Requerente: Indústria e Comércio de
Classe 23
Bebidas Triunfo Ltda.
Artigos: Tecidos em geral . — tecido
Local: Minas Gerais
indústria Brasileira
plásticos — tecidos cwifecções em geClasse 42
para tapeçarias e para artigos de
Artigos: Para distinguir e proteger be- ral,
cama e mesa: Algodão — al aca —
bidas
alcoólicas
—
aguardentes
—
baeti,
Requerente: Indústrias Mecânicas
gaceiras — conhaques — cervejas — cânhamo — cetim — caroá — c simiras
((:)
Kabi S. A.
— fazendas e tecidos de lã em jeças --licores -- quinados — vermutes e
Local: Guanabara
juta — jersey — linho — paca- aco —
vinhos
4 44çè
Classes 6, 7, 8 e 50
percalinas — poliester — ramf
rayon
/-:1•
Classe
43
Artigos: 6 — Betoneiras, bombas a
— sécia natural — tecidos plásticos —
Artigos:
Bebidas
refrigerantes:
sem
álpistão — bombas hidráulicas para bas- cool a saber: de abacaxi.— de ameixas tecidos impermeáveis — tecidos çle pano
culantes — guindastes e guinchos (tipo
couro — tecidos sintéticos d fios
Broocs) — Cilindros de máquinas, — de amora — de caju — de caramacrílicos e veludos
bola
—
de
cereja
—
de
framboeza
—
gruas — máquinas compressoras e de de groSs
Classe 28
e
lha
—
de
guaraná
-de
jaborequerente: NovafulI, Indústria, 'Co- cavar — Prensas — válvulas como
Artigos:
Artefatos
de matéria' plástia
r
mércio e Importação Ltda.
parte de máquinas (de estrada) digo: ticaba — de laranja — de limão — de co: Argolas — açucareiros — adesimarmelo
-de
morango
—
de
manga
—
Local: São Paulo
adaptadas na construção e conservação de maçã -- de pêcego — de pera — vos --- armações para óculos —I. bolsas
Classe: 36
de estrada e na mineração
botas para
Artigos: Artigos de vestuário de Vida
de tamarindo — de tangerina — de uva — baldes — bomboniéres
o painel e para alavancas de1 câmbio
Sorte, inclusive esporte, Para homens 7 -- Escavadeiras mecânicas — pás es-- cabos para" utensílios — colf4res
Senhores e para crianças, a saber: — cávadeiras — lâminas para tratores agríN9 874.907
caixas para acondicionamento de alimenabrigos quando vestuário; ,agasalhos colas — máquinas para abrir canais de
nlnercatas; alvas; anáguas; aventais irrigação — máquinas empilhadeiras
tos — carteiras — cestinhas
lbaby-doll; barretes; batas; ',atinas agricilas — máquinas niveladoras agrílas — carteias — copos — ch . pas -bermudas; blusas; blusões; boinas; bocolas e tratores agrícolas
caixas para baterias — cantici hos --leros; bonés; borzeguins; botas; bo- 8 — Cilindros de aparelhos hidráulicos
discos de mesa — discos vir ens
tinas; cache-cols; cache-nez; caiçadas; — comandos hidráulicos — válvulas hiemblemas para automóveis -- enfeites
Calças; calcinhas; calções inclusive dráulicas — motores hidrati.icos talados
para automóveis — estojos para objetos
,1? ara esporte; camisas; camisas de
— fitas isolantes — filmes vir ens —
'Torça; camisas-pagão; camisetas; ca- em basculantes — tratores e similares
inisolasa camisolões; canos de botas 50 — Prestação de serviço de engenha- Reaa--siente: Lias de Viana do Castelo guarnições para objetos -- gu mições
ria industrial e comercial
de material — plástico para aParelhos
,r(perneiras); capacetes; capas; • capoe Sousa
tes; carapuças; cartolas; casacos; caelétricos — guarnições de plástizo para
Local: Guanabara
sacas; casquetes; casulas; ceroulas:
N9 874.902
automóveis — laminados de plástico —
Classe 36
Chales; • chapéus; chinelos; chuteiras;
Artigos: Baby-doll — batas — blusas lancheiras — maçanetas — Material
•Cintas; cintor -cinturões; clergyran;
— calças — camisolas — casacos — plástico para revestimentos de assenos
'colarinhos; coletes; combinaçõas; core para estofamentos de carros H massas
cintas — combinações — echarpes
pinhos; cuecas; cueiros; culotes;
ligas — maillots — meias — peignoirs plásticas — malas — protetores le piás-.
Xnans; dominós; echarpes; espartilhos;
tteos — porta-documentos orta-nia
— pijamas — puloveres — saias
estolas; fantasias; fardamentos; farraleia — porta-notas — pás — jinos —
soutiens e vestidos
das; fraldas; fraques; , galochas; ganplásticos para revestimentos par asserm
doias; gõrros; guarda-pó gravatas;
hábitos; japon cas; jaquetas; jaquetões;
tos e interiores de automóveis
pratos
Ne 874.909
Umes; libres; ligas; lingeries; luvas;
— potes — resinas — sintética — so.
niaillots; mandriões; manípulos' mantraveslados — sacolas — suportes
Itas de uso pessoal; manteaux; man141 31 2, -3c 181,,
tintaS plástisas — tintas compostas
tilhas; mantos; martas; martinhits;
cas — tubos plásticos — vasilhames de
a
nelas; meias confecções; modelado,
material plástico
'res; palas (ponchos leves); paletós;
Requeeente: Anil S.A. Mercantil
Classe 36 •
pantufas; paramentos; peignoirs; peRequereste: P. 'Cortyr
e Construtora
Artigos: Para distinguir artigos de vesa
lerines; peles quando vestuário; perLocal: Guanabara
Local: • São Paulo
alarias e roupas feitas era gera': Agaa
neiras; peugas; Çijames; peitilhos
,
.
Classe 41
peitos; polainas; ponchos; puloveres
Classe 50
salhos — abrigos de peles — aventais
Artigos:
Coalhadas
—
cremes
cle
punhos; quépis; quimonos; regalos
1
vlfrução — engenharia — adminis- ▪Ipercatas — anáguas — blusas! — borenaxds; robes de chambre; roupas te — doces de leite — leite
aa'.a — agrimensura — planejamento; tas — blusões — boinas — ba adoures
tOr..41~
vee Remes,s, Niw§g__49, Ade ame lelts vitaminado — leites a.
emorcendirnentos — arauitetura
car olas
1— bonés — caaacetes
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carapuças — casacos — casacão —
coletes — capas — chales — cachecols
— calçados — chapéus — cintos — cintas, — combinações corpinhos — calças de senhoras e de crianças — calções — camisas — calças — camisolas — camisetas — cuecas — ceroulas
— colarinhos — cueiros — chinelos -adominós — echarpcs — fantasias —
fardas para militares e colegiais — fraldas — galochas — gravatas — gôrros
— jogos de lingerie — jaquetas — luvas — ligas — lenços mantôs —
melas — maiôs — mantas — mandrião
mantilhas — paletós — palas —
penhoar — peugas — pulover — pelesinas — ponches — polainas -- pijamas — guarda-pó — punhos — perneiras — quimonos — regalos — robe de
chambres — roupão — sobretudos —
saias —' suspensórios — saídas de banho
— sandálias — sweater — shorts —
sungas — stolas — soutiens — slacks —
taier — toucas — turbantes — ternos
— uniformes e vestidos
IP 874.914

COMPANHIA STRAHL.'
LE•TECIDOS

Requerente: Companhia Strahl de
Tecidos
Local: São Paulo
Nome de emprêsa
Ns. 874.918-962

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Cia. Cimento Portland
baú
•
• Local: São Paulo
Classe 1
Artigos: Substâncias e preparações químicas usadas nas indústrias — na fotografia e nas análises químicas — Substâncias e preparações químicas anticorrosivas e anti-oxidantes
Classe 3
Artigos: Subsstâncias químicas — produtos e preparados para serem usados
na medicina ou na farmácia
Classe. 4:
Artigos: Substâncias de origem animal,
vegetal ou mineral ,em bruto ou parcialmente preparadas
Classe-:' 5
Artigos: metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, usados nas indústrias.
Classe: 6
Artigos: Máquinas para industrias- textais, máquinas para fins industrias, n.aquinas de precisão, máquinas operatrizes, máquinas para uso doméstico, exceto motores.
Classe: 7
Artigos: Máquinas de agricultura, horticultura e suas partes integrantes.
Grandes instrut=tos agrícolas, inclusi'se tratores
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Classe: 9
Artigos: Instrumentos musicais e raias
. partes integrantes.
Classe. 10
Artigos: Instrumentos, máquinas, aparelos e petrechos para a medicina, a arte
dentária, a cirurgia e a higiene, máquinas, aparelhos e instalações hospitalares,
de expurgo e fins análogos.
Classe: 11
Artigos: Ferramentas de tôda espécie
(exceto quando partes de máquinas),
ferragens e cutelaria em geral. Pequenos artigos de qualquer metal, acessórioS
de metal, exceto: Ccifadeiras, facas, facões, foices, segadeiras, alfanges, podões,
formões, serras e serrotes, machados,
pás, enxadas, enxós, lâminas, navalhas,
canivetes alicates, cortantes, bsocas, taladeiras tesouras, picaretas, brocas,
abridores de latas, limas e groaás.
Classe: 12
Artigos: Botões e alfinetes comuns, fêchos corediços e demais miudezas de ar- marinho.
Classe: 13
Artigos: Joalheria e artigos ,semi-preciosos e suas imitações, usados, como
adôrnos, pedras preciosas e suas imitações, bijouterias de uso pessoal.
, Classe: 14 Artigos. Vidro comum, laminado, trabalhado em tôdas as fôrma se preparo:„ vidro cristal para todos os fins, vidro industrial com telas de metas ou composições especiais.
Classe: 15
Artigos: Artefatos de porcelana, cerâmica, faiança, baro e terracota, louças,
vidradas para uso caseiro, adôrnos, fins
artísticos e instalações sanitárias, artefatos de cerâmica para uso caseiro, adôrnos e fins artísticos.
Classe: 17
Artigos: Artigos, máquinas e instalações
para escritório e desenho.
Classe: 18
Artigos: Armas, munições de guerra e
caça. cxplosivos, fógos de 'artifícios.
Classe: 19
•
Artigos: Aves e ovos em geral, animais
vivos, inclusive o bicho da sêda.
Classe: 20
.
Artigos. Petrechos navais e aeronálticos
(salva-vidas, âncoras, cintos de natação,
bolas, paraquedas).
Classe: 21
Artigos: Veículos e suas partes iategranias.
Classe: 22
Artigos: Fios em geral para sacelagem
e para uso comum. Linhas de costura,
para bordar, para tricotagem e para
crochê.
Classe: 23
Artigos: Tecidos em geral, tecidos para
confecções em geral, para tapeçarias e
para artigos de cama e mesa.
Classe: 24
Artigos: Artefatos de algodão, nylon,
plásticos, cânhamo, caroá, juta, lã, linho,
paco-paco, rami rayon sêda natural de
materiais sintéticos e outras fibras.
Classe: 25
a
Artigos. Desenhos, fotografias, imagens
e gravuras, estátuas, estatuetas, estampas, manequins e análogos. Quaisquer
obras de pintura e escultura.
Classe: 26
Artigos: Artefatos de madeira, osso ou
marfim
Classe: 27
Artigos: Artefatos de palha ou fibra
Classe: 28
Artigos: Artefatos e produtos acabados
de origem animal, vegetal e mineral,
artefatos e substância químicas, artefatos de material plástico
Classe: 29
Artiaos: Escôvas comuns, espanadores
e vassouras

(Segl III)

Classe: 30
Artigos: Guarda-chuvas, bengalas e
suas partes integrantes
Classe: 31
Artigos: Tendas, lonas, correias de
transmissão de tôda espécie, cordoalha
e barbante. Material de vedação
e mangueira
Classe: 32
Artigos: Livros impressos
Classe: 34
Artigos: Tapetes, cortinas e panos para
assoalhos e paredes, oleados e encerados,
inclusive para instalações hospitalares
Classe: 35
Artigos: Couros e peles preparados ou
não. Artefatos de couro e peles
Classe: 36
Artigos: Artigos de vestuárfios, de tôda
sorte, inclusive de esporte e para
crianças, exceto meias
Classe: 37
Artigos: Roiipa de cama e mesa, inclusive cobertores. Toalhas de uso pessoal,
pano de prato e análogos
Classe: 39 .
Artigos: Artefatos de borracha
e de guta-percha
Classe: 40
Artigos: Móveis em geral, inclusive para
escritório e hospitalares, de metal, vidro
ou madeira, estofados ou não, colchões,
travesseiros e acolchoados para móveis
Classe: 41
Artigos: Substânc.as alimentícias e seus
preparados. Ingredientes de alimentos
•
essências alimentícias
Classe: 42
Artigos: Bebidas alcolilicas
e fermentadas
Classe: 43
Artigos: Refrigerantes, refrescos, águas
naturais e artificais, usadas como
bebidas
Classe: 44
Artigos: Tabaco manufaturado ou não.
Artigos para fumantes
Classe: 45
Artigos: Sementes e mudas para agricultura, horticultura e floricultura
Classe: 46
Artigos: Velas, fósforos, sabão comum,
detergentes, cêras para assoalhos, anil,
preparações químicas para a lavanderia
e artigos e preparações para limpar,
conservar 'e polir
Classe: 47
Artigos: Combustíveis, lubrificantes,
substâncias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento
Classe: 48
Artigos: Perfumarias, cosméticos, den.
tifricios, sabonetes e preparados para o
cabelo. Artigos de toucador e escama,
para os dentes, unhas, cabelo e roupa,
aparelhos e petrechos para cabeleireira
Classe: 49
Artigos: jogos de tôda espécie. Brinquedos 'e passatempos, petrechos e artigos 'para fins exclusivamente
desportivos
Classe: 50
Artigos: Engenharia, arquitetura, empreendimentos, planejamentbs, loteamentos, compra e venda de imóveis, reflorestamento, exploração e extração de
pedreiras, calcáreos e minérios, preparação de concretos, escavações, serviços
de importação e exportação, euploração
de fazendas, serviços de agrimensura,
serviços agro-pecuário, serviços de pulverização, desinfecção, conservação de
prédios, consórcios, pesquisas de mercado, coordenação, decorações, convenções, propaganda, turismo, exposições,
feiras, desfiles concursos campanha de
movimento cívico social e humanitário,
clube esportivo, recreativo e social, escolas e cursos em geral, distribuição e
produção de filmes, conjuntos musicais,
instrumentais e vocais, gravações, studio
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fot agráfico s cinematográfico, rádio emfsa-Ç.
soes, edite, serviços gráficos e litor
gráficos, ficina mecânica, garagem e
estacionam wato de veículos, pôsto de
serviços e lubrificação de veículos, asa
sistênc4a técnica e manutenção de ser./
viços em fiara', armazenagem de ma4
teriaia, serviaes de metalúrgica e estam.
'pariu de matais instalações industriais
e técnicas„ idealização e execução de
planos, seguros, exploração de marcas
e patentes ,tinturaria, lavanderia e CS4
tamparia de. fios de tecidos e de plása
ticos atelim de confecções para artigos
de -vestuários, hotel, salão de festas,'
boita, cinema, diversões, agenciamento
de artistas instituto de beleza cabeleio
ros, serviços de assistência médica, hosCi
pitalar e cirurgia, pronto socorro, sers
viços de análises químicas, instalações
elétricas, hidráulicas e eletrônicas .0
' Ns. 874.915-917

INDOSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Cia. Cimento Portlancl
•
Itaú
Local: São Paulo
Classe 2
Artigos: Substâncias e preparações quid
micas usadas na agricultura — na hortf.
cultura — na veterinária e para fina
sanitários
Classe 8
Instrumento científico aparelhos. dei
uso comum — instrumentos e aparelhos
didáticos — aparelhos eletrônicos e ele.
tricos para veículos — moldes de hada
espécie — acessórios de aparelhos elé4;
fritos — (inclusive válvulas — lâmpa• .
das — tomadas — fios — soquetes)'
— aparelhos fotográficos — máquinas
falantes — discos gravados e filmes te.
velados — aparelhos eletro-doidésticos
— instrumentos e aparelhos de ótica
instrumentos e aparelhos para fins úteis;
Classe 38
Artigos: Papéis — impressos em fiei(
ral e artefatos de papel' e papelão
4.
N.° 874.963

Reqtterentef 36nla Ivrarla"

Santos
Local: Guanabara
Classe: 33

rrituu
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N• 1,4975

Via

Requerente: Drurnmondfar S.A.
Indústria e Comércio de Ferro
Local: Guanabara
,
Classe: 16
Artigos da Classe
N." 874.965

prate-

N9 874.977

ORUMMONDFER
INIX1STRIA. BRASILEIRA

colchõis, cemodas, s.ofás-cleiras e banquetas.

VERMELHO BRAMCÓ• PRETO
—22=4=7
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BRANCO VERMELHO BRANCO
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Requerente: Sayer Lack
Indústria
Brasileira de Vernizes Ltda.
Local: São Paulo,
Classe: 28 I
Artigos: Vernizes compreen didos na
classe.
N9 874.979

R.equerente: Cresval S.A. Distribuidora
Requerente: Cresval S.A. Distribuidora
de Valõres
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos da Classe:
N.z 874.966

Requerente: Cafés Finos S. A.
Local: Guanabara
Classes: 33, 41, 42 e 43
Titulo
N.° 874.967

Fotoco p ia Corisco

Requerente: S.A. Cotonificio Gávea

Lotai: Guanabara
Classe: 30
Artigos: Guarda-chuvas, • bengalas e
suas partes integrantes
Classe: 34
Artigos: Capachos, cortinas, cortinados, encerados para chão, esteiras
para chão, estores para janela, estrados para chão, linóleos, mosquiteiros
para cama, oleados, panos para assoalhos e paredes, passadeiras, persianas, móveis, sanefas, tapetes.
Classe: 32
Artigos: Jornais, revistas e publicações em geral. Albuns, programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas
• Classe: 31
Artigos: Tendas, lonas, 'correias de
Uansmissão de tôda- espécie, cordoalha e barbante, material de vedação
e mangueira.
N9 874.974,

• Requerente: Wilson Esper Mota
Local: Guanabara
Classe: 50
artigos: Marca de serviço: extração de
cópias fotostáticas e reprodução de
documentos
N.° 874.968

Requerente: Editõra Abril Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Almanaques; jlbuns impressos; anuários; calendários; catálogos;
crônicas impressas; designação de filmes; designação de peças teatrais;
discursos impressos; folhetos impressos; folhinhas impressas; histórias
impressas; índices telefônicos; jornais; livros; Músicas impressas; orações impresass; peças cinematográficas; peças teatrais; poesias impressas;
programas de circo, programas de
rádio; programas de televisão; programas impressos; propaganda impressa escrita; prospectos impressos
escritos; prosas impressas; publicações impressas; revistas' impressas;
romances impressos; roteiros impressos de filmes; roteiros impresSos de
peças teatrais; "scripts" de cinema;
"scripts" de teatro; "seripts" de televisão; sueltos impressos.
• N9 874.976

BISCOITOS
PADUA LTDA
Requerente: Biscoitos Pácl •ua Ltda,
Local São Pault
Nome de ampla
N9 874.980
MORGAIN"
'MORRIS
SOCIEDADE CIVII4 LTDA

Requerente: "M iS
Mai.e.,an"
Sociedade Civil Ltda.
Local São Pr."'
Classe: Nome
N9 874,981 i

SAYER LACK
INDdSTRIA BRASILEIRA
It VERNIZES et ox
Requerente: Sayer Lack — Indústria
Brasileira, de Vernizes Ltda.
Local São Paulo
Nome de emprêsa

AN

N° 8-74.978

Requarente: Jorge Boscolo Plaga
Amilton Alfazbma
Local: Guanabara
Classes: 21 e! 50
Artigos: das cl1a sses

Indústria Brasileira
Requerente: Cresa S.A. Crédito,
Financiamento e Inevstimento
Local: Guanabara
Classes: 32 e 30
Artigos: Da Classe 32
N.' 874.969

91)

Rem: 2

Cervejaria-Astra S.A.
'Local: Ceará • '
Classe: 42

::te:

,_4010a Belgdas-alcoólica$

Requgrente: Edittira Abril Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 32
' ,
Artigos: AliVnaques, álbuns impres-

sos, anuários, calendários, catálogos,
crônicas impressas, designação de filmes, designação de peças teatrais,
discursos impressos, folhetos impressos, folhinhas -impressas, histórias impressas, índices telefônicos, jornais,
livros, músicas Impressas, orações impressas, peças cinematográfic as, pe, proças teatrais, poesias . impressaS
gramas de circo, programas de rádio,
programa S de televisão, programas
impressos., propaganda impressa escrita, prospectos impressos, escritos, prosas impressas, publicações impressas,
revistas impressas, romances impressos, roteiros impressos da filmes, roteiros impressos de peças teatrais.
"scripts" de • cinema, "scrints" d.•
teatro, "scripl s" de Wevisão, su-..ite,
- impressos.
I'

N

IND. BRASILEIRA

I

e

9 874.982
•

racatu
i -

Indústria

Brasileira

Requerente: Indústria de -AlimentosCorem Ltda.
Local: Alagoas
Classe: . 41 Limitada
Artigos: Acarajé; açácar; aimpim;
Classe: 40
alcachofra; alcaparra; I alho; alpiste;
Artigos: Móveis em metal, -vidro CM
angu; arroz; assados;
madeira, c ,i-ofa - ou n, a saber: amendoim;
aveia; aves abatidas; azeite; • azeitoMesas, cadeiras. cadeiras giratórias, nas; bacalhau ; balas; Ibanha; bauniames r. omv, a rmarios, estantes„ l ha; biscoitos; boi n oh s ; bolos: bom".:alcG:s,
ncos, biombos, cabides, I boils • cacau; café: . calrarn: los; carne
Requerente: J. San Miguel & Cia.
_ Local São Paulo

Quinta-feira 13
fresca; carne sêca; carne em conserva; castanhas; cebola; cereais; cevada; chá; cheiros alimentícios; chisps; chouriãos; chocolates; churrascos;
coalhadas; ctico; colorantes para alimentos; condimentos; confeitos; cremes alimentícios; crustáceos; doces;_
drops; essências alimentícias; extrato de tomate; extrato de carr ; extratos de frjutas; erva-doce; larelo;
farinhas alimenticias; favas alimentícias; féculas alimentícias; feijão;
fmnento; flocos; _frutas; gelatinas;
geléias; gorduras alimentícias; gergelin; glicose; grânulos alimentícios;
hortaliças; laticínios; legumes; leite;
linguiça; massas alimentícias; margarina; massa de tomate; mate; mel;
melado; mólhos alimentícios; mortadela; mostarda; nozzs; noz-moscada;
óleos alimentícios; pão; pés-de-moleque; peixes; pepino; presunto; pescados; paio; pickles; pimenta; pimentão; pipocas; pralinés; pudins; passocas; rações alimentícias; rações balanceadas para animais; sal; salame;
salsicha; sanduiches; soja; sopas;
sorvetes; sucos de frutas; suco de to-.,
mate; suco de legumes; temperos;
toucinho; tomates; torrões alimenticios; tortas alimentícias; trigo; vinagre; verduras e xaropes alimentícios
IN 9 874.983
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N9 874.987

N9 874.991r

• •-

UNIQUE PROTECTIVE COATIMIN
OnTCA P1:02RÇÃO POR CAMADN1

Requerente: A. Lanzetti Representa

çõ es

Local: Guanabara
Classe: 16

- - ;
Requerente: Piemonte Companhia
Agrícola Industrial Limitada
Local São Paulo
Classe: 42
Artigo: Rum
N9 874.986

Requerente: Piernonte
A izricola Industrial Litr 4 --- 'Local São Paul'
Classe: 42
Artigos: Vota.
N9 874.989

Artigos: Revestimentos protetor (ma
terial de, construção)
N 9 874.9r

Requerente: Piemonte competida
Agrícola Industrial LtdaLocal São Pulo
Classe: 42
Artigos: Conhaque

•••••I

N9 874.993

nequerente: Indústria e Comércio de
Bebidas Atlântica Ltda.
Local: Paraná
Classe: 4
Artigos: Aguas minerais naturais ou
artificiais; sodas; sifões; águas tônicas; ginger-ales; refrescos e refrigerantes gasosos ou não; espumantes
ou não; naturais ou artificiais; xaropes sem álcool para refrescos, de
frutas; de flores; de raizes; de sementes; de plantas ou de essências;
sucos ou extratos naturais ou artifil
ciais, de frutas e plantas.
N9 874.98d

Requerente: Piemonte Companhia
Agrícola Industrial Limitada
Local São Paulo
Classe: 42
Artigos: Aguardente de cana

• II

1

N 9 874.988

*4-9'
ISC4
a, •

Renuerente: Gonçalves & Therense
Limitada
Local São Paulo
Classe: 42
Artigos: Aguardente de cana
N° 874.996

_Ás

C
42`

2:›4°

'k*

Requerente: Johnson & Johnson
Local: Arriérica do Norte
Classe: 10
Artigos: Toalhas higiênicas e cintem
para prender e usar com toalhas bid•
giênicas
n
N9 1374.994

Requere-- ,f e: r'ni . indo de Angelo
Peca i Fo Prulo
Classe: 43
Artigos: Refrigerante'

.Remi e rente:.. Soc i edade de Bebidas
Radar Ltda.
.ocal São Paulo
•••,
Classe: 42
Êirtigos: Aguardentes, aniz; aperitivos; bagaceiras; batidas; bebidas alcoólicas não medicinais; bebidas fermentadas não medic i nais; biter;
brandy; cachaças; chopps; vinhos;
cervejas; cidras: conhaques; fernets;
genebras; benebritas; gengibirras;
g-erebitas; gins; g:ngers alcoólicos;
grasnas; hidromel alcóolico: kirsch;
irmaos -.1.-revizan Ltda.
kummel; licores; marasquinhas; nec,- Requerente':Local:
Paraná
tares alcoólico; parati; , pippermint.;
Class:: 42
ponches; quinados; rum; sucos alArt'gos: Aguardente de cana
eoólieos, vodca; whisky.
-

ristoi,
Indústria Brasileira'
'Requerente: Bicicletas Monark .
Local São Paulo

Classe: 6
Artigos: Aquecedores de água
mentação P.I.M.; arado para cepa.
lhar neve; máquinas de cortar-frio
bombas de ar para pneumáticos; bombas para gasolina; de incendo el&
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tricas; betoneixas; . brocas elétricas; Jaiunii; Pomp as paia adubos; ceda- 'cortiça - máquinas de limpar e al..ai•
burrinhos e insufladores de ar; bu-' deiras; uarmueiras; . cultivadores, facas - moias para maquinas - Ma-

thas quando parte de maquinas; caleiras a vapor; carburadores; carimaos de tórno; carneiros hidráulicos;
tavadeiras P.I.IVI.; contraidores de
lõrno 12 .1.M.; chumaceiras ou manais de antifricção; coletores de ditamos e motores; compressores; condensadores; espanadoras; espalha
teve; eixos quando parte de máquitias; êmbolos quando parte de má-pinas; engenho de serra; engenho
te cana; engrenagens quando parte
/e máquinas; freios quando parte de
riáquinas ; guinchos de fricção; guin8-ios para caçambas de arrasto; guirilhos de transporte aéreo; guindastes; limpadodes de cano P.I.M.;
naquinas de imprimir; lubrificadores
mando parte de máquinas a vapor;
naquinas de lavar roupa; máquinas
le costura; máquinas de furar radial
1 horizontal; máquinas para o f abri;o e acabamento de latas e outros
ecipientes metálicos; máquinas borracheiras e máquinas têxteis; maquilas de tirar cortiça; máquinas de
Impar e afiar facas; molas para máminas; máquinas frigoríficas; má;uinas de rotular; martelos a vapor;
aoinhos agrícolas; motores de commstão interna; elétricos e a gás; moores para bicicletas e motocicletas;
tentes quando parte de máquinas;
ienteadores ae teares; rolos-para esradas; serras -mecânicas; serras hiIráulicas; serras de fita; tornos meranicos; . tornos de revólver; tornos
cutomaticos; tornos verticais; turbias; tubulações para caldeiras; válulas de uso de máquinas industriais;
elas de ignição para motores; vai:tilas e ventiladores quando parte de
máquinas.
N 9 874.995

elidi-ruas; esearruicadores; enxorraueiras; lacas para maquinas agricoia; glacies aitaculacias; grades triangulares; grades ue moias para agia;anidra; granes de discos ou amues;
lança-mamas; máquinas para pulveinar e borrifar desinfetantes; iriaunas batedeads; maquinas para iriigaçao; maquinas para matar formigas e outros insetos; . máquinas de
pouar; maquinas sacnadeiras; maquinas ensiihatimas; maquinas cortadoras de grama; máquinas niveladoras;
moinnos de vento; moto-arados; rolos
compressores para esfarelar terra; segadeiras; semeadeiras; tosadores de
grama; tratores a serem usados em
trabalhos de fazendas; vassouras mecânicas para jardins.

quinas frigorificas - máquinas de
rotular - martelos a vapor - moinhos agrícolas - motores de ceiabastão interna - elétricos e a gas
- motores para bicicletas e motocicletas - pentes quando parte de
máquinas - penteadeiras de teares
- rolos para estradas - serras mecânicas. - serras. hidráulicas - serras de fita - tornos mecânicos tonos de revólver - tornos automáticos - tornos verticais - turbinas tubulações para caldeiras - válvulas
de 'uso de máquinas industriais velas de ignição para motores válvulas e ventiladores quando parte
de máquinas
N9 875.000

N 9 874.998

No 875.00'
11 BOVALF
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, T ndus tr 1.a Brasileira

Rovalfer - Indústria e Colnércio de
Meta-is Ltda. '
Local: São Paulo
•
Bacias -- baldes - bandejas - barris
- caçarolas - canecas - jarros latas - latões - recipientes - tachos
- vasilhames - abridores -,-- adornos
- aparelhos de café - aptrelhos de
chá - aparelhos de cozinh - argolas - aros - assacadeiras -- bateriais
de cozinha - formas - espiunadeiras
facas - facões - frigideiras - frui teiras - funis - pahteiroS,i da Massa 11
I

No 875.095

cycí °
z

5°

"

B1X NIL "
Industrie/ Brastleine,

Requerente: Bicicletas Monark S.A.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Albuns - impressos destinados à leitura - folhinhas impressas - jornais - publicações em geral - programas radiofônicos - programas televisionados - peças teatrais e cinematográficas - revistas

'extil Judith S.A.
Local: São Paulc;
Artigos: Bilhetes - blocos, para ano
tações - blocos para cálculos - blocos para correspondência - blocos
para desenhar - blocos para correspondência - blocos para desenhar blocos para escrever brochuras não
impressas - cadernetas - cartões de
identidade - cartões de vi ta - cartões em branco - cartões Indicês cheques em branco - promissórias duplicatas - envelopes - etiquetas
- faturas - notas fiscais - notas
promissórias - palf almaço - papel
carta - -papel higiênico - recibos
- da classe 38

NO 875.00 1 •
Requerente: Bicicletas Monark S.A.
Local: São Paulo
Classe: 50
o
Ramo de Atividade: - serviços de
assistência técnica e mecânica de
veículos
•
Requerente: Bicicletas Monark S.A.
Local: São Paulo
N9 874.999
i
Classe: 50
Ramo de Atividade: serviços de asN° 875.006
sistência técnica e mecânica de veíRequerente: taicicietas Monark S.A.
culos
Local São Paulo
Classe: 32
N° 875.002
Artigos: Álbuns; impressos destinafios à leitura; folhinhas impressas;
;ornais; publicações em geral; grotramas radiofônicos; programas teleIndústria Brasileira
Peltrobrasil S. A. Comércio e
risioriados; peças teatrais e cinemaIndústria
tográficas; revistas
El
Local: áo Paulci
N9 874.996
Requerente: Bicicletas Monark S.A.
Artigos: marca "Serrano", para disLocal: São Paulo
Indústria Brasileira
tinguir: Acolchoados para cama , Classe: 6
cadeiras - poltronas cobertas para
Artigos: Aquecedores de água de alie mesa - cobertorea - colchai
mentação P.I.M., arado para espa- Requerente: Cia. .Àgro Pecuária, Sau- -cama
edredons - esfregões ' fronhas
densa
lhar neve- máquinas de cortar-frios
guardanapos de qualqu r tecido Local: Minas Gerais
bombas de ar para pneumáticos guarnições para cama e In sa - lenbombas para gasolina, de incêndio e
Classes 41
çóis de qualquer tecido - mantas de
elétricas - betoneiras - brocas elé- Artigos: Manteiga, queijo, gordura, cama
- panos de prato a análogos
tricas - burrinhos e insufladores de
•
laticínios
Requerente: Bicicletas Monark S.A • ar
panos para cobrir ou enfeitar mó7-- buchas quando parte de máquiLocal São Paulo
veis - panos para cobrir alimentos
nas - caldeiras a vapor - carburaN9 875.003
Classe: 50
para. cozinha - tolhas de
dores,
carimbos
de
tôrno
P.I.M.
;Mo de atividade: Serviços de as- altar, de banho, de mesa, de rosto e
chumaceiras
ou
mancais
de
antifisistência técnica e mecânica de fricção - coletores de dínamos e mopare '-einquefes, da classe 37
veículos.
tores - compressores - condensadoN o 875.020
N° 874.997
res - espanadores - espalha neve eixos quando parte de máquinas êmbolos quando parte • de máquinas
- engenho de serra, engenho de cana
- engrenagens quando parte de mál
-quinasfreodptmáquinas - guinchos de transportes
JPALA
i aéreo - guindastes - limpadores de
cano P . 1. M . , máquinas de imprimir
- lubrificadores quando parte de máIndustria Brasileira
Inddstría Braegeira
quinas a vapor - máquinas de lavar
roupa -- meerminas de costura Refruerente: Cio, Agro Pecuária
quinas de furar radial e horizontal
Saudense
equerente: Bicicletas Monark S.A. - máquinas para o fabrico e acab;Local Minar, Gerais
Local São Paulo
mento de latas e outros recipientes
metálicos - máquinas borrachei .:bs e
Class e : 41
Classe: 7
Requerente: Zilomag S 'A 1 Indústria
Artigos'd.a te-lira
rtigos*. Máquinas e utensílios para máquinas eçxteS - niáqv ir s s cle tirar
Elerànica
trem usados exclusivamente na agriLoco
altura, a saber; adubadeiras; arados;
PaulO
ran c a d or es de tocos; ancinhos e
i
'
a--se
8
PREÇO
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1.10JE:
Nt'r$
0,16
Mpilhadores combinados; bombas de,
A r tiges : Rádio.: e televisores, da
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