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REPÚBLICA FEDERA

o
ANO XXVI - N.° 42

DEPARTAMENTO NACIONAL,
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

e

SEÇÃO III
CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 1 DE MARÇO DE 1968

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N9 568.033 - Ena.c - Enac Ene
grenagens e Acessórios Ind. e Co.
mércio Lmitada - Classe 28.
149 568.048 - Harunfin - Parker
'N DIVISÃO DE MARCAS
Hannlfin Corp. - Classe 8.
N9 568.114 - Ratoeira - AlexanExpediente do Grupo de Trabalho
se 1 (sem exclusividade do uso da indiN° 567.215 - Achdut Achdut Ind. dre Joseph Szoyka -Classe 8.
cação face aos esclarecimentos e Co'in. de Confecções Ltda. - clas- N9 568.145 - Bahia - Casa na.
Dia . 23 de fevereiro de 1968
hia Soc. Com . Limitada - Classe
da própria requerente).
se 36.
40.
N° 566.828 - Romano - Ind. de
IP 557 .232 - Copetroleo
Marcas E.Weridas
Plásticos Romano Ltda. - classe 28
Paullsta Revendora de Petróleo e deri- N 9 568.167 - Barão das Boi`ruhas
N" 566.832 - J. Bigarelli - Ind. vados Copetroleo - classe 47.
- Barão das Borrachas Sociedade de
N" 530.349 - Aquanyl - Aquanyl Com . de Móveis J. Bugarelli Ltda.
Artefatos de Borrachas Industriais
N°
567.238
Trelam
'Frelan
dasInd. e Com. de Roupas Ltda.
e Automobilísticas Limitada - Clas.
classe 40.
Ind
e
Cum.
de
Metais
Ltda.
elas
se 36.
se 39.
N" 566.835 - A Duana - A Duana se 5.
Kinicode - Owens Modas Masculinas Ltda. - classe 36.
N" 539.398
Nome Civil Defer:do •
N
o
567.248 - Franita - Praacisco
Inc. - cl. 14.
BrOpex
Brasil de Sala Moatscrrat - classe 36.
N° 566859
N9 552.180 - Dons Bosco Escolas
Dl° 546.760 -- Felippe Abdelner 1\10 567.838 - Cara - Cia. lud. Reunidas Limitada - Dom Bosco EsRepresentações Éelippe Alidelnur Ltda. Petróleo Brapex Ltda. - classe 41.
N° 566.873 - Mitria - Maria Giar de Tecidos de Raion de Americaou
colas Reunidas Limitada - Classe
,..-- classe 38.
33 - Art. 93, n 9 3.
NP 549.010 - Rala - Malharia da Chuvas, e Sombrinhas Ltda. - casse 35. '
N9 567.840 --Cara - Cia. .Indusclasse 30.,
insignia civil Deferlia
Ralã S. A. - classe 36.
trial de Tecidos de axon de AmeN" 549.975 - OK -Clubes - CarNo 566.876 - Rantur - Ind. e dm ricana - Classe 37.
N9 552.559 - Club dos 73 - PetrOe
de Máquinas e Metais Rantur Ltda.
los Alberto Tavares - classe 32.
N9 567.844 - 'Barlucid - Quart- nilha Pereira das Neves - Classe
zolit S. A. Materiais de Construção 32, 33 e 38 - Art. 97, n 9 1.
Brejeira -- Editõra - classe 6.
N o 550.452
N" 566.884 - Vértice - Vértice De- - Classe 1.
BoovisteLtda. - classe 32.
Insignia Comerc'al Deferida
N9 567.846 - D:de - Dionsio De.
N o 550.849 -Utilsa - Util S. A. corações Ind. e Com. Istdq. cias nadaiClasse
5.
567.500 - Umbral - Umbral
N9
se
40.
Ind. Mecrui;c: . s f Metalúrgicas elase Com. S. A. - Classe 33 N" 566.926
Piquete - Mob:liaN9 567.847 - Dide - Dionisio De- Eng.
êe 5.
Art. 97 n9 1.
nada i - Classe 7.
N' 550.855 - Utolsa - Util ;: A doca Piquete Ltda. - classe 40. •
N 9 568.427 - Launes - Launes
N9 567.849 - Dicie - 13:onisio De- Adm.
Ind. Meduii .:zs t. Metalúrgicas
N" 566.929 - Cleni Ind. e Com.
e Participações Limitada nadei
Classe
11.
(Com
exclusão
ae 15.
de Acessórios para Cortinas e DecoraClasse 33 - Art., 97, n9 1.
dos
artigos
indicados
pela
seção).
N" 551.284
Cosparzi
Gasparino ções Cleni Ltda. - classe 11 (-ali,
N9 568.472 - Casa da Boa Cbra
-4N 9 567.850 - Dide Dionsio De- CB0 - José Apolinario da Rocha
Chudo - classe 4i .
exclusão de lamelas).
nadai - Classe 21. (Com exclusão Classe 33 - Art. 97, n9 1.
N . 551.850 - Mac - Nlac Coas. e
NP 566.954 - Mercado de Cap:tais dos artgos indicados pela seção).
Frase de Propaganda Deferida
Pullicidade Ldt. - classe 25.
Mercado
de
Capitais
S.
A.
clasN9 567.684 - Acidentes não aconN9 567.854 =-• Praenc - Praenc
N" 551.925 - La Flu - Leis Rose 16.
Empreendimentos Comerc:ais L:roi- tecem, são causados - George Net•
sembanin - c:asse '36.
to Cine ProduÇões Limitada -- das.
'NI' 566.963 - Brabelco
B,.abelco tada. - Classe 47.
N 551.982 - Eleron se 33 - Art. 101.
Incorporadora e Mercantil Ltda.
Abib. Cury S. A. - classe 23
N9 567.86 5- Zarnpal - Zanipal
N 552.074 - Dalasi - Dmasi Rt, c.,asse 38.
Ind. e Cons. de Artefatos de BorMarcas Indeferidas
N o 566.973 - Barcelona - Ind. 1 éx- racha Ltda. - Classe 39.
presiitações'e - c :stii
D.
Pedro
li
Ltda.
-classe
37.
N9 567.870- Giduwal - Produtos
lse
N 9 567.653 - Superforro - Supere
Classe 46.
(Registre-se na classe 38 com excluN" 566.982 - jornal do Pose - Giduwal Limitada
forro Tecidos Limitada - Classe 12,
N9
507.881
Clock
P.
C,apuano
aão dos artigo: i,...:,cados pela seço,).
loa. ° Lobosque Neto - classe 32.
N9 567.654 - Superforro - Super.
forro Tec dos Limitada -- Classe 23.
NP 567.063 - Telstar - Malhas & Cia. - Classe 6.
N'' 552.
- l'onergina N9 568.420 - Comomel - Gome.,
N 9 567.890 - Banda de -Todas as
u'. Com, e Ind. S. A Tecsport S. A. - classe 28.
Produtos
Telstar - Malhas Bandas - Rádio Recard S. A. - Spigai & Cia. Ltda. - Classe 41.
N" 567.064
classe 3.
N9 563.428 - Arma Rede - Max
Classe 32-.
./
N" 552.265 Nota 10 - Produtos Twspert S. A. - classe 13.
N9 567.907 - Philippe-Canaud - Lowenstein S. A. - Fábrica Alian.
N"
567.065
Telstar
Alin . enticios Murro Velho S. A. Etablissements Phil:ppe & Canaud.- Çlt de Arte0ato..1 de Metais - Clas n
.,sort S. A. - classe 31.
classe 41 (caiu exclu ,ão de lan.:les..
seN191.538.465
Classe 41.
1\1' 553.005 -- Vostok - Dest!iar:t
- Mecanograf Malhas N9 567.912 - Bonetto - CotonifíN'' 567.066 - 1 clstar
canograf 5. A. Com . e Ind. de EquiVostok S.A - classe 42.
ecsport S. A. -- classe 21 (com ex- cio Bonetto Limitada - Classe 22.
pamentos Mecanográficos - Cias.
N o 553.0:Y) •-• Vostok clusão dos artigos Indicados pela seçao).
N9 567.917 - Ribeirão Prêto Vostok S. A. -- classse 43.
NO 567.067 - Telstar
Malli-s Cerâmica Ribeirão Prêto Limitada - se 38.
N O 553:21,5 -- Serimar Ind. de Pio • fecsport S. A. - classe 27.
Classe 15.
Titul(, d.. Estabelecimento
'et:aos Serimar I id.,. -- classe 41
MetaN9 567.933 - Tregotal
N°
5.67.092
Genese
Humberto
Indeferido
N" 553.298 - Caiblemática
lúrgca - • Golin Limitada - ClasDorsa - Classe 41.
da Borracha S. A. - classe 40.
se 5.
.
N9 567 . 501 - Feira de Pratos Ti*
N" 554.447 - Hidrozon H. - Inds,
N° 567.133 - Ornei - Elto A.
N9 567.979 - Santa Onofre - Ma- picos Brasileiros - Barlabsa Lesa&
Neozon S. A. Aparelhos Geradores de Ferreira - classe 36. .
çõe3.
3 s Artísticas Limitad a.
deirasi ,Santo Onofre Limitada - Produções
Ozona - classe 15.
N" 567.175 - Lua-Nova, - Ind. de Classe 16.
N'' 522.993 - ,Musetti - Inds. Ra. Feltros Lua Nova S. A. - clasJe 37.
N9 567.980 - Daleast Daicast N9 567.502 - Mostra de Culinária
phacl NIusetti S. A. - classe 10 (com
N' 567.195 - O. W. Com . e 1:e7
Regional Brasileira - Barbosa Las-.
exclusao dos artigos indicados pela se- presentações de Máquinas Ltda. - S. A. • Fundição de Ligas e Metais i sa Produções Artísticas Limitada
- Classe 5.
Co) .
classe 6.
•i
Beabrasi Classe 32.
N9 567.989 - Beabzasi
N" 525.325 - Cristalcum - De. N" 567.201 .- Sily Val - Saly V.1 Bebidas Alimentos Brasileiros Limi- l Expressão de Propaganda Indeferida
Cristaleuzit Revestimentos Ltda. - elas• Roupas Ltda. -- classe 36. ,
N9 568.189 - Uns só Preço para
tuia - Cluse 43.

.
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EXPEDIENTEE

.- As a.ssinaturaS vencidas pau.
derão ser suspensas sem prévio
., viso.
.
.I
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIC NAL
DIRETOR. GERAL'
• Para evitar interrupção na
• •
. RTO DE .BRITTO PEREIRA
AL B E
remessa dos _órgãos oficiais a re.
novação de assinatura deve ser
C b-IEFt Do ~viço DE PUEILICAÇUS
CmEdE" o' a 5E0.0 oe FrEpaçXO
rodaniações pertinentes •J.
B.O:: ALMEIDA CRNEIRO
• FLORIANO ,GUIMAIVn ES solicitada. com antecedência da
trinta (30) dias,
•
à-Matéri:: letribuida, nos cos de
••én-o ou omissão. devécão ser
•
.D.I ÁS' 10 . 0F I C I AL
-- Na • parte superior do ende•1o:ululadas por. escrito à Seção
SEÇÃO
réço estão consignados o número
•, de _Redação,. até o quinto dia útil
S.»TO dd •adshçeo•do dl* qmpadlont• do Oapartadmionto
Jdo_ talão de registro da assinatura
• subseqüente à 'publicação , no
Na..tend ,
Inclu•trial do Minhotório
e o mês,e o aho em que findará.
órgão oficial. -‘
••
am, Gomil, robe
•
a• ,c-:04str4a
•
Impetro-cisa Orionua do Ccçarlancnto de Imprensa Nacional
-- As assinaturas das RepartiA Seção de Redação funções
Ptiblicas serão anuais e de. piz
- bliciona. para atendimento co
- ASSINATURAS
verão
ser renovadas até 28 de feco. de 1 1 às 171.30na.
REPARTIÇÕES E PARTiaILARE5
FUNCIONAR/0E'
vereiro;
Çdrzaal e latenor : •
- Os criginiais. devidamente
Capitai e. líncrior
•autenticados. deverá o ser dactilo- Semestre ......... Ner$ 18.00 Semestre .
151C.r$ 13,50 -- A remessa de re.kires, semgrafados em wpaço dois em urna Ano
NCr$ 271)0 pre a favor do Tesou.eiro do De• NCr. $ 36,00 Ano
... .. ..
partamento de Imprensa Naciosó face do pape/. forma!u 22x3$:
, Exterior:
Exterior :
nal, deverá ser acompanhada de
as. emendas e rasuras serão re.sNCr$ 30.00 esclarecimentos quanto à sua apliNCr$ 39.00 Ano
•
salvad.as por quem de direito. Ano

Repartições Públier de• vc'rão entregar na Seção de Co• rnunicações do Departanzento de
Inapien.à Nacionák . até às 17 hocl eXpecliente destinado à..pu
Á
'
,
.blicação. •

•

I

erOprI

•

•

-

- As assinaturas podem ser
tomadas em qualquer época do
ano.. por . seis meses DU uni ano.

exceto .as para o extecior. que
,serápre serão anuais.

NÚMERO AVLILSO
-'

O preço do -ninnero avulso figurá na• 5última página de-cada

--- Os suplementos ãs ediffles
dos órgãos oficiais só serão remeo- O prero rin ckemplar •atrasaJo ,será acrescido de NCr§ 0:01, tidos aos assinantes que os solise do rriesnie. a.in. e de NCr$ -0.01 Por ano. se de anos anteriores. citarem no ato da assinatura.

e:remplac:.

•

Tecidos INiangul 'Limitada -exalado para assento e repouso.
11rasi1ana Produtos Text& S. A. contrato da patente de n9 67.971 --Todos
- Classe 23.
Arquive,se d pacreessJ.
• No
averbação da adi- Privilégo. de inver.0o. - Cumpra
t...V.o na odionte ele ar? '418.174
Pr- a estiOn.eis.... 4 • •
'
-1118:g"
Cwilere"143
-1111ã
d
erI4a
F.
'Hoffmann
ta
ROChe
vilégio cie invenção. - cumpra a Flene S. A.. Fios l'exteht
567.711 - Carnet Relógio •
Soc-eté
Antnyma
tF.
norte
-anal
1La
exigenc.a..
Bernardo Chaladovsaq -. Classes Roche Co. •Aktiengs...e.tgehaft).
- :.-;cort.& Williams, Inc. - o pe- trisda - No pedido cio averbação de
8 e 33.•
da patente de ia'? 53-46
1Deciara
a
clesistênCia
cio
Teimo
de tansferência da odtente de contrato
Ex.:gêneros
•
Privilégio de Invenção. - CuinP:21
1155.1,27 - Privilégio do ÁrmençãO - dido
n9
2.26
-Privilégio
de
Invenção.
a extgência. .
'Revestimento paia • c‘trnp r.m. dos . • Ex".gt
.Compra a. exigéncia.
e•s's
si
Têm% Com
..7.4.unprlr Arouive-se o processo
A. InCástria Text11.
.Filene. 2.' A., Fios Testeis Indus- Renil8.
•
- N9 557.941- Probço Produtos de- Cibo, Socleté Anonytoe Ciba. AltienIr•_ação ressina S. A.
tria
s
No
pedido
4
1.c ambação do
. de
Aço u7.826
S. A.• • ind. e cem.
a
deilstencia,
acelera •
• gselischaft.
de Nylon 2. A.
. da patente de n9 63.340 - Spuraare Espuma
N.
do Termo 163.1;442
Pi•teiéglo de contoafo
comércio.
Privilégio de Invenção. - Cumpra Indústria
bidas Souza Silva Limitada.
Cesuro 6. A. Indintr:a e Coméra exige= a.
1-4:4"c"a'N9 56'7.817 - Manoel sete'rliatán ÇãO
Frr'eess° 11.-a.8
A-Nor-B-1-lomn-Est,:ráide
r, . Filene
5. A. nos Tenteis Loctus- cio.
S. A. Ind. e Coro. d.e Cal7ados.
dith S. A. - Am. Fiação Torcem 1 Z. A.
trais e le.xtil iru
563.520 - Manoel Ehe.rlak..an l'rquive-se o proces se.
•
S. A. Ind. e Com. de Ca-içadas.
- Daelara a desigén- hos nos pedidos de averoaçáo do • Tamen S. A., Fibras 'fextéls.
contrato da patente de n9 53.14,7 - ; Indústrias Reunicia3 fitais S. A.
Srs. 558.821 - 568.322 - 568.823 ela doos Têxmos 179.532 - 358.827 - 503.830 - 368.831 - - ele Invenção =- •J Cempo&ções com. coa Privilégio de Invenção.- - Cumpra Torção de Seda de Ranierl Ltda.
Metatex S. A. Indligtria- e Co568.332.- 568.534 - 358.537 - •rantes nitro-anilicos pa-.a tingir fi- as ex.gçnc as.
Térino 1;9.333 - • Fi.ene S. A., nas Texténs Indus- 1212:40 .
568.641 - 565.842
Manoel AUT. bras
latian S. A. Ind. e Com. de Cal- Pr•ileg•c tie Invenção pára CompoPtiene S. A., F.4as
Indus- Textil Judith ,r3: A. .
çados.•sições cem co-.antes anirattoininices triais e Textil Judith Texténs
S. A. Atn-; ,• Benfitex Benel:riadora de F,bras
'para tingir fiaras
Argui- boanno pedidos de aVerbaçáo do con- Textéis S. A.
N9 568.698 Adolpbo Berctin.
, •
N9 568-812 - Manoci Itherlakian vem.se -os processos,
trato tia patente .de n9 65.146 - Pri- 6. A. Indásia as Reunidas F. Ma- _
S. A. Ind. e Com. de Calçados.
•
v:légico de Invencão.
Cumpra as •taazzo.
Ns. '558.813 =563./314 - 558.815' Combustion Errginecring, Inc. - exigências.
- Manoel Kherlakian Ind. e Com Declara as desistências dos térmos:
Bras:lana Produtos Texté:s S. A.
173. 2e.,
Priv.legio de Tnvençáo de Calçados.
Filene S. A., rios rextésis Indus- Pilene S. A.. Fios l'e.xtéis Mus.
,
Forno de Cornbriatilvel Zelulds.co triais
NO
pedido
de
averbação
do
- Todas os cedidos de asca• " COM O 'siara de Queima Multieelolar
Eawcrente eia DivIsdc de -Macas • - 174...60 - Pr:vilégid de Invenção contrato da patente de nv 51.935 - baçAo de cont: • atos das potes:doa nu- Privilég o-de In yeaçae. - cumpra
- P:ocesso de redução de corrosao a exigência,
Meros 49.936 - Privilegio deinven,Riei 23 de levereao de 1968
e materiarpara fornos. -- Arqu.veraFilene S. A., Fios Texténs Inchas- çae; -38.643 --- . .Privoolgic 'te lavrai- .
se .os processas.
E:c.génea
triais. • - No ped.do de -averbação Vão; 46.176 - Pr.vueFit. cie LoveziFilene S.: A. - Fios Twctéls In-- - do contrato da patente de n9• c4,-, 44 .551
pr . v,
,rà
Brasklana.
- Ambos nos - Privilégio de Invenção. - CumTêm° Com Exigencsa 2, CuLiprir
ção;
40.934
Privilégio,
de inmEn.
N9 -.417.518 - Formibrás Ind. e pedidos de averbação do contrato de pra a exigénela.
.
. •
_Com. de Móveis Lim:taria. - patente de n9 44.675 Privilégi0 Tamerfl 5. A., Ftu.,9,5 -extda - 'ça-0, compra, as er...tenelas.
de Invenção. - . Cumpra as e,x~1•13rasioana Produtos Textels S. A. -1 •Tênno 160.212.- aly Eliot „te/J.o. •
cias.
Retificado por ter estido Dona
- Textil Jud.th S. A. - Rene S. A., -7- C12•MiPra a exigênria - •
incorreções
'Brasilana - 'Produtos- Textéis S. A. Fios Textéis Industria.s. - Todos Termo' o2.554 - Freak o.:assa. e .
-. -Filene Sociedade Anônima, - Fios os quatro requerentes. nos pedidos
Tucura.. ..,,, Clinw..0n2 • 4,s coNo D.O. - Seção .111 - P. 1
de Testeis Industriais - Textil Julithe -de averbação do contrato da, patente jozef
9„- ncias .
28 de fevereiro de 19668
5. A. _._. Todos os três requerentes de n9 58.510 - Privilegio Cie ,Laven- - ,
n.
nos pedidos de averbação • de con- ção. --, Cumpra a aidgencia. ,. i bi VERSOS
Desistênea de ProcessosF
trato da patente de número 64.507 ; Taniceofil S. A., Fibras 'Testeis T&InO 143.6i5 -- Ume?: k"..°Q1Itohm noas Company
Privilégio de Invenção. - Cum- 1Bras.lana Produtos Textéis 6. A. - dakdjan
De- Priviiégio cie in4enro.
idara :a desistência do....,têtmo 124.9115 pra A exigência.
1Filene S. A., Fios 'Texté s inausona_s •- Arqu.ve,se. ' .
- Privilégio de Invenção. lasv P"- 1.
Brasilana
Produtos
Texténa
S.
A.
- Text' Jtictith S. A. ,.--• 'Todos os Té..' roo 151 335 - is- s:IZI3 Akela paração de co-polimeros
triaense,e-S; A' - Fios Teiztéis íli- quatro requerentes nos pedido, de
dispergentes de bleos
Arquivese:dusFil
Testa Judith S... A. - averbação do contrato da patente de P.2/7 Legie de 171 ~ -7- AT•I'ime
o processo.
ITodos os três nos taci/dos de amer. e 57.792 -- Privilégio de Invenção se ° PtI°Ce12°'
-n
N9 155.102 - Jose Ferreira .1k1-,!rFranz Wittmann .- Declara a de- bação de contrato -da patente' de /in- - Cumpra a exigêncla.
sistência do Termo 145.546 mero 66.384 - Privilégio de Invenção •Filene S. A. - pioS Textéris 'nous- ones - Cutiaia - Moolênc* de .5.4olég.:40-de Invenção, para Móvel 'Artl-s-t-;--v• Cumpra as exigências. •
trlais "•L No peClido'd eaverbaeãO‘ . 4I0 , '-oade.' ..=. oirtiusk,-"so
• ..
•

•

•
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PATENTES DE INVEN,ÇÃO
Publicaoo que se faz de acôrdo com o art. 26 do Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei n 9 7.942-45), em face do que ficou resolvido no
Item 4 da Pbriaria n9 73 de 4 de outubro de 1967. do Diretor-Geral
TERMO N' 133.807
de 31 de outubro de 1961
Privilegio de Invenção (Aperfeiçoamentos na Caixilharia Metálica para a
Construção Civil)... Ramón Zamora y
Martinez de la Hidalga e José Vidal
Ronda. residentes em Madrid.' Espanha.
REIVINDICAÇÕES

básicos estabelecidos possuir um corpo
central igualmente dotado de dois planos,
que se fracionam por meio de um tramo
inclinado aproximadamente ã altura de
uni têrço do seu comprimento, prolongando-se o referido corpo numa das suas
extremidades por um tramo transversal,
orientado num só sentido e sem ângulo
adjacente de nenhuma espécie, enquanto
q ue no etremo oposto apresenta um
tramo similar. tambêm formado por uma
dobra da sua estrutvra, que se prolonga
em sentido coeitrár'o ao do outro tramo_
transvresal„completando o perfil com
aba e innisgulo'reto. que se situa em
frente do primeiro dos tramos transver-,
sais mencionados e constitui como que
uma espécie de apêndice ou de prolongamento do outro tramo, transversal, ou
seja do mais curto.

do ângulo mais prolongado e igualmente
bifurcado na sua extremidade por um
desvio que faz um ângulo obtuso em relação 'ao corpo, enquanto que o outro
lado apresenta uma dobra e ânydlo similares aos do perfil anterior neste ponto, mas que se prolonga por cima do
mesmo de um ângulo de sentido oposto,
mas simples e desprovido por consegulte, de degrau.
•

um corpo de formato tronco-cônico e to
talmelác fuçado que faz plano inclinado
com uni anel de ajustamento no qual
existe um rebaixo por meio do qual o
esgõto encaixa num furo circular aberto
para o efeito na estrutura do perfil cor.
respondente.
Os requerentes reivindicam a priori*
dado de igual pedido depositado na Repartição de Patentes da Espanha em 21
de junho-de 1961, sob n" 269.292.

10. Aperfeiçoainentos confornie
caixilharia
Aperfeiçoamento:do
1.
reivindiCações precedentes, -caracterizacivil,
caraceJnstrução
metalica para
dos pelo fato de o quinto perfil completerizados por permitirem executar tõda
mentar ser umo. corpo central idêntico ao
Ti M O N- 134.802.
a espécie de guarnições e armações para
do segundo perfil desta mesma série, mas
De II de dezembro de 1961
portas, janelas, galerias ou vitrinas. por,
CUM dois tramos transversais nas sumas
união de perf:s que se obtém a partir
Nlodèlo de Utilidade: cCobertura
extremidades que se dobram segu n ;lo ânsempre de simples fitas largas de ferro
gulos dispostos do mesmo lado e orien- paeutnátícu para rodas de veículos».
fazendo pregas sare si mesmas para
tados na mesma direção e dobram sôbre Pirelli Societa per Azioni, sociedade tis.
formar çum as ditas pregas ou dobras.
a sua própria estrutura, um deles com lec • da en, Milão, Itália,
as nervuras ou zonas de refôrço de cada
Aperfeiçoamentos conforme as rei- uma orientação de sentido oposto a uni dustrial e comercial. estabelecido era
6.
perfil, tendo-se previsto duas séries de
vindicações precedentes, caracterizados dos ângulos e o outro perpendicular ao .Milão. 1 tál ia .
perfis perreitemente d ferenciados. uma
pelo fato de que o primeiro dos perfis segundA,ángulo. respectivamente.
que compreende atá quatro perfis de tipo
Reivindi.e,ições
complementares, que se pi'evé para a •.11. Aperfeiçoanientds conforme as
básico colara constituída por outros seis
execução de guarnições para portas ou reivindicações anteriores, caracterizados
perfis complementares.
I . Cobertura pneumática para rodas
janelas fixas e inteiriças, pelo que neces- pelo fato de o sexto e último dos perfis
de veículos caracterizada pelas seguinAperfeiçoamentos da caixilharia sita de articulação e praticabilidade, é
2.
complementates ser determinado 'por um tes Particularidades:
metal:C:a para a construção civil con- constituído por unia peça também intel: corpo central que se fraciona por meio
Na zona central: A:
forme a reivindicação I, caracterizados riça, cuja configuração geral é a de um de um tramo inclinado aproximadamente
a) Um cordão central cheio (1) ao
pelo fato de o primeiro dos perfis bá- ,a», apresentando as. extremidades dos
a um terço do seu comprimento ;Mal e longo do equador, tendo desenvolvi.
sicos ser formados por um corpo central seus braços Viradas para baixo, em ânque, na extremidade do plano mais curto mento em linha quebrada,
determinado por dois planos que, num gulo reto, e o tramo inferior com as suasdos dois em que se fraciona, é dotado
1") Duas fi las de bloquinhos (2, 2'),
ponto próximo do seu centro, se cortam extremidades viradas em sentido oposto,
de um tramo transversal que constitui obliquos, adjacentes ao cordão (1).
por um tramo com o qual formam ângu- sendo os primeiros, ou seja os braços
uma espécie de prolongamento em ângu- tendo forma de triângulo com os vérlos obtusos, prolongando-se os dois men- fundamentais do ,a», uma espécie de
lo reto déste mesmo plano, virado na
cionados planos por tramos transversais, projeção de um feitio eia forma de for- sua extremidade por um pequem .. aba tives chanfrados o que resultam defa.
extremos e correspondentes, cada um quilha totalmente fechados apresentado disposta também em ângulo reto em re- sadso de meio passo entre uma e outra fileira, sendo tais pequenos blocos
dos quais compreende lima dobra da sua pelo corpo central desde o seu ponto
'não ao referiod tramo transversal.
separados do cordão central por meio
própria estrutura orientada no mesmo médio até ao remate superior.
12. 'Aperfeiçoamen(os conforme • as de duas canaletas (3,3') tendo desensentida, enquanto que em sentiod oposto
7. Aperfeiçoamentos conforme as rei- reivinctcações precedentes, caracteriza- volvimento em linha quebrada,
semia estas dobras, colocadas em ângulos
reto eia relação aos planos do corpo vindicações anteriores, caracterizados dos pelo fato de, em alternativa e como do além disso em pequenos blocos secentral, os referidos tromaso são prolon- pelo fato de o segundo perfil comple- variante': o invento compreender os 'qua- parados por pequenas canaletas oblí(4,4') que ligam as canaletas
gados por abas que formam dois ângu- mentar ser constituído por um corpo tro perfis básicos com as abas de en- quas
canaletas longitudi.
los retos, s:tuados ambos do mesmo lado, central formado por dois planos cortados caixe e de acondicionamento para as (3.31 com duas
liais (5,5 ' ) .
no
seu
ponto
médio
por
um
tramo
inclijantas algo mais curtas e reduzidas . do
sendo uma maior do que a outra.
nado e prolongado nas extremidades por: que na projeção nominal compreericlida na
) Dos cordões (6,6')* separados
3. Aperfe'çoamentos conforme as rei- doistramos transversais, um que forma
pelos bloquinho (2,2') por meio de dl.
vindicações anteriores. caracterizados na sua extremidade * uma dobra da pró- primeira série de perfis prevista.
tas canaletas (5,5') sendo os cordões
13.
Aperfeiçoamentos
conforme as' para o exterior das canapelo fita de o segundo perf.il bãsict) com- pria estrutura em ângulo reto
em
relação. delimitados
preender um corpo central análogo ao ao corpo central, que por sua 40 ez se reivindicações anteriores, caracterizados
leias (7,7') de desenvolvimento igual às
do perfil anterior, mas os tramos trans- prolonga : para ' cima do próprio tramo pelo fato de o ajustamento dos vidras ser1 ( 3.-.
J ) mas tendo passo diferente, apre.
versais das suas extremidades são diri- transversal num segundo ângulo que de- feito com juntas que se adaptam. aos '
sentando as paredes externas de ditas
gidos em sentidos contrários e as abas termina um degrau de orientação oposta encaixes dos jogos de perfis. sendo ,as canaletas em . zig-zag. nas zonas mais
em ângulo eietd em vez de estarem ambas ao ângulo fundamental constituído pós referidas juntas constituídas por uns afastadas do plano equatorial da cem
do mesma lado, estão alternadas, isto é, êste trono transversal na sua parte do_ corpos õcos de acentuada elasticidade e bertura, ou reforço (8.8') de altura nocolocadas uma de cada ladd oo corpo brada, e um segundo tramo transversal de formato muito especial, que áe apli- tável interrompidos no centro por apén.
central, sendo também maior a aba cor- que, com a sua própria dobra, determina com tanto pela parte interior das vidra- dkes (9,9') das canaletas (7,1') que
respondente ao tramo transversal de uni segando ângulo reto, situado do (:- as com o pela parte exterior das mesmas, avançam nos cordões terminais 00,10%
nia j Or comprimento.
mesmo lado do • primeiro, prolongando-se determinando ambos os flancos um as- da zona 4.
•
,'
4. Aperfe'çoamentos canfortne as ret- em sentido contrário com uma aba muito sentamento hermético •e flexível, no qual
d) Dois cordões (10,10) delimitados
as chapas ou painéis de vidro se aliam
vind:cnçõ:s precedentes, caracterizados curta.
sob pressão e em conseqüência da sua na zona central A e tendo o perfil ex.
pelo tato de que o terceiro dos perfis
8. -Aperfeiçoamentos conforme as ret.. própria elasticidade, temido-se previsto as terno constituído por unia série de arbásicos ar:k isius tem uni corpo central vindicrções precedentes, caracterizado
cos (11,L1') de pequena envergadura
idêntico ao dos dois precedentes e os pelo fato de que o terceiro perfil com- juntas interiores com formatos de pre- que formam canto em correspondência
ferência
poligonais,
de
contornos
fechaseus dois eram es transversais extremos, plementar é' uma forma básico em ângulo
dos apêndices -39,9') ,
, formados por dobnisda sua estrutura, reto, em que um dos_lados se bifurca dos ou abertos por uns dos seus lados,
e) Frestas (12) sõbre a parte meestão ()Meneados no mesmo sentido. mas Formando uns desvio' eni ângulo obtuso enquanto que as juntas exteriores se
são muito atas proporcionados e muito em relação ao corpo principal enquanto prevêem arredondadas e dotadas de um diana da face maior dos pequenos blomais turt s do que o tramo de maror que o outro acatba numa dobra do própria icanal-guia que lhes dá a configuração cos (2,2 . ), inclinadas como as canale.
comprimento previsto num dos extremos estrutura que, por Sua vez, faz ãngulo de um <C C0111 os braços um tanto' pro- tas (1,4').
do corpo central dos protótipos anterio- reto com ela, prolongado-se porá cima longados e que 'tendem a encontrar-se,
f) Frestas (13) sôbre as duas faces
res. encontrando-se do mesmo modo em da referido estrutura básica num segundo
dos cordões (6) e (6') sendo as da
14. Aperfeiçoamentos conforme as face externa paralelas e ema correspona
sentida oposto a unis dobras umas abas ângulo sob a forma de degrau' e de orienem ânguIci rk to que, coincidindo na tação ou sentido contrário ao do ângulo reivindicações precedentes, caracteriza- déncia às dos pequenos blocos (2,21,
dos pelo foto de a saída para o rxterior ou não cosrespoadentes, conforme a dia.
orientação. estão tombem do mesmo lado, formado pela dobra.
da água recolhida • pelas guarnições já posição it ditos pequenos blocos cuja
excedendo uma ligeiramente o tamanho
9. Aperfeiçoamentos conforme as rei-, obtidas, ser fieta por um esgêno previsto sucessão pode ser com passo variável(
da sua complementar.
vindicações anteriores, caracterizados epr'cada conitinto.- 0 qual recebe a água e as da face interna tendo direção °Posa
5. Aperfeiçoamentos ronfarme as ret- pelo fato do quarto dos. pe.rf's çomple- cpie d,,,ice pelas juntas ou zonas de li- tas às outras.
k. indicações anter'ores, caracterizados
me/cari-a ser uma forma análoga .à do qi5o dos perfis e dá-lhe acesso esaida,
g) Duas séries de curtas frestaa
pelo faio de 0 quarto e último dos perfis terceiró. , perfil, mus com um dos lados sendo o-referido esgõto constituí: Io par tiensersais (111 sôbre as faces de coe.

-
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•
dão central (1) em correspondência de
• Cada coacavidade.
h) Cordões transversais (15,15') eme,
• nos canais (4,4',. 5,5') ..estão agrupado;
de três em ires e nor canais (3,3'
5,5') têm cantos arredondados e de altura menor que -nos canais (1,4').
i) Uma serie de frestas transversais
(16.16') sôbre a parte externa dos avedões (10,10'). dispostos na . razão de
um par para cada .arco ,11,11') de ditos .coalôc,-; e que interesun cambem
es zoas dos Bancos. •.
• Na zona B dos flancos:
Utna serie de elementos carme;
(17,17') em correspondência -dos arcos
(11;11') separados pelos cantos - rad:ai.;
-- (18,18'). aos quais elementos -seguem
em emiti flanca. um fino Gordão retili
aro (19.1'9') ,.et) Duas fa:eae -120 201 também retilíneo. .
, A- reg02rmite reivind:ca, a prioridade
de igual ' ,urdo clepo<tio na Repar•
t çeo c Patuaes da Itália, sob n e 3.905"
:-.(ve:bale), em 10 de junbõ de 161.

L. •
Marco de 1568

(Seção III)

lklo eletród;co em forma de disco para -cerazuado. para contrôle de £reibe„ hi- aigiter -duas fatradas independentes ;Sor

eélvulas e descarga elétrica a uma parece condutora, substancialmente coasteatido de acõ-do com a descrição aqui
feita com referência ao desenho anexo.
A requerente reivindica de acôrdo
rena a Canveneeio luternacional e o artigo 21 do Decreto-lei n" 7.903 de 27
de agsõto de 1945 a prioridade do correspondente pedido depositado na repartição de Pateutes da Holanda em 7 de
fevereiro de 1967 sob o n' 260.920.

dráulicos de veículos», protegida epla onde se aeopiam os tubo. suprimento
garantia de prioridade. a? 133.317 'de do liquido gob compressão.
J. DNPI.
1961 co
7 — Neivd. Cilindro Hidráulico de
3 -- Nõvo Cilindro allidránlica
'.upla ação de cantando para ser usado
dupla .ao de comando. pa,ra . ser 'usado coma , o fim de , acionar as sapatas de
com o fim de acionar as sapatas de freios das rodas de veic-ulos, protegido
freios das rodas de veículos, protegido pele garantia de prioridade n" .133.318 .
pela- antia de prioridadk 119 133..318 de 1961 do DNPI, comet reivindicado
de .1961 da DNPI, 'como reivindicado eia I, 2. 3, 4, 5 e 6, ,catacterizado por
ma 1 e 2. caracterizado par -cantar dois poder atuar sempre e.om duas fôrças
emboles situados cai sentido aapôsto em opostas ainda sue unta das duas seções
dois cilindros independentes é- epostus. Individuais de que se compõe entre ein
4 .— Neivo Cilindro Hidráulico ele colapso.
mia
ação de comando para, ser usado 8 — Nemo 'Cilindro Hidráulico de
'ISTMO 1\1' 136..463
com o fim de acionar as sapatas -de dupla ação de comanda para ser usado
De 12-2e62
freios das rodas de veictiloa,, protegido com á fim de acionar as sapatas de
rodas de veículos, protegido
Privilegio de inNançáo eNõe-o Ce-••• pela ea.tantia -de prioridade n° .133.318 freios das
'exulto I 1 idreul; co, de- dupla açoo .de de' 19(1 do DNPI, como reivindicado peia garantia de prioridade n" 133.318
couta ndo. para ser usado com o ene. de ene 1,, 2 e 3, caracterizada,. por ',comer de 1961 do DNPI-, como reivindicado
ateonar 'eis sapatas de freios das rodas'. duas- seções independentes que recebem em 1, 2, 3, 4, 5, 6 é 7, caracterizado
•eos, weiculcts».
José Pinto 11.` TS0,1 o ligada injetado por -lima bomba com- por funcionar sem estar prêso por papreaeorà de dato comando elelova Bomba aafusos ou qualquer outro meio ao
— • Pernambuco.
COrapeasora de Líquidos cdt11 dois ri- aplatoue e sim colocado livremente de
'I -- 'Nervo Cilindra Hidráulico de lieclaa mestres, para eteifee de dupla forma apropriada entre as sapatas de
dupla açeo de comando pera ser usado açeo de comendo, para conte:ele -de freios das rodas do veículo.
com o fart : de aeioaar as sepetes de feeos hidráulicos de veicurae . prototaido 9 — Niwo Cilindro ,,Hidráulico de
beios
em rodas d.e. xTicuioe, :acare-eia Pela- ie Ivan tia de prioridade , 433.117 dupla ação de -tomando para ser usado
135,5-W
i
N
'rumo
peta ameattia de peoridede 11 9 133.318 dc leka do I)NPI.
com o fen de acionar as sapatas de
•
• de 1961- de DNPI, caracterizedo .por
• De 9 de janeiro de 1962
freios das rodas de veículos, protegido
Neavo
Cilind,o
flidaielieo
de
conter d..ae sistrtnes d iôrça iadepengarantia de prioridade n" 133.318
• Made:o de Ut Lcinde: <Nova divo- emites remadoe • pele ama só aco-i.)
dupla açao de comando para- ser imado pela
de 1961 do DNPI, corno reivindicado
s'ç.io era reaca pra perces, parafusas
cem -o fim de -na-muar , as . sapats de em
.
unta.
•
1, 2, 3-4, 5, 6, 7 é 8, e demonse outro :e, de D. Tadee Corgon, ar.•
irteos das rodas de veículos. protegido
gentino, em n enbeiro intçãoku residente
de: Pela garantia de prioridade 133.31.8 trado nos desenhos anexados, ebm as
caracteristicas aé novidade e da utilina ,ceOde de São Paulo.'
dupla ação de coilemdorre
e ra ar usaa:a• de . 19e1 do DNPI., reivindicado
aenia
•
s.
com a 'liam de acamar es sepetas cc riu1, 2, 3 e 4, caracterizado por •conter dade exigidas em lei.
Pontoe carauterist co$
freias-, des rodas de veículos, protegido duas cavidades eilindiecas opostas e ieopela etareatia de peeoridade nq
'ades 'uma (. ! it outra.
TERMO N9 136.824
1. Nova disposição •eiv reciis para de 1961 do DNIel, carne - reivindaledo
tetos,
eepecialmenNeavo Cilindro Hidráulico de
°
aaralusos
e
4,
caracterizado
par
poacr
porcas, t
•
receber.
De
28 de fevereiro de 1962
te ideuezaclos para a reparação teale por Ilteioè próprios duas c.atalizações limei ação ele comancro para ser usado
ona
o
fim
'de
acionar
aa
sapatas
de
General
Electric Company — Estará eia e no própio local, da reaca, par ereermédio dee quaie reeei,C
praticada muna peça qualquer c cama- quida sob compressão injetedo por eine laica das rodas de veicnlos, protegido dos Unidos da América.
ar
tualment.: espanada. caracterizadap
-bomba compressora eNova Bomba Com eela earantia de prioridade n” 133.318 Rivilagio de Invenção . — Apertei-,
içoaraento em Selagem Quartzo a Metal.
-compreender unia 'ar/pirai , ue ara
pressora de Liquidosacont does eilindroc
le 1%1 do DNPI, coma reivindicado O que a 'requerente reivindica eomo
aço, .com perfil loaangiilar, tendo dia- mestre. para • efeito de dupla ação cie em
1, 2, 3, 4, e 5, caracterizado •r,or
- nervo é:
metro interno e eieunero eapkals
iguais aos da rõsca oeginail (queinCa.
I. Unia selagem ra: Limpadas infram...n•/•••••••n••nn•....o..y. ••••••••..,n... am.a n•••n••••••••n••=1
não espanada), c deeunetro .externo uni
vermelhas e outros 'dispasitivos elétricos
pouco uneor que o .da rsteca espanada
compreendendo um membro de silica
espiral ,esta que é 'introduzida, com aufundida e um condutor de entrada cai
de .ferramenta eMp tes, -no interior
lide selado e atravessando dito membro
COR n 1Ç AO -.MONETÁRIA
da nova ruce praticada na peça, no
e incluindo uma porção lide foliada
mesmo loraif da rearea eapanada, e. de
intermediária selada hermeticamente den• um pouco ina'or que .o des.-e
dinne xo
tro de dito membro, caracterizado pelo
ta.
fato de que uma porção lide externa
"
.
que se estende da porção intermediária
2. 'Nova cleepo eçeeo •ein rósea para
através do Membro de silica para o seu
-- e oeireeas. -como reivnporcas, parafu.'-'ae
exterior tem um pequeno espaço entre
(balda eia 1,sueatauciahnente como
lo mesmo e membro de silica que o
desceta e _amarada • nos desenhos ase-.
IDIVULGACM.- ) H' MN
envolve, dita porção externa consistindo
xoS.
a
p'
de um metal resistente à oxidação a
altas temperaturas e pelo fato de que
N9 136.134
no espaço é provido um enchimento de
vidro de baixo ponto de fusão o qual •
De 31 de janeiro -de .1962
se funde a temperaturas elevadas e forma
N, V. Planips:diaeilarepeutabrieizen
uma selagem liquida para evitar o in- •
Free., Ne..4.18,17
— Holanda.
gresso de oxigênio atmosférico para a
em
ou
rea,
to
s
e
a
4.Apexleiçoam
Tetulo:
porção /ide intermediária ..de molibdenio.
latiao,, dispeteitivos destinados a ligar
2. Uma selagem para dispositivos
a borda cilindrica de um suprimento de
elétricos de acôrdo com o ponto 1,
eletrodo em forma sie, disco a uma pacaracterizado pelo fato de que a porção
rede condutora».
lide externa consiste de platina e pelo
Privilégio de Invenção.
fato de que o enChimento de vidro de
)1. V F. NDA t
baixo ponto de fusão consiste de um
Pontos característicos
vidro de • borato de chumbo de baixo
ponto de fusão.
1. Aoerfeiçoamentos em ou -relativos
Na Guanaban
a elspositivos destinados a ligar a bor3. Uma selagem para dispositivos
&CIO de Vendai: Avraftla Rotlritue Alvei '1
da Mlindrica sie -era -deleixado de suprielétricos de acôrdo com os pontos 1
uma
pari
4.e
mento em forma de disco a
e 2, caracterizado pelo fato de que ocondutora, parede , condutora essa pa
enchimento de vidro de borato de chumbo
Nimcift ti álintstér:o, de :mede
qual fica u'a mola helicoidal fechada
contém até 7% em pêso de fluor.
em toro, em recesso circular de perfil
AsewiNg 1 pedidos pele •Servies ü Reembalme Noisk
1. Uma selagem para dispositivos
retangular, mola essa eme fica em conde aceardo com os pontos 1 e 2, caractato com os lados superior e inferior do
terizado pelo fato de que o enchimento
recesso e que encerra a borda do lide
de vidro de borato de chumbo contém
do eletrodo, caracterizados pelo fato da 4
Cm lit*.silia
até 7% em peso de óxido tálico.
mola configurada em toro ficar encer. Na **à ar Q.. I. W.
5. Unia selagem de acôrdo cum os
ra em um anel rigido, que é móvel no
pontos 1 e 2, caracterizado pelo lato
sentido radial no recesso circular,
de que o enchimento de -vidro de Lareto
2. Dispositivo destinado a promover
eateen fluor e óxido UM°
1. P
14.
.
a lanceei de borda cilinelrica de um
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7.1.78,M0 INT 9 138,931
em quantidades até cerca de 7%, em •
garfo, bem como de puxadores, em
2 — Arranjo . em máquinas de e-sforma. de L, com seus vértices, apoia- Utvaçfia e de carga, substancialmente
peso..
•
• De 2 de março de 1982;
dos em mancais localizados na- car- coma ilustrado nos desenhos anexos. •
6. Uma selagem de acôrdo com a • Privilégio de Invenção Apaselho caça e as suas extremidades aluando
Reivindicasse, da acôrdo coei' a
ponto 1, caracterizado pelo fato de que de Freno-embreagem a fluido sem livremente ,-em rebaixos apropriados Convenção Internacional e o Art. 21
o vidro de baixo ponto de fusão é uma fricção'''. — Angelo Cardoso Pereira do colar e dos êmbolos.
eIo Código da Propriedade Industrial,
Estado da Guanabara. •
• , 8- Aparelho de freno-embreagem., a prioridade do pedido correspondencomposição de borato de Chumbo contendo cio peso aproximadamente 2:5 • Aparelho de' •freno-embreagern.
ft unido; sem fricção, segundo. os pon- te depositado na Reinai:mão de Pada Suécia em 7 de outubro de
partes de Siar, 70-80 partes de Pb02, fluído, sem fricção, composo cie uma tas 1 a 7, ceracteriSado por ser pre- tentes
12-15 partes • de B203,, 1-5 partes de carcaça fixa encerrando um espaço vista a aplicação de calibres nos tu- 1961 sob rev 9•.9116-. T1203, 1-2 partes cie- Za0, 0,25-1 partes de forma discó/de, no' qual gira .um bos compensadores, a fim de retardar,
de Cai). 025-1 partes de 1(20, 0-0,5 disco-rotor de menor raio, . solidária se necessário, a ação de ligar e de
T5113„10 N. 137.121
Partes de No20 0-05 portes de Lia0 e 1-4 circularmente com uns eixo central desligar o aparelho.
apoiado
carcaça,
contendo
o
diSco-'
'
O
—
Aparelho
de
freno-embreagne
•na
Em
14 de marco de peie
partes de I42.
rator, em sentido radial, êmbolos val- a fluído, sem fricgção, segundo osRequermite:
'The • Bendix Celeie . %7.1.1nia sei:avie de acôido com o vulares e tubos compensadores, 03 poe.Ses; 1 a 8. caracterizado por ser ton.
preta
a
sua
utilização
simples
como
primeiros.
destinados
a
fechar,
parcial.
ponto 1, caracterizado pelo fato. de que
Pontos:. Ajustador Antsmetico.
o vidro de baiLi ponto de fusão é ou totalmente, o espaço que medeia freio e ou como embreagem: no pri- .PrIv.. Invenção.
entre•
o
disco-rutor
e
a
superfície
Cimeiro
caso,
a
carcaça
do
aparelho
é
uni composto de borato de chumbo con- líndrica, interna, da carcaça, e os til- prMai. no chamei do veiculo e o discoE. Michigass — E. Unidos da -Amétendo em peso, aproximadamente 3,26 timos destinados a rgimlar a pressão, rotor no eixo de transmissão do rime- rica. .
partes de S•102, 75,5 partes de Pb02, 13,6 rua cabeças e nos pés dos referidos m; no Segundo caso, a carcaça é
1 — Alterador automeacte ealreen'partes de B202', 1,31 partes de. ZnO, êmbolos, sendo Previsto um. mecanizes. prães por um rebôrde no volante da ciaintente: COMO' descrito e rzevindlea0,62 partes de K20, 0,22 partes de /110 de cornando destinado a abrir e a máquina e o disco-rolar és solidari- do no pedido comeepende.nte deeceiNa20, 0,29 partes de L120, 0,32 partes. fechar Ca mesmos embolas .ealvtilas zado com a. transmixRão do veículo. lado na/repartir:ui de , pa4entes dos
Unidos da Arneses-e em 1:0', de
de CaO, 1,92 partes de T1203 e 2.97 res, composto' de molas, pinas,. rebai10 ---. AParelho de. freno-einbrea- Estados
xos de arco irregular abertos na car- sems
partes de. P2.
a fluído; sem. fricção, segundo março de -1961 scb rev eG.7C.3.
caça, puxadores e- um colar, e- sendo os pontos
1 a 9, caracterizado por ser
2 — Mirei/teor autenratico, case5. Uma sene quartzu para metal: as superfícies planas do espaço , dia- prevista a sua—
utilização durela- ou tancialmente como ilustrado nas decóidte
interno
da
carcaça
guarnecidospraticamente conforme descrito e ilusconeugada,
com.
o
emprego
de
dois
senhos
anexos.
de- estrias circulares e concêntricas;
trada nas fienras 14.
seriades unuatedo.s dentro
providas de- anéis. elásticos .destenados elementos
mesma cabra e com o eixo central
Pinalinente, a, requereute reivindica os a, pressionar ligeiramente: as auperfl- doe
Tliaret0 le.v 137.316.
disposto ,eoaxialmente e solidarizado
favOres da Convenção' Internacional visto cies. piianas correspondentes do disco- circularmente com es discos rotorea •
De
21 de março de PM
a presente- ineenção ter sido depositada rotor, vedando , a folga entre as mes- de ambos, eendo o conjunto cemanjimtamente com caneluras: cir- dluits pelo •
Privileelo
de Invenção . "71(1vo tijona Repartição Oficial. de- Patentes dos 11W,
acelerador da máquina e
,•
culares abertas .ainda nas referidas
lo".
• Estados Unidos da América do Norte. superfícies
a
destinando-se
ligar
e
a.
desligar
á
planas,. entre aquelas es- trama/alazão, com mudanças gradatis
em 16 de março de- 1961. sob o mi- trias,. e. preenchidas de- graxa.. •
Seiit Yaurakasvae residente na cido velocidade. potência e. ação dade cio Campinas leztatio de teto
mero 96.128.
2 — Aparelho de' freno-embreagean; -~
de, fáe_uageni .. •
Paulo,
Rio de lancho, 28 de fevereiee tir a fluído, sem fricção, segundo a potePardos Característicos
..
11
--Aparelho
de
freeo-embrecie
19ti2.
to- 1, caracterizado- por ter o espace gemer, a falido, sem fricção, segundo es
que - medeia entre- o cilsco-rotor e
Návo tijolo, caraaleri , ntio por
pontos 1 a 10, caracterizadb por ser
zuperfície cilíndrica, interna, dai car- prevista
a sua. utilização como dite- ser formado de uma mistura ~pascaça o formato de uma corda, esteiepara veículo motor; caso em ta de argila e mais um outro produrompida. por ,
barreira, convexa rendai
' TErtmo N 136.913'
a =meça é prè.sa à coreu e soli- to, podendo ser serragem, cosem moi-,
qíte se. projet da referida superfície que
do, casca 'de actseudohn, sabugo de
cilíndrica, 'e ser preenchido por um darizada cem a bengala e a. rocha milho ou outro elemento que tenha
De' 2 - de março- de 1962
correspondentes.
enquanto
o
discofluída leve.
é solidarizado por encaix a com combustão quase hotel e na propor— Aparelho de freno-embreagem, l'otor
N. V. Phills'Oloielamp Penfahriercen a fluído,,
a outra. hengaia e correspondente re- ção de 20 . a. 50% .ttal. V0111113e.
.
o
ponto
sem
fricção,
segundo
— Holanda —' Título: Aperfeiçoa- Z. caracterizado , por ter a. barreira. da, sendo o cOnjunto provido ainda . 2 — Niko' tijolo, como reivindicado
mentos em ou' relativos a circunitos um rebaixo transversal provido de um de manuais e de- uma "conduife" que em 1,. Substancialiriente como descridestinados a separar sinais sincroni- segmento'.
tranemite ep garfo- movimentei de tu.
de. pressão- deztinado.
zaderes em, receptores de televitão. pedir a passagem
tração 'determinados pela inclinação
— •
do
fluido
através
da
— Privilégio, de , invença.o:
folga existente entre aquele e• a su- angular da direção: maior inclinação •
TERMO
rt. 9 137.552
letermina maior tração, maior aberperfície cilíndrica do diSco-rotor.
tura dos êmbolos e maior diferenciaPb y to careeeterfelicie
•
De 28 ele março de 1262
4 — Aparelho de- freno-embreagem, ção nas rodas, e vice-versa, obtendoAperiniçoarnentos em ou , relativue a fluido, cens fricção; segundo. os, pon- se, avene unia: diferenciação sempre • Privilégio de invenção: — "Procasa circuito- destinados ai separar sivai.s tos 1 a 3, caracterizado por ser o regular e proporcional , e -não livre so para produzir tubos plásticos refoNados de fibras".
sincronizai:rores em receptores de te, eixo estriado na parte , correspondente como nos aparelhos convenCionals.
revisão, nos qual ao sinal de televisão no disco-rotor, cujo fura central é
Johns-/xnutville Corporation — Es12
—
Aparelho
de
freno-embreadesmedulados tendo impuros de in- também provido de estrias internas, gem, a fluido, sem fricção, segundo tados unidos da; América do Norte.
tornando-st,
assim,
solidários
circularde
tendencia,
positiva,.
é
eronização.
os pontos 1 a 11, caracterizado por
aplicado paias detecção. de meta à mente.
Ser prevista a sua utilização como
Pau toá Carttele rtst ft:os
grade de comadre de uma válvula,
— Aparelho de freno-embreagene bomba de fluído e ou como turbina,
determinando o, potencial continuo a fluido, sem fricção, segundo os pon- casos em que são previstas .duas aber1. "Processo para produzis . tubos
em um eletrodo a tensão de • corte tos 1 a '4,. caracterizado por terem turas,. uma de cada lado da barteira plásticos
refbrçados de Çibra.e e prodessa válvula, vrniando , substancial- Os êtebolosevalvulares secção cilíncorôa de fluído, destinadas a eáta- duto resultante"» de um' alto volume
mente ern ixe.pcxção às variações
drica, quadrada ou retangular e se- belecer comunicação com o exterior: de papel de asbestos impregnado com
amplitude do -impulso sincronizador- rem providos de gaxetas de vedação, np primeo caso, o disco-rotor ''ira
resina estabilizavel a calor, caaplicado à grade de coutrôle, carac- no lado do centro ou pé, e de Seg- cone os tubos compensadores na freis- uma
racterizado pelo provimento de urna
terieados pelo fato da 'válvula sonter,, mentes de pressão. localizados em re- te dos êmbolos; no segundo caso, o cobertura flexível, ajustável a fluido
Cem de uma placa. (auozio) e um. baixos abertos nas respectivas cabe- fluído aciona o disco-rotor em sentido para o tubo, e submetendo o tubo cocatodo, pela menos quatro grades e ças, com movimento livre inferior a inverso, com os êmbolos na frente dos berto
ao autoclave até que a resina'
pelo, fato de, vista.; a partir do ca- um milímetro.
tubos compensadores.
sela curada para o estado final.
todo, o dito sinal ser aplicado Para
O — Aparelho de treno-embreagem,
13 — Aparelho de freno-embreadetecção de cristas à terceht grade
2. O processo de.acôrdo com o pone uma porção comparativarnens pe- o fluido; sem fricção, segundo os pon- gem, a fluido, sem fricção, segunclno to 1, caracterizado porque o papel tem
tos
1
a
5,
caracterizado
por
serem
os pontos 1 a 12, caracterizado . por uma densidade de volume de pelo- mequena do sinal, tendo analogamente
impulses de sincronização de te.ndens os rebaixes do mecanismo de colean- diferir ainda dos freios e , i'libreagens nos 0.3.
do
dos
êmbplos
semi-concêntricos
convencionais, pela ausência de . feiccia positiva, ser aplicada a primeira
3. O processo de acárdo com eis
grade. sendo as duas outras grades com o argo cdrrespondente da 'super- ção indispensável a estes, de acordo pontos
e 2, caracterizado porque u
constituídae como grades blindadas e fície cilíndrica, interna, da carcaça, com o que foi descrito no relatório e. coberta 1.
é urna manga de borracha de
sendo ligadas através de um resístor ao passo que cearco restante dos re- ilustrado nos desenhos anexos.
neoprene.
Rio de Janeiro.
comum ao terminal positivo da fonte baixos se esbate na direção do centro e na medida máxima da espessude alimentação de ens
4. Um artigo plástico reforçado de
ra' da corda de fluído mais um milífibra moldado; caracterizado por ser
Circuito - de s separação de sinais de metro, a fim de permitir a passagem
produzido pelo precesso de qualquer
TeRMO N.9 137.119
sincronização de uni receptor de te- livre dos êmbolos pela segmento de
dos pontos 1, 2 e
vedação
da
barreira
a
que
se
refeDe
14
de
março
de
1962
levisão, substancialmente constituído
rem
os
pontos
2
e
3,
no
ato
de
ligar
5. "Processo para produzir tubos
de conformidade com a descrição
Tage Nils Wilhelm Leijone
Sue- plásticos
ou desligar o aparelho, sendo os êmreforçados de fibras e proaqui feita com referência a Fig. 3 bolos, para tanto, providos de pinos eia.
duto resultante", como reivindicado
do desenho anexo.
cilíndricos que deslizam ou rolam
Privilégio de Invenção — Arranjo de 1 a 4, e substancialmente como
em máquinas de escavação e de car- descrito no relatório anexo.
A requerente reivinshcai de acôrdo. dentro dos ditos rebaixos,
•
com a Convenção Internacional e o
7 — Aparelho de freno-embreagem,
Reivindicam-se os direitae. assegue
art. 21 do Decreto-lei ir 7.9b3, de. a fluido, sem fricção, segundo os pen e I1 — Arranjo em máquinas de es- =doa pela Convenção Internacional,
27 de agesto de 1945„ prioridade do. tos 1 a 6, caracterizado por ser pre- cavação e de carga, substanclalinen- estabelecidos pelo depósito de Idén.
correspondente pe ,"es d--i • eado na visto um mecanismo de comando mies- te como descrito e reivindicado no tica solicitação, na Repartição de PaRepartição de Patentes da Holanda, tinado a ligar e a desligar o apare- uedido correspondente depositado na tentes dos Estados Unidos da Amérie
em 8 de março de 196.1. sob. número lho e constante de um colar externo, renarticao de Patentes da Suécia em ca do Norte sob n. 9 99,374; em 30 de
252 . 151.
apoiado. no. eixo e acionado por una 7 de cutubro de leal, sob n-^9,986.
março de 1961..
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DIARIb ofiCIAL (Seção III)

'rffiRMO N.9 137.676
- De 12 de março de 1962
Plastisil — Indústria e Comél 9.io de
Plásticos Ltda. — S. Paulo.
- Privilégio de Invenção — Um' aparelho cosi contador de carreiras e
pontos de tricô.
•
•
1 — Um aparelho contador de carreiras e pontos de tricô, caracterizado por ser constituído de um corpo
veniente, fabricado com poliestireno
cilíndrico, ou de outro formato conou outro material daequado,•em rujas
e.streinidades há duas aberturas, através das quais giram duas peças rotativas, em cada urna- das quais achamse gravados os números de O a 9 (se-'
ro a nove) o que permite formar
combinações de 00 a 99 (zero zero a
noventa , e nove),
A numeração constante das referidas peças rotativas, pedo ser verificada através' de duas aberturas existentes no corpo da aparelho conforme mostra a figura (1) .
2 Um aparelho contador de carreiras e pontos de tricô, como reivindicado em- (1), caracterizado por
ser provido de uma mola .de aço na
parte interna da parte central, através, da qual passa -a agulha de . tricô,
na qual se fixa o aparelho. •
3 — UUm aparelho contador de rarre.ras e pontas cle tricô, como reivindicado em (1) g (2),_caracterizado
por ser a mola de agi dotada de uma
garra que se fixa na -sita parte central, impedindo que as duas peças rotativas girem simtiltaneamente.
4 — Um aparelho contado e de em:reira se pontos de tricô,- conlb reivindicado em (1) a (3) e substancialmente representado nos desenhos
an exos.
,

.

.•

_

Marro (fi3

madayira alongada, cuja extre- livremente articulado com a finalida- mediante ação de mola lealicoidal
midade central se apresenta com fei- de de controlar as posições ria válglie o envolve e tem eérn • britio complementar ao bisel da travessa vula reivindicaria em 2 e travar o gadas no interior dos or.ficios
tosangular —5-- enquaulto que as ex- Pistão na região inferior do crandro. que comprimem arruela —9— selidltremidades distais ou das bordas do
59 — Dispositivo -de segurança para ria aos pino: —7—; pelo fato ciésiee
reno são cortadas em angulo reto.
freios hidráulicos e semelhantes, con- serem ligeiramente che nfra doa suo' dormente, na extremidade s:eieau
2 — Aperfeiçoamento em Rôlo Ex- forme reivindicação anterior caracte- externa, sendo se:mente comprImielo.
pansor, acorde com o ponto prece- rizado po rser dotado de urna -alaVan- Para o interior do cilindro noeende
dente conforme acama substancial- ca controladora do cotovelo, a qual
mente descrito e reivindicado e de- é convennientemente isolada do seu então se? u:ar a, ponta da eixo. qea avidamente ilustrado nos .desenhos em manipulo localizado exteriormente ao do o anel externo —5— desce de- ,:ncontro à flange —4-- de MN'.9 quc
anexo.
conjunto.
o chanfro —6— facilita o encaixe dos
TÊRMO N O 138.296
pinos que ficam presos pelo ane'; pelo fato . d5ste, pelo próprio pêso e jusTÉRSIO N9 138.387
••
De 23 de abin de 1932,„
•
teia de encaixe em tierno do c.el:a:ire
De 17 de novembro de 1961
Cacique Rodrigues de Aguiar —
manter os pontos 1 comprimido e e
São Paulo.
engate firme.
Braulino . Bodart — São Paulo.
Privilégio -de Invenção: Dispositivo
Privilégio • de Invenção: Neovo disde Segurança para, freios hidráulico, positivo de engate rápido para eixos. - 2 — NU° dispositivo de en-at e rápido para eixos, acorde com o poen
e semelhantes.
1 — Nevo dispositivo em engate anterior, conforme acima substancekle
19 --, Dispositivo de segurança para rápido para eixos, constituído por ci- mente descrito e, reivindicado dcvilifrees hidráulicos e semelhantes, ca- lindro metálico —1— vasado interior- mente ilustrado nos desenhos P111
racterizado por ser constituído por mente de modo a configurar uma anexo.
um cilindro fico que recebe su perior- "luva" de engate para duas pontas
•
mente uma tampa rosqueável. ••
de eixo, caracterizado -pelo fato da
TÉRCO N 9 138.391
2 0 — Dispositivo de segurança para parte interna superior —2-- ser dofreios hidráulicos e semelhantes, con tado de rósea onde se rosqueia a
De 17 de novembro de 1911
forme reivindicagão anterior e carece parte fixa do eixo da, máquina e -pela
Genaro
Arditfi e Orlando .5:tece° -terizado por ser a referida tampa do-- peste inferior, de maior altura —3—
tada perifericamente de um canal de ser lisa, permitindo livre entrada da São Paulo.
Previlégio de invenção: Apar f e çtia comun'eação, provido de válvula de ponta do eixo que o engate . vai- seentrada.
•
gurar; pelo fato do cilindro :-possuir mento em interruptores automati'os
aplicáveis em porta-malas de veici los
•39 — Disposiltivo de segurança para inferiormente uma projeção —4— e semelhantes.
•
configurando
uma
flange
que
serve
freios hidráulicos e semelhantes, Cpde
batente
para
anel.
—5-:externo
mo reivindicado em 1 e 2.*e. caracteReivindicações
rizado pelo fato do 'cilindro srr do- rue desliz.a ao longo de_ sua parede
externa
e
que
possui
na
parte
infetaao de ura pistão que percorre a - .
Em resumo, reivindicam-se coma
câmara oferecida pelo cilindro e que rior da face que contateia a parede pontos característicos essencia ã
se apoia na base do mesmo atravé do cilindro um rebaixo obliquo. --fe—; seguintes:
de urna moia helicoidal, fazendo com pelo fato de pouco acima da •flange
1 — "Aperfeiçoamento em :men upque o p'stão permaneça na região —1— o cilindro possuir uma multiplicidade de orifícios axiais onde são tores automáticos aplicáveis em p0:'supcdor 'do cilindro durante a fase passantes
as
extremidades
de
pinos
de regou o.
—e_ dê modà que suas exireiredades ta-malas de veículos e semelhaate-s",
caracterizado por ser formado par
49 — Dispositivo de segurança para penetram no interior do vão interno dois concêntricos e de tamanhoade•
TÉRMO .N9 .131.1'86
freios hidráulicos e semelhantes, - co-. do cilindro, indo se engatar ou en- quado de fenolite ou outro material
mo rei'vindicado em 1, 2 , e 3, e ca- caixar em orifícios adrede preparados isolante rígido, —1— e —2—, rendo
De 23 d Navernbro de Mel
racterizado pelo fato da tampa rei- na ponta do eixo; pelo fato dos pi141etalurgica Vacam' Ind. e Com. vindicado. em 1 ,possuir u mcotovelo nos —7— serem mantidos recolhidos o tubo interno substancialmente mais
curto do que o externo, mas de modo
São
Paulo.
LWa.
que, numa das extremidade,s do con P..-ieilégio de inven,:áa: Apeefeiçoajunto, o tubo interno esteia no mas;
3
expansão.
mento de rolos d
mo nível do tubo externo, possuindo
o Interno —2— na extremidade opos1 — Aperfeiçoamento em Ralo. Exta, tampa isolante, rigidamente colopavor ,constituído por eixo de aço
cada e que é coberta por tampa —4-da comprimento variável, cado tubo externo que fecha e lacra
ri c, erizado por ter centralmente e
sfilidamente o conjunto ,sendo ainda
eoliciário buchas —2— centrao tubo interno —2— fechado na exda. eneialica, envolta por rolareente
tremidade oposta por outra tampa
u..ted —3— sebre o qual se encaixa
—5-- também isolante dotada de
te dscos metálicos --1—
dois pequenos orifícios paralelos por
cc eeeenais d emcdo- a ficar tarai Ábént
•
onde são passantes e pré-Sas as exREGULAM ENTO
cenL:•ado em releção ao eixo —1—;
tremidades descobertas de dois fios
peio fato de :e preoder sobre° disco
condutores —6— usuais e que peneellis suà periféria, uma série
•
tram ligeiramente no interior da câ-de oito jeca; —5— de madeira. alonmara .formada pelo tubo Interno sem
DIVULGAÇÃO N' 1018
gadas, de extremidades em bise:
entretanto se tocarem pelo fato de
oecsto, ou seja, logingulare,s com as
haver no interior do tubo urna reiaa
faces longitudinais contateantes e
e determinada quantidade de merparalelas de tal forma que, em secçãa
cúrio —7— de forma que ,quando o
transversal, o conjunto se apresenta.
interruptor está com a extremidade
com oito faces retas configurando
oposta aos fios, voltada Pa r a ba i xo.
um otógono; pelo fato das peças loo .mercúrio permanece na ponta do
Preço: NCei 0.30
eangulares --5—, serem presas ao dismesmo, não havendo passagem de
co central mediante parafusos —6—
corrente, mas quando o interruptor
solidárias a cada uma de suas faces.
Instalado em ponto conveniente e socom as pontas embutidas, de modo a
lidário de tampa de mala ou cofre,
não formarem saliência na superfície
por meio de braçadeira —8--, quando
11 externa da madeira; pelo fato 4e, a
fiar levantado juntamente com aquedistância conveniente do cer.tro do
la ,ficará o mercúrio no fundo do
eixo, de cada um dos seus lados, ha.,
VENDA
tubo, estabelecendo contacto elétrico
ver duas outras buchas • —7— excênentre as extremidades do fio, permitricas, de modo que os discos octogoNa Guanabara
tindo a, passagem de corrente elénais —8—• que- a elas são solidários
trica,
• ficam inclinados paralelos dois a dois,
em cada um dos lados do cilindro, /e
2 — "Aperfeiçoamento em interSeção de Vendas: Av. Rodrigues Alvos, 1
com inclinações opostas entre os de
ruptores automáticos aplicáveis era
um lado e os de outros ,de modo que,
porta-malas de veículos e semelhanAgência I:- Ministério da Fazenda
prolongando-se u'a linha imaginária
tes", acorde com o ponto precedente,
de cada um dos pares dos discos laconforme acima substancialmente
Atende-se
a
pedidos
pelo
Serviço
de
Reembdso
Postal
terais as mesmas se encontrariam ene
descrito e reivindicado e devidamente
dois pontos situados no mesmo plano
ilustrado nos desenhos em anexo.
sido disco central; pelo f-C-st de aa•àa
Em Biasilia
.a
conjunto de discos laterais que ,Iram
também sobre rolamentos —9— naTallMO N9 138.578
do
DJNsede
Na
turalmente oblíquas devido a bucha
De
30 de abril de 1962 de apoio, prender sem tornar rígido
por meio de parafusos. —10— usuais,
--•
Privilégio de inseocao "aperfeivawybreremereen
devidamente embutidos, uma peça de
mentoS em arado gradeador”: • •
•
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Capi tYc, Esta.- cretone-alto-falante, CNC rente e 5s) Praceai; ode esfriamento de be.
" Alfredo Francisehetti, residente na • Eitel Eichhorn
Melas, diretamente nas garrafas, e c
transmite as mensagens.
cidade de Limeira, 'Estado de São ,do de São Paulo.
cias próprias garrafas, tomo nas
Paulo.
.21
"Novo
refestela°
de
Intercomuni1 — Nôvo dispositivo chalado „de
tos anteriores, caracter-auto pelo faPontos Característicos
alarme, para manobra de veiculas, cador", como reivindicado em 1, ea- to a caixa portadora ficar dispema
corpo
do
inracterizado,
mais,
por
o
1 — Aperfeiçoamentos em arado caracterizado por se constitnir de tercomunicador ter os cantos arre- dentro da protetora, sendo ambas
gradeador, dotada de acoplamento uma caixa provida de abas perfura- dondados
na cavidade do fundo exe desenho em releva, sena colocadas
hidráulico ao trator em três pontos, das para sua fixação ao veículo, do- cio que possue,
terno da garrafa, e atarrachados cera
ainda
ma
parte
posauxilio de aIetas de que o dispocameterizado pelo lato dem discoe tada, internamente, d .e. um conjunto
uma abertura em grade para ositivo
é dotado, ficando a. caixa porgradeadores do conjunto serem mon- formado por: urna mola que atua si- terior,
a
perfeita
ventilação
dos
elementos
'cadeira na parte de menor dianteira
tados sebre rolamentos- sendo final- multaneamente como contatos móveis alternos.
do fundo da garrasa e de -encontro
dispositivo, fixadki à referida caimente o emaltMto dotado de uma do
xa e adequadamente isolada por 3) "Novo Modela de Intercomuni- a este. a.
roda de profdoMdade, regulá,vel con- Meio
Reevend'caor-se o processo de
de buchas e arruelas isolantes cador", como reivindicado, em 'I e 2,
forme o sulco a ser obtido pelos ci- e servindo
o parafuso de fixação. des- tudo como descrito, reivindicada e esframento nas duas modalidades
tados discas.
descritas,
os disposiesos usados para
mola corna contato para ligação Ilustrado pelos desenhos apensa:. ao
2 — Aperfeiçoantantos em arado ta
o esfliamento e a garrafa eipecial
à bateria do veículo; por lan braço presente mamaria/.
'
gradeador, como reivindicado em 1, móvel
usada, para a realização da vai .ante
confeccionado de material isosubstandahnente como descritos e lante em
do processo.
formata. "L" fixo à dita
ilustrados nos desenhos EtneX06.
Rio de Janeiro.caixa sôbre urna arruela lisa e rebite
' TERMO bn, 09.515
que permite seu movimento; uma
antena de ação iiaxivel com proteTE.RIVIO In19 139.006
De p de maio 'de 1962
ção na extremidade livre, fixada à
N9• 139.G55
De 14 de maio de 1962
ittola deserlta; contatos que atraves- Carlos 11rdlicira — Rio de Janeiro.
Da
39
de.'
janeiro
de 1962
. Estamparia Metalúrgica Victória sam as paredes da cato., devidamen- Priv légio Invenção — Processo
te Isoladas por melo de buchas e ara de Regai:antera° cL Bebidas direta- Flelget P-agé — São Paulo.
Limitada -a Rio de Janeiro.
"
Modalo de utilidade — Tampa re- rue/as isolanteze •
J!Sgo de
mente _nas garrafa:a:e o das Pielanas Modelo' dg Utilidade
SA itã°.
versível para latas, feita de material 2 — Nõvo dispoeidvo —dotado de garrafas.
semi-rígido.
alarme,-para manobra de -Veicules. 19) Processa da eafriarnento de be- 1 — "Jeigo da Salão", caracteriza1. 'Tampa i.eversiva para ?atas fei- caracterizada de acerrdo cora o ponto bidas, diretamente nas garraria a o da par mesa ou tabule ro quaciranta de material semi-rigida, caracteri- 1, e ainda pelo fato de se fixar aos clas próprias -garrafas que consiste no guiar, com lados iguais, tendo as
zada por compreender uma parte paralamas ou pata-choques dos veí- emprego da --matea;as qui. m.cas paia bordas salientes. de modo a configuunta tabela, revestida ou, não ina
destacável que, em sua condição ori- culos, sendo ligado à bateria do.car- esfriar -a bebida dintro da própria rar
ternamanie d2' material ebiatico, tenginal, está Integrado no corpo da ro atrayés um, interruptor as ecintun garrafa e:alce/Umente 'em garrafas do or
tampa em posição inversa àquela em destinado a ligá-la cie-giga-1o, tipo sifão, cardadartendo pelo fato de ainad sua superfic e interna abque sere utilizada posteriormente possuindo os contatos laterais ligados Pesa realizarase ': esse esfriamento salinamente lisa, revestida ou não de
convence/te e tendo abano
para os fechamentos normais da lata entre si por urna pente, e pai dges usar-se um calMnal dispositivo . com- matarial
ligado -à busina do veículo, :estabele- tittaido de tr'es eaçois formadas pe- i abezto noa, cantas or Seroa de dl-maleitos pelo usnário.
cendo-se, assim, o clic ator elétrico las peças . segumtes: (a) pr:mairá Se- tre maior: do que ao d'sco impulsar
2. TIlarapa reversivel para latas para seu fwacionamento, o qaal fará ção: uma tampa, provida de rósea • utilizado- para jogar Os discos mefeita de material semi-rígido, de busina soar sempre que, a antena alterna; (b) segunda seçao: dispa- nores mas referida, orifícios ;pelo fato ,lestes serem delimitados por liacôrdo com o ponto I, caracterizada adescrita
guia/amar deslocamen- state refrigerador prÓprtantante
por que, em sua conformação origi- to, tudo sofrer
nhas paralelas às bordas da ma
to que é campesto de uma base sua- que
substancialmente
mano
aqui
configuram quatro quadraecs nos
nal, dita tampa se apresenta com a descrito e representado nos desenhos penor reforçada. tirada inaeparávet•
cantos ande se inscrevem os °rine os
forma global de disco, mas com sua anexos. ' •
mente com a • tampa; ce tercserr sendo
qua as ilfihns prolongadas dos
superfície superior provida de uma
seção: cornpoata da uma hatee cujo
-se interligam paraleladepressão, que ocupa quase tôda esta
comprimento atinge o miniro da rara quadradosTedeltIO N9 139_130
superfície, só deixando EM plano
rfafaa cru ume dm exeirrna*.daties . &d- mente 'as, hordas delimitando campos
mais elevado tuna estreita corda exm "dispositiva ar:et:ativa-se uma base retanaulares de saída do jôgo e onde
De 18 de mato de 1362
infer.or reforçada, dotada de urna ficam- alinhadas• as baadas os discos
terna, da qual, no entanto, vai separada pardalmente per tira entalhe Privilégio de invenção "Alça para abertura roscada ,inteanamente onde ou peças do lago; peio fato de hacerdralmente circulo da granse aloja um recipierde contendo ma- verdiâmetro
circular, a modo de fenda, de meia rádio-portátil".
n círculo de penal.dade,
profundidade e perfil angular, en- Peigenson S.A. — Indústria e Co- téria quim'ca produtora do esfria- de
carta por dura diâmetros transverquanto sua superfíci• infetior se mercio, estabelecida na cidade de mento, recipiente este, que tem como sais
cont num nos campos de
base uma pequena placa de metal salda,que
apresenta com uma outra cavidade São Paulo.
dividindo-os em dois; peio Ma
bom condutor de calor mas cujas pa- 50 de SObre
circular, ainda mala pronunciada,
os campos de salda seredes São de material mau condutor rem colocadas
Pontos Característicos
porém de menor extens&o, rodeada
as pedras ou discos
de- calor.' Em um l. extrenedade, expor um batente circular mais elevadevem ser impulsionadas por um
do e que corresponde ao prolonga- 1. • Alça para aidlo-portátil, ca- ternamente, o rec plante é dotado de que
rasco maior colocado no quadrado
'e mento inferior do bordo externo da racterizada por compreender essen- rasca e, na outaa extremidade, é central
impulsionado por taco de tidepressão superior, dando base, ou- cialmente uma tira de couro ou.ma- também dotada de urna rtsca dotada po de bilhar,
senda que os discos são
trosshai, a uma protuberancla, çílin- terial similar, mantida normalmente 'cie pequenos °rifle os :nessa base com perfurados paia
dei ninar a zona ou
drica central e a uma nervums' dia- encaixada em rebaixo longitudinal rascaperfurada e a arrachada urna setor do circulo das
penalidades onde
tampa
preferentemente
guarnecida
metral de reforço.
correspondente, previsto 'na face la- de papel parafinado na parte inter- eventualmente venha a parar.
superior da caixa do rádio por2 — "Jeogo de Salão", acorde com
3. Tampa reversível para, latas fei- teral
tátil, rebaixo aste pyovido de duas na.
o, ponto anterior, conforme acima
ta de material semi-rígido, de acdrdo aberturas
transversais extremas, atra- 29) Processo de esfriamento de be- substancialmente descrito e reivindi.
com os pontos 1 a 2, caracterizada vés das quais
são introduzidas as bidas direiminente 'nas garrafas e o cedo e devidamente ilustrado nos de.
por que sua parede externa periférida dita tira;-- e no in- das próprias garrafas . como no pon- senhos em anexo,
ca conforma, de cima para baixa; extremidades
terior
da
caixa, cada extremidade da to anterior caracterizado pelo fato
uma aba superior, que 'vai apoiar-se
sendo aplicada cm Mino de um de para, a realização da segunda mo• na correspondente aba ou cor0a ia- tira
TERMO N9 139.580
ou variante do processo
terna convenciona/ provida na borda, pino transversal, e fixada à parede dalidade
uma garrafa especial dotada
De
5 de janeiro de 1962
superior da lata; unia gola para en- Interna da mesma por u'a mola heli- usar-se
Com duas . d mansões 1
coidal, prêsa diretamente a ela, e de uma cavidade
caixe da borda circular de junção de mais
fundo
externo;
cavida°fichas
Progresso Ltda. — São
no
aderentes
outra
em
haste
flexível,
aprialta aba e, finalmente, uma secção
sionadora das extremidades do pino de maior se destina n' colocação de Paulo.
•tronco-o:5rd= Inferior, para intro- transversal.
Pradieg
o
da Invenção — Máquina
uma caixa chamaria motetcai e a de
dução e posterior retenção sob a aba
para
confeccionar
copos de massa
menor
dimensão
é
provida
de
róseo
°topo
da
lata.
1
ou corda
2 — Alça para rádio-portátil, como
Comestível para sorvetes
parte externa, se destina
• 4. Tampa reverahe/ para latas fei- reivindicado em 1 'substancialmente na
cação de caixa protetóra de matéria 1 — Máquina para confeccionar co.
ta de material semi-rígido, de adir- corno descreia e ilustrar' 1. nos dose- química produtora do esfriamento. aos de massa comestível para sorve.
,
ei° com os ponto 1 a 3, caracterizada risos anexos. . 39 ) Processo de esfriamento de be as constitukla par uma modeladora
por que, depois de destacada da
bidas, d retamente nas garrafas, e• o o assadora de copos de mama cm,
apresentaçío original de dita tampa,
das- próprias garrafas. corno nos pon- mestivel para rarvetes cremosos fore sua parte removível se apresenta
TaRM0 N9 139.2e8
tos anteriores, caracterizado pelo fato mados por base metálica pesada e
com suas bordas laterais chanfradas,da 'caixa protetora da matéria quími- resistente tendo lateralmente duas
De
23"
de maio de 1962'
sendo o estreitamento' em sentido
ser dotada de uma, tampa roscada colunas, ou guias suportas verticais,
oposto • ao da superfície em que se Modelo de Utilidade — "Novo mo- ca
internamentepar
a atarrachard-na interligadas . superiormente por um
:encontra a sua protuberância cilín- delo de Intercomunicador"
COS— rasca externa da protetora; a parte suporte horizontal destilado a serdrica de manuseio.
inofone Indústria Eleteóreca • Ltda. — central dessa tampa apresenta uma vir de apoio para alavancas duplas de
5. Tampa revereivel para latas fei- São Paulo — • Capta].
elevação que aprende a placa perfu- comando da máquina que se caracta de material semi-rígido, substanrada da caixa. portadora fechando-a teriza, por ter Inferiormente entre as
cia/mente como descrito e reivindicacolunas laterais, sôbre a base, duas
hermelacamente.
Reivindicações
do no presente relatório e ilustrada
49 ) Processo de esfriamento de be- paredes metálicas doas espessas em
nos d-serdeos anexos.
Interior há uma série de reaisla "Novo Modelo de Intercomuni- bidas, diretamente nas garrafas ,e o cujo
Rio a% 1.neiro, 14 de maio de mu. cador",
elétricas destnadas a taille+
caracterizado por ser forma- das própria-5 garrafas, corno nos pon- tendas
as
referidas paredes ;pelo fato
ata.
do por um corpo de forma geral pae toe. antericres, caracter_zado pelo fato das paredes
serem dotadas na faces
ralelepipedica, cm cuja base supe- da caixa protetora ter o fundo abera dee reentrâncias com
TERMO N9 139.049
rior há aberturas onde estão insta= to etistindo Umente uma faixa no que contateiarano
dos copos a serem
feitio extr
lados os bomes de acionamento dos cento, ter uma parede mais elevada omoldadas
De 15 de meio de 1962 o,
-de rzndo a configurar os
diversos interruptores sendo que; em sêbre essa faixa ao lado da parede
Privilégio de invenção -"Ndvo dis- urna elevação, na parte iria:nada da vertical onde se lixa - a caixa porta- moldes fêmeas que se abrem ao lonpositivo dotado de alarme, para ma- mesma há uma grade em forma de dora e serve também de pára-cho-- g o de' sua linha mediana quando as
paredes pivotana pela base abrindonobra de vele uma".
•
tela, que abriga internamente o ma que.•• • •

•

•

1320 Sexta-feira 1
k--se em "V" mediante ação de alavanca situada na face frontal do aparelho, acionada por braço lateral;
pelo fato de ,ao longo das colunas
!ataras, deslizar uma peça metálica
quach•angular horizontal ,dotada inferiormente de projeções que configuram os moldes machos destinados
-a comprimir a massa de encontra às
paredes dos moldes fêmeas, modelando os copos de massaá pelo fato da
peça suporte ds moldes machos ligar-se por meio ce, conjunto de alavancas .que comanda mo Moviniento
de abaixamento ou levantamento do
jôgo de formas macho.
2 — Máquina para confeccionar
copos de massa comestível, para sorvetes", acorte com o ponto anterior,
conforme acima substane*almente
descrito e reivindicado e devidamente ilustrado nos desenhos em anexo.
•
TÉRMO N 9 139.630 De 2 de
- Pinho' de 1962
Marukyu — Indústria da Máquinas
Agricollts Ltda. — São Paulo.
•
Privilégio de Invenção — Aperfeiçoamentos introduzidos em cultivado: res agrícolas,
— Aperfeiçoamentos introduzidos
em cultivadores agrícolas, caracterizaaos por dispor-se em tórno do eixo
1- das enxadas, umas placas chatas,
curvas e prêsas pela parte média por
I. unia haste de sustentação amável nos
suportes do dito eixo, equdistantemente, formando o conjunto, ao redor do mesmo, uma espiral operado. ra.
2 — Aperfe.çoamentos introduzidos
em cultivadores agrícolas, acordes
com o ponto 19, substancialmente' como descritos e representados nós desenhos técnicos apensos.
•.

,

• Tr_RMO N9 139.633'- •
De 4 de junho de 1962 Sebastião Dauro Garcia' — Minas
Gerais.
Modela de utilidade — Batedor. de
creme para fakicação de manteiga
• adaptável a máquinas desnatadeiras
convencionais.
1. Batedor de- creme para fabricação de manteiga, adaptavel a máquinas desnatadeiras convencionais, caracterizado l,r compreender um reei-

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
quinas desnatadeiras convencionais,
de acôrdo com os pontos 1 e 2, caracterisado por que o dispositivo central móvel supeetivel de engatar no
ápice do eixo atuante Jia desnatadeira, é constituido por um. eixo provido inferiormente de um dispositivo
de engate e superiormente, de um disco de diâmetro ligeiramente superior
ao do tubo ou protuberância central
do recipiente, e que, quando montado,
permanece acima de bordo superior
de tal protubemânria, dos- bordos do
qual descem, vertio ‘lmente, em posição uma à outra, duas hastes, preferivelmente da secção côncavo convexa, ligadas entre si por um ou mais
anais, intercalados pela sua extensa°,
que vão até próximo do fundo do' recipiente, quando a peça é ajustada
para entrar em f uncionainento, sendo a. partes extremas das mesmas
hastes recurvadas para fora.
-4. Batedor de creme para fabricação de manteiga,, adaptável a máquinas desnatadeiras convencionais,
substancialmente como 'descrito e reivindicado no presente relatório e ilustrado nos desenhos -anexos.'

auto/nage:Imante à sua posição definitiva, sem qualquer operação ulterior.•
-2. Novo tipo de tubo de concreto
de ponta de bôlsa, utilizando junta
de anel de borracha, como , reivindicado em caracterizado pelo fato
de que a posição inicial do anel de
borracha é permitida por um rebaixo
previsto na extremidade .da ponta do
tubo, e que permite colocar o anel
na sua ,posição inicial (antes do esbocamento) de tal modo yue a tensão na borracha não possa fazer o
anel sair dessa posição.
3. Novo tipo de tubo de concreto
de ponta e bôlsaautilizando junta de
anel de borracha, como reivindicado
em 1 e 2, caracterizado ainda Pelo
fato de que o rebaixo acima citado
da extremidade da ponta fica conjugado, no momento do embocamento,
com uma superficie de entrada de
grande conicidade da extremidade
balsa, destinada a provocar, durante
ésse embocamento, uma deformação
predeterminada da' seção do anel de
borracha. facilitando seu esmaga.
mento e obrigando-o a -rolar sem escorregar entre as superficies do conk
creto,
TÉRMO N9 144.276
4. Novo tipo de tubo de concreto
• De 29 de outubao de 1961
de -ponta de bôlsa, utilizando junta
de anil de borracha, como, reivindiS. A. Tubos Brasilit — São Paulo cado'em
1, 2 e 3, caracterizado pelo
Privilégio de Invenção — Nova
junta, de borracha para tubos de con- fato, de' que a extremidade ponta
apresenta
creto.
• a sucessivamente.
Ponto. Caraeteristjcos
. a) um'perfil em relêvo, em forma
trarkcidal
, que obriga o anel de bor1. -Nôvo tipo de tubo de concreto racha a se esmagar fortemente entre
de- ponta e bôlsa. utilizando junta as supellicies cônicas de concreto de
de anel de borracha, caracterizado ponta, • e da bolsa.
pelo fato de ser obtida a junta pela
•peaetraçãa da ponta de um tubo b) , um perfil invertido em rebaixo
dentro da bôlsa de. outro tubo, pene- (ranhura), igualitante em forma de
tração essa que provoca, em razão tanézio, que permite ao anel de bordos perfis da ponta e da bolsa, um , -.aa•lia distender-se parcialmente, quan
rolamento sem escorregamento do do alcança essa ranhura, e que tem
anel de borracha, que leva o mesmo por consequência criar uma reação

piente fixo, durante o seu funciona.. mento, adaptável a boca de tais má„
quinas e um dispositivo de , engatar

no ápice do eixo atuante' de' ditas
máquinas, solidarizando-se com , o
movimento rotativo daquele.'
2. Batedor de creme para fabricação de manteiga, adaptável a máquinas desnatadeiras convencionais,
de acôrdo com o ponto 1, caracterizado por que o recipiente fixo tem uma
forma perfeitamente tronco-cônica,
mas eventualmente triplica elipsoida.,
e dotado de tampa removível provida
de puxadores e de abertura central
obturável por placa circular, que gira
em terno de Um pino situado A, margem da abertura, sendo tal recipiente
provido inferiormente de uma gola
ou anel laminar para a devida fixação na boca de desnatadeira e atravessado centralmente por um tubo
ou projeção cilíndrica vertical, de altura pouco inferior ao plano do bordo
superior do recipiente e susceptível de
ser fechado em sua abertura superior por meio de um...tampão, estando
ainda dito recipiente provido, em sua
região basal, de um prolongamento
'tubular, suceptivel de obturação, em
sua abertura externa, por um tampão removível, de rôsca ou pressão,
e comunicando-se com o interior do
recipinete por uma série de pequenos
furos praticados na' própria -parede
do recipiente, na área da base de sua

.
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1. Umn ,inaeani.mo hidráulico de
direção paia asa veiculo articulado,
caracterizaoo peso fato que possui
uma direçao hidráulica controlada
por roda de direção, incluindo uma
articulação seguidora ligando as seções articuladas do veiculo, meios
elásticos permitindo a contorção de
dita articulação seguidora para impe.
dir danos na mesma na eventualida.
de de fôrças externas transmitirem
um movimento relativo para as ditas seções articuladas.
2. A combinação da reivindicação
1, caracterizada pelo fato : que os
meios que permitem a contorção da
articulação seguidora comdreendem
uma articulação formada de partes
telescopantes, e uma mola impedindo a ação telescopante de d itas Par
-tes,xctonaplicçãodefôrça
excessivas nas mesmas.
3. Uni mecanismo hidráulico de direção para um veiculo articulado, no
qual a direção move as secções artiau.adas do veiculo no sentido do contato entre si, e tendo .meios de direção manuadmente acionados para
motores de direção, e unia articulação controladora para impedir tal
fluxo, quando os meios de direção
vierem a descansar, sendo o aperfel.
çoamento caracterizado pelo fato que
ele compreende meios associados com a articulação controladora, para limitar a atuação dos meios de direção
para posições que impedem tal contato entre as seções articuladas e um
elemento ajustável na articulação se.
guidora para exatamente correlatar
ditas posições.

ESTADO DA GUANABARA
COMA

EMENDA _CONSTITUCIONAL N' 1
DivraoacAo es• 1143 (3' edição)

PREÇO: NCr$ 0,27,
A VENDA •
Na Guanabara

Seção de Vendas: Av: Rodriguta Abres, 1
Agenda Ir Ministério da Fazenda
Atende-as • pedidos pelo Serviço de Renal:418o Postai'

. Em &adita

4. A combinação descrita na reivindicação 3, caracterizado pelo fato

que, na mesma, a articulação seguidora inclui uma porca aparafusada
numa coluna de direção reciprocável
par aefetuar o avanço axial' da coluna
• no girar da mesma, meios que res-pondem a articulação das. seções do
veículo para Mover a porca e coluna
axialmente para uma posição de não
direção e meios de batente para limitar o girar da coluna em relação
porca enquanto a porca e coluna ficam móveis axialmente em resposta
a dita articulação.
A requerente reivindica a prioridade de idêntico pedido depositado
na Repartição de Patentes norteamericana sob n9 199.155 de31 de
maio de 1962.

N.

Inclusa°.

3. Batedor de -creme para fabrica_
• ção de manteiga, adaptável a má-

ReiJindicaçõeá.

controlar o fluxo de fluido para os

DO

Na sede do D. 1.

longitudinal que • facilita 4) alojamen.
to definitivo do anel de n borracha e i
Impede a reversão da operação de eu-,,
caixa.
5. Novo tipo de tubo de concreto de
ponta, de bôlsa, utilizando junta de
anel de borracha, como reivindicados
em 1, 2, 3 e 4, caracterizado pelo fato
de que o perfil em rebaixo ,_na ponta
do tubo, que constitui o alojamento
final do anel de borracha, se opõe
à expulsão do anel de borracha, seja
devido à pressão interna, seja devido
à pressão; e
6. Novo tipo de tubo de concreto
de ponta de bôlsa, utilizando junta'
de anel de borracha, como reivindicado em 1, 2, 3, 4 e 5, substancialmente de acôrdo com a descrição e
reivindicação retro acima e com 09
desenros anexo.
=MO N9 149.153
De 15 de maio de 1963
Requerente: Caterpillar Tractor Co.
— Estados Unidos da América do
Norte.
Invenção: Mecanismo hidráulico de
direção para veículos articulados. —
Privilégio de Invenção.

t...amaina

TÉRMO N9 93.431
Archer William Kammerer — Estados Unidos da América.
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1
Privilégio de invenção - Brocas do com as superfícies planas opos- da pare, o interior e para baixo Dióxido de titânio
0.10-10
I
Expansíveis para Perfuratrizes 'Ro- tas do dito mandril.
quando o dito, elemento de sustenta- Dióxido de sulca()
0.10-10 1
8 - Um trépano de sondagem ro- ção de faca "e a faca se encontram Nitrato de amônio
tativas para Poços.
0.10-19
rativo, de conformidade com o pon- na sua posição de recuo em relação Pluoreto de sódio
0.10-12
Pontos caracterisNcos
to 6 ou 7, caracterizado pelo' fato ao dito corpo.
Bifluoreto de sódio
0.10-12
do dito mandril ser resliziOvelmente
Alumínio metálico
• 'i -50
15 -.Um trépano de Sondagem Magnésio
metálico
1 - Um trépano de sondagem ro- acoplado ao dito corpo por hanhu- rotativo
0.10-10
essencialmente
conforme
tativo, caracterizado por encerrar ramento o dito corpo e mandril ten- descrito e ilustrado nus desenhos
dispositivos de corte montados sôbre do superfícies de secção decrescen- apensos,
e para a finallie,d eexposta.
e
t acopláveis, para
TERMO N9 108.344
uni corpo principal para expandir o te reciprocamen
alto corpo lateralmente, uni man- centralizar o dit °mandril com resDe
4
de novembro de 1959
dril .coniugável à uma cadeia perfu- peito ao dito corpo.
TERMO N9 8.587
9 - Um trépano de sondagem roAlbert -Calmes - Suíça.
ratriz e deslizávelmente acoplado ao
dito corpo por entalrecamento ou rativo, de conformidade com o PonPrevilégio de invenção - AperfeiDe 11 de novembro de 1958
por ranhuras, disposisivos expanso- to 8, caracteriaado pelo fato das ai- Pittsburg Metais Purifying Compa- çoamentos em um processo e aparetas
superfícies
complementares
enlho
para fabricação de tubo sem cosres co-acopláveis sôbre o mandril e
Inc. - Estados Unidos da Amé- tura.
sôbre os dispositivos de corte, e dis- cerrarem um ressalto junto à ex- ny
Pontos caracterfsticos
positivos hidraulicamente acionáveis tremidade inferior da cavidade do rica.
Previlégio de invenção - Composôbre o dito corpo sujeitos à pressão dito corpo inclinado para baixo e sição
exotérmica
para
controle
de
1. Processo para a conversão de
de fluido na cadeia perfuratriz para para dentro, e uma superfície inclilingotes e barras, redondas, ou quaelevar o dito corpo e os dispositivos nada sôbre o dito mandril comple- fluidez de peças fundidas.
dradas, em barras iScas, caracterizado
de corte com respe:to ao dito man- mental à e acoplável com o dito res-Reivindicações
por consistir essencialmente de uma
dril para fazer com que os ditos salto.
dispositivos expansores expendam os 10 - Um trépano de sondagma 1. Composição exotérmica para operação combinado de perfuração
lingote por pressão, obtendo-s.! um
ditos dispositivos de corte lateral- rotativo, de conformidade com euais- controle de fluidez de peças fundi- do
pequeno furo, e de laminação da tormente para o exterior,
quer dos pontos 6 a 9, caracterizado das, reativo para uso como encaixe ra ôca, entre dois cilindros de ado2 - Um trépano de sondagem ro- pelo fato do dito corpo ter uma pas- num molde de fundição para prolon- namento tendo entalhe redondo e
tativo, de conformidade com o pon- sagem que se abre para a extremi- gar a fluidez das seções do metal uma ponta interposta fixa, uma norte
to 1, caracterizado por encerrar dis- dade inferior da dita cavidade, o di- fundido, caracterizada por um corpo da - qual, tendo um diâmetro menor,
positivos ele retenção coacopiávels to mandril possuindo uma multipli- pré-formados de material exotãmica- é usada para obter o dito pequeno
Vibre os ditos diopositivos de corte cidade de ranhuras longitudinalmen- mente reativo contendo óxido de alu- furo, enquanto outra sua parte é usanitrato de potássio, nitrato de da como ponta de usinagem, a dita
e de mandril para manter os ditos te dispostos e perifericamente espio, mínio,
óxido férrico, óxido ferroso, óxi- operação combinada seguindo uma
dispositivos de corte o ufacas «late- çadas • na sua parte periférica, pro- sódio,
porcionando passagem para o des- do de sódio, fluoreto de cálcio, fluo- pré-perfuração da ponta avançada dc
ralmente para o exterioe.
locamento do material entre o dito reto de potássio, fiuoreto de aluminio, lingote, efetuada sdore a dita primeidiôxido de titànio, dióxido de silicio, ra parte da ponta fora de contato
• 3 - Um trépano de sondagem ro- mandril e corpo.
pontativo, de conformidade com o
nitrato de amônio, fluoreto de sódio, com os cilindros, por meio, única11 - Um trépano de sondagem bifluoreto de sódio, alumínio metáli- mente, da ação de uma pressão axia
to 1 ou 2, encerrando uma paseagem de fltr.do no dito mandril em rotativo, de conformidade com quais- co, magnésio metálico, composto com sôbre o extremo oposto do lingote.
. comunicação com a cadeia perfura- quer dos P ontos- 1 a 10, caracteriza, material de ligação apropriado, nas 2. Processo de ii.:.ôrdo com o ponto
triz, e dispositivos paras fazer avan- do por encerrar dispositivos retráteis seguintes proporções:
1, caracterizado pai que a introdução
Porcen- do lingote pré-pereurado com um meçar o dito fluido sob pressão da coacopláveis sôbre o dito mandril e,
tagem nor furo, no nitalhe de laminação
dita passagem para os dito3 dispo,1- dispositivos de corte par arecolher
40-90 dos cilindros de ocionamento. assetivos hidrálicamente deslocáveis. os ditos 'dispositivos de corte de sua Óxido de alumínio
1-4 gurada por uma parte da pressão
posição distendida, ao' verificar-se Nitrato, de potássio
4 - Um trépano de sondagem oo. o deslocamento ascendente do .dito Nitrato de sódio'
1 1/2-5 axial, forma uma superfície de contativo, de conformidade com onop
Óxido
férrico
2-6
tato suficiente entre os cilindros
no interior do dit oco-po.
to 3, caracterizado pelo fato dos di- mandril
Oxido ferroso
'2-6 o lingote para saminar o lingote pré12 - Um trépano de sondagem Oxido
0.10-10
tos dispositivos hidráulicamente des- rotativo,
de
sódio
perfurado sôbre a parte maior da
conformOlade com quais- Fluoreto de cálcio
0.10-10 ponta, para dar uma barra ôca de
locáveis encerrar partes de cilindro quer dosdepontos
1
a
11,
encerrando
2-12 maior diâmetro interno' e essa fôres
e de pistão complementares do dito um elemento de corte ou faca sôbre Fluoreto de potássio
0.10-12 de propulsão parcial , aluda os cilho
corpo e mandril se acoplando reci- o dito corpo, um elemento de aciona- Fluoreto de alumínio
Dióxido
de
titânto
0.10-20
procamente de maneiradeslizávei e mento
dros durante o trabalho de deforlongitudinalmente deslocável Didxido de silício
O 10-19 mação,
vedante para proporcionor um espa- em relação
ao dito corpo n acoplável Nitrato de amônio
0.10-10
a
ço de cilindro entre os mesmos,
3. Urna prensa de perfuração Paia
o dito elemento de sustentação Fluoreto de sódio
0.10-12
dita passagem de fluido se encon- com
faca e a faca lateralmente para Bifluoreto de sódio
010-12 a conversão de lingotes e barras retrando em comunicação com o espa- de
um dos ditos elementos Alumínio metálico
5-50 dondas ou quadradas, em barras Ocas,
ço de cilindro para fornecer fluido o exterior,
acoplando _ com uma supeeficie Magnésio metálico
0.10-10 caracterizada por compreender um
Sob pressão proveniente da dita ca- se
pistão de pressilt eu impulsão mosare o outro dos ditos Material de ligação apropriadela perfuratriz para o interior do expansora
em ambas as direções, ao
elementos para efetua ra dita d:sten- do cereal
9-10 vendo-se
dito espaço de cilindro.
longo
do eixo do lingote, um recipienção, a dita superfície exponsora 2. Uma composição exottornicaie
guia
ou
de centragem coaxial com
e
um trépano
m
de contagem ro- sendo de tal formato que uma tan- mente reativa para uso como encaixe
pistão de pressão, um par de cilinrativo de conformidade com quais- gente comum ao ponto de contato num molde de lingotes paar prolon- odros
de acionamento com entalhes
quer dos pontos 1 a 4, caracteriza- entre a dita superfície e o dz +n pri- gar a fluidez das seções do metal redondos
com o pistão de
do pelo fato dos ditos dispositivos meiro dos ditos elementos forma fundido caracterizada por um corpo pressão, e coaxiais
ponta de perfuração
de material exotermica- sôbre uma uma
de corte terem uma superficio ex- um Angulo decrescente em relação pré-formado
barra ,p r sta ao pistão do
reatvto contendo óxido de, alupansora inclinada par abaixo e para à uma plano perpendicular ao eixo mente
nitrato de potássio, nitrato de pressão, tendo uma parte de Pródentro, e Pelo fato do dito mandril do corpo quando o dito elemento de mínio,
perfuração
colocada fora do aperto
fénico, óxido de sódio,
ter um expansor sôbre o mesmo des- sustentação da faca e a faca sáo sódio, óxido
de cálcio, dlóxido de titânio, dos cilindros, e seu diâmetro máximo
lizável reciprocamente ao longo da deslocados lateralmente para o ex- flumeto
colocado na ai cão reta dos didióxido de silício, alumínio metálico, sendo
dita superfície para expandir os di- terior.
magnésio metálico, composto com um tes cilindros, puperiliettlar ao eixo
tos dispositieos de corte lateralmen- 13 - Um trépano de aondagern material
laminaçãO, a dita ponta sendo
de ligarão apropriado, nas centrada
te para o exterior.
no entalhe redondo dos cirotativo, de conformidade com o seguintes proporções:
lindros.
Porcen6 - Uni trépano de sondagem ro- ponto 12, caracterizado Pleo fato do
4. Uma prensa de perfuração de
tagem
tativo de conformidade com os pon- elemento de acionamento ser deslo76.43 acôrdo com o ponto 3, caracterizada
tos._ 1 e 5, caracterizado pelo fato cável longitudinalmente em relação Óxido de alumínio
porque
o diâmetro maior da parte de
2.09
do dito corpo ter uma cavidade no ao dito corço e acoplável com o Nitrato de potássio
3.95 pré-perfuração da ponta é tal que a
seu interior determinada por uma dito elemento de sustentação de faca Nitrato de sódio
Óxido fénico
4.43 seção correspondente da dita ponta
parede geralmente cilindrica, o dito à uma distância progressivamente Óxido
de sódio
0.32 é de cêrca de 1/5 da seção total do
mandril tendo urna parte periferi- maior do pivot do dito elemento de
de cálcio
0.68 lingote, enoranto a seção da Parte
ca geralmente cilíndrica deslizável sustentação de faca para distender Fluoreto
Dióxido de titânio
0.36 de perfuração da ponta, em relação
longitudinalmente na dita cavidade o dito elemento de sustentação de Dióxido
de silício
0.43 ao seu difunetro maxirno, varia entre
e ao longo da dita parede, e pelo faca' para distender o dito elemento Alumínio metálico
2.34 25 e 50% da seção total do lingote.
menos um segmento de sapata na de sustentação da faca e a faca la- Magnésio metálico
0.64 5. Uma prensa de perfuração de
dita cavidade seguro ao dito corpo e teralmente para o exterior, a dita Cereal material de .ligaçao
tendo uma superfície externa que se tangente no dito ponto de contato 3. Um fluidizador para manter a acôrdo mui c, ponto, 4, caracterizada
adapta a e faz pressão contra a dl- entre a dita superf ic2e e o dito pri- fluidez localizada do metal derretido porque a dita ponta de perforação
ta parede, o dito segmento tendo melro dos ditos elementos formando ccmpreendendo uma composição exo- deslocada por dispositivos controlauma superfío'e plana interna e o um ângulo decrescente em ralação à termicamente reativa de P s metáli- dos pelo avanço do lingote, de urna
dito mandril tendo uma superfície' dm plano perpendicular ao eixo tio cos, incluindo alumínio e émagnésio posição bloqueada* inicial de pre-pere
no extremo do recipiente
plana em acoplamento cern a dita corpo quando o dito ponto de con- compostos com outros compostos nas furação,
guia, para outra posição bloqueada
Superfície plana interna.
tato se afasta ainda mais do ploot seguintes proporções por péso:
na
'faixa
de trabalho dos rolos de
Porcen- acionamneto.
iy in trépano de sondagem ro- do dito elemento • de sustentação de
•
tagem
tativo de conformidade com o pon- faca.
6. Uma prensa de perfuração de
40-90 acôrdo
to 6, caracterizado por encerrar um ' 14 - Um trépano de sondagem óxido de alumínio
com o ponto 4, caracterizada
o
Nitrato
rotativo,
de
conform'dade
de
potássio
1-4
porque os dita ponta de Perfuração
ar dos ditos segmenbs de sapata
12
ou
13,
caracterizado
pelo
Nitrato
de
sódio
1
1/2-5
urne: ¡mude cilíndrica entre a parF xados ao dito corpo, em lados opos- Poleio
fi
2-6 tem
expansora ; óxido férrieo
te de pré-perfuração, tendo um dia*
tos da dita cavidade, os ditos seg.- fato da dita superfície
Óxido
2-6
o
ferroso
i
metro
menor, e a parte de laminaçãoo
mentos tendo suas superfícies ex-ser conduzido sôbre o dto Wrnsn
0.10-10 7. Uma
prensa de perfuração de
ternas °moldadas à e fazendo pres-' de sustentação de faca o ser u'lt. :cla, Óxido de sódio
eálcio
0.10-10
a
pelo dito elemento acionador para ' Fluoreto de
3
acôrdo com o ponto 4, caracterizada
são contra a dita parede e sua s
d
li
oreto
,
tenFi
efetuar a dita mamão ou cli
potássio
2-12 porcina o pistão de pre.ssão tem uni
od t.) me na- 'Fluoretc da alumínio
perfícies planos internas se acoplan- são a d't, R Rtipel ; 0 e se
0.10-12 núcleo Central nue pára ao atingir

•

1322 %lett:461ra 1 -

a ponta de perfpração, enquanto o
dito pistão de pressão continua a em-
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'TERMO N9 127,005
Dia 17 de dezembro de 1930
Waldir Rodrigues da Costa --a 91a
__
- Paulo Mendes Alvarenga — Sato Paulo:
• ,
•
•
Paulo.
- Privilégio de invençfs,o — AperfeiPrivilévio de invenção Nôvo tipo çoamentos em tampas ,. para bisnade desviador para chuveiros em ge- gas.
Pontos característico
ral.
. TERMO- N9 120;116

•
Dia 13 de junho ide 1960

MárçO'cle 1968
, •

denaado4: as pás ventiladoras e• paa
redes perfuradas. ' .
. 3. Desumidificador; conforme- reivindicação 2, carac-terizado por uma .
bandeja aparadora e um gavetão
aparador dágua, amovíveis e montados na referida base. .
4. Desumidificador; 'Conforme reivindicação 1, caracterizado por. ser a
serpentina formada par duas camadae de único tubo metálico, ocupando toda a área de passagem d3 ar.
- 5. Desumidificador, conforme reivindicaçáo 1, caracterizado Por ser o
condensador formado por tubos metálicos com iuna pluralidade de
aletas distribuídas uniformemente ao
tenso *do seu comprimento.'
6. Desumidificador, caracterizado
por ser essencialmente corno descrito.
reivindicado e ilustrado nosdeseuhos

purrar o lingote, recebendo em seu
espaço interno a .Parte de Pré-Per
da ponta, de modo a com--furação
pletar as perfuração do lingote,
O requerente reivindica de actird
com a Convenção Internacional e o
.Art. 21 do Decreto-lei n 9 7,S03, de 27
de tattisto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido. depositado na 1 9) "Ntivo tipo de desviador para
1. Aperfeiçoamentos em tampas
Reparo:içá.° de Patentes da Itália,
• chuveiros em geral", caracterizado para bisnagas, 'caracterizados par
- em
5 de fevereiro de 1958.
pelo fato de ser constituído por carpo comprenderem uma alça elástica fleque, centralmente, atravessa a câma- ecivel, formada por pequeno trecho
ra do crivo, corpo ésãe provido de central em tira retilínea, provida em
TERMO- N9 116.€12
duas aberturas laterais, uma das seus extremos dealargamentos suequais ligada a conduto que, disposto laras, sendo um ia
. ator, com orifício
Dia 1 de fevereiro de 19a0
horizontalmente, atravessa a citada central aplicado em tareio do gargadanara, saindo pela lateral, e apre- lo rosaueado da bisnaga, e ou tro meRichard Ria -- S. Paulo —
o referido . corpo cavidade nor-, com orifício central encaixado
Aperfetçoamen- ,sentando
légio d eitivenção
cônica vertical, na qual Se em pino saliente da face superior da
tos em ou relativos a empilhadeiras trenco
ajusta . obturador da mesma forma, tampa.
, continuas.
tom topo de 'menor diâmetro volta2. Aperfeiçoamentos \ em tampas
Reivindicacbes
do para cima, e provido de canal laT2RMO N9 129.805
teral, que se liga a outro, central, para bisnagas, cama reivindicadas
em
substancialmente
como
descri1.
aVssenSchoernaker
Holding N. V.
voltado
para
.o
alto,
e
no
qual
se
en"Aperfeieoarnentes
em
ou
rela1.
Previlégia de Invenção
tivas a Empilhadeiras Contínuas", contra associado tubo que penetra na tos e ilustrados nos desenhos anexos. — Holaada
— Aperfeiçoamentos em ou referentee
caracterizados paio fato de as tanga- câmara do chuveiro.
a fabricação de artigos Sente a partir
rinas da estrutura da base sobre ro- 29 ) "Nôvo tipo de dasviador para
de terrneplaaticos.
Trativio N9 127.765
das apresentarem-se em sistema talar- chuveiros em geral", conforme reieúpicode modo que as pasteriores feo vindicação
Dia
20
de
março
de
1961
„
caracterizado.
• Pontos Característicos
escasnonteitvels no Interior das ante- mais, pelo anterior,
fato de que a peça su- Campos Salles S.A. Ind. e Com.
riores. •
porte do obturador tem topos de me- — São Paulo.
1. *Uni 'processo de fabricação de
2. "Aperfeiçoamentos em ou rela- nor diâmetro, sendo .ceue o topo in- Modelo de utilidade — Destunifi- artigos 6cos, enformadas, a partir de
matertal termoplástico em forma sótivos a Empilhadeiras Contínua", ferior.se apresenta eXternamente ros- cador.
lida, finamente subdividida, caractzcena:meie a reivindicação anterior e queado, ao qual se prende luva que
1
—
Desumidificador
caracterizado
rizado pelo fato de se coloear o maearacterizadas pelo fato de a catre- comprime mola, que pressiona o
por
unia
serpentina,
com_
acumulaterial termoplástico num molde tendo
•alidade anterior da corpo da lança obturador e, finalmente, ao topo de
ser provida de ura contra-páso e es- tal região cilíndrica, por parafuso dor através da qual é forçado, por uma superfície de moldagem. interna,
correspondente,
à configuração catar- t
tar vinculada. à. base através de cha- apropriado, se fixa botão, pela face meio de pés acionadas a motor, o ar
a desumidificar, dita serpentina sen- na; 'desejada, do artiga; de se aquepas verticais fixas nos bordas supe- inferior do. crivo.
do ligada a um comprassor e a um cer o dito molde e, enquanto se aplirior das longarinas anteriores. •
39) "Nôvo tipo de desviador 1 para condensador em circuito fechado e ca calor no molde; girar o dito molde
3. "Aperfeiroamentes em OU rala- chuveiros em geral", conforme rei- sendo percorrida' interinamente por acérca de um eixo e oscilar o menno
acérca de um eixo normal ao eixo
tive& a Enspila sdeiras Contínuas", de Tindic s ções 1 9 e 29. tudo substancial- uma substância resfrladora.
acardo com as reivindicações de 1 a mente como descrito no re:atório e 2. Destunidificador, conforme rei- de rotação, mediante o que o mate- rial trrmoplástico se espalha substan2 e caracterizados pelo fato de a ex1, caracterizado por uma cialmente, de uma madeira uniforme,
tremidade anteAOr de carpo de !arca Ilustrado nos desenhos apensas ao vindicação
base Obre a qual estão montades sabre a superfície de moldagem, e se
ser provida de uma ano-aragem par- presente memorial. 7
serpentina, coza compressor, o con- funde em forma de uma policula ou
cial cm , egmereo de um girara,
camada continua; de se esfriar o
a qual é tangencialmente aramada
molde para assentar o material teratravés de uma ratca sem fim de ura
moplástico, e de se remover o artigo
eixo com manivela.
formado do molde.
"4,"Aperfeiçoamentos em ou rela2. Um processo de acôrdo com u
tivos a Empilb adeiras Coritinnas a de
ponto característico 1, caracterizado
pelo fato de se colocar num molde
acareio com as reivindicaaõe,s anteriounia quantidade predeterminada
res. tudo surestarcialmente como desmaterial termoplástico suficiente apecrito no relatório, reivindicado nos
nas para formar uma polícula ou Capontas caracteristices precedentes e
mada contínua tendo a espessura deIlustrado nos desenhos anexos ao
•
sejada.
LEI E REGULAMENTO
Pr esente memorial.
•
3. Aparelho para executar o pro—
cesso de 'acôrdo cora o pont) caracTERMO N9 117.8:3
trristico 1, ou ponto característico 2,
caracterizado pelo fato de compreenD:a 16 de março de la50
der um molde temi unia superfície de
Divulgação n.° 1.037
•
moldagem, interna, correspondente à
Requerente: Péter Murányi. Indusconfiguração externa, desrjada, do ar
trial, brasileiro, eatabelecido em São
tigo--a- ser formado, uma -ari t açáo
Paulo, Estado do mesmo nane. montada - para movimento oscil:‘ te,
um
meio em dita armação para susPontos . oaracteristleor. de: "Apertentar
dito molde para rotação &cérfeiçoamentoa- introduzidos n carreea- de um eixo normal ao eixo de
PREÇO NCR$ 2,00
téis para esparadrapos e semelhannrivimento oscilante da armação, um
tes", +Privilégio de invenção).
meio de acionamento para girar dito
molde, une maio para conferir moviPantos caracterisaco
mento oscilante à dita armação e ao
molde sustentado por esta, e um meio
para aquecer a superfície de moldaAperfeleoamentos introduzidos em
A .VENDAi
gem
a uma temperatura sufciente
carreteis para esparadrapos e semepara efetuar a fusão do material teelhantes, caracterizados pelo fato de
Na Guanabara
meplástico em contato com a mesma.
se comporem: a) de n carretel formado por um tubo de papelão e por
4. Aparelho de acôrdo com o ponto
• Seçâo de Vendas: Avenida 'Rodrigues . Alves n` 1
disc-a metálicos laterais dos quais se
característico 3, caracterizado pelo
fato do meto de acionainento para
projeta para forma, um prolongagirar o molde ser carregado pela armento tubular cujo diâmetro- Interno
Agência I: . Ministério da Fazenda
mação otcilável,•
corresponde aa diâmetro externo do
tudo, prolongamento êsse que é proS. Aparelho de acórdo com o ponto
vid3 de uni srbaixo anular interno e n
característico 4, caract:rizado pelo
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reerobôlsb Postal
o qual, dep ois de receber o tubo, e
fato do dito meio de acionamento
revirado para dentro: e b) de um ciccmpreender uni motor elétrico.
lindro externo de papelão, uma de
Era Brasília
6. Aparelho de atendo com qualalijas beiradas é revirada para denquer um dos pontos característicos 3
tro, apresentando em Suas proximia 5, caracterizado pelo fato do molde
• Na Sede do D.I.N.
dades uma salema% anular. Interna
ser provido de superfície dr acionaque se traduz mim rebaixo- anulai
mento, externas, inal ares, estendidos
em planos distanciados normais ao
externo, ao passo que a outra extreeixo
de rotação do molde, sendo dlmidade do cilindro é provida de um
C.a superfícies engajadas por rolos
anel recravado de refórço.
INIn

leeffini.m...

CÓDIGO NAWONAL DE TRÂNSITO

•

Zona-Tetra -r

e p,eioxiamento stakántMog

por qlde um znWo rotatório,
a armação e acoplados Ao melo
'acionamento.
7. Aparelho de aoôrdo com o ponto
'ara,cteristico 6, caracterizado PO
tito da superfície externa do molde
ser cilíndrica e das superfícies de
acionamento, anelares, serem formadas Inteiriças com a mesma.
8. Aparelho de acerdo com o ponto
característico 6. caracterizado pelo
tato da superfície externo do molde
ter uma configuração que não cilíndrica, e das superfícies de acionamento, anelares, serem constituídos por
anéis ligados ao molde.
9. Aparelho de acórdo eihn o ponto
característico 3, caracterizado pelo
fato de m:io para oscilar a armação
compreender une motor elétrico que
aciona um membro rotatório para
conferir um movimento para diante
e para trás a um élo ligado à armação.
10. -Apaneho de ao:oda com o imito característico 3, caracterizado pelo
fato do meio de aquecimento comIntender jatos de gás montados na
armação oscilável.
A requerente reivindica de acórdo
C0111 a Convenção Internacional e o
art. 21 do 1:Secreto-lei ne '7.903, de
27 de agesto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes na Inglaterra,
em 7 de junho de 1960, sob o número 20.008.
os

.

TERMO Ne 131.235
Dcle 28-7-61
Requerente: Autoportantes Sociedade d.? Responsabilidad Limitada —
'Argentina. •
- Invenção: "Processo de Construção
com Elementos Modulares Prefabrieados".
Reivindicações

1

•
I

1. Processo de construção com elementos modulares prefabricados, especialmente de fibro-cimento, afetando ditos elementos o caráter de autosustenta ntes. • formando' • oe elementos
modulares em séries decompostas em
tratos integrantes das paredes , laterais e teto da construção, integrando-se dita construção em tantos elementos conto comprimento se queira
coneeguir na construção no processo
de levantamento, caracterizado pelos
passos de armar ditos elementos modulart's unindo entre si os tractos
integrantes dos mesmos; montar- ditos
elementos modularesn um piso previamente preparado com nervuras
foi medas em zonas da sua face superior aproximadas em ambos os rebordos marginais longitudinais; aplicar
e fixar contra a face externa de ditas
nervuras o rebordo marginul inferior
dos elementos modulares, e fixar entre si ditos elementos modulares com
ajuste de justaposição e ligação entre os seus cantos contíguos.
2. Processo de construção com elementos modulares prefabricades
neônio com a reivindicação 1, carnes terhado pelo fato que a construção é
de secã o transversal arqu1ada. .
3. Processo de construção com elementos modulares prefabricados, de
acórdo orm as reivindiceções 1 e 2,
caracterizado pelo fato que a construção é de seção transse real poligonal.
4. Pl'OCC • 80 de construção com elementos medulares pref a bricados, de
acórdo com as reiviedicações 1 a 3.
caracicri:udo pelo fato que a cons.
trucão é de seção transversal com
pared:s laterais paralelas entre si
com tacto de "duas éguas".
5. Processo de construção com elementos anedulares prefabricados, conforme reivindicado nas reivindicações
1 a 4, tudo substancialmente de Roer-do com o descrito, repres.7ntado nos"
desenhos anexos e reivindicado mais
acima.

DIÁRIO OFICIAL (seçao rio
~O N9 181.254
De 2 8de jati ode 1981
Itinneata Misting aud Manufacturing Company — Estados Uniods
América.
Privilégio de Invenção — Laminados e Laminação,

Março de 1-963

der uma fina película suporte trans- do em 1, caracterizado, mele ¡o-e
parente, tenaz e flexível e um reves- ser movimentada • a :ingite ta pele
timento não desolá.vel de uni adesivo porta que possui fechadura o
não semelhante à, borracha que pode fará com que o pino se introdtrea ,a
ser tornado pegajoso por aquecimen- porta livre, fixando-a na lie pl.N•—
to, firmemente afixado sôbre uni do3 ção, até que se abra novato eefe,
lados da referida película suporte, outra porta, voltando por tç II) .!
ésse adesivo sendo normalmente não mola.
pegajoso e não formando bloc3
395 "Nem d'spositivo 't rimei
temperaturas de até 50^C, mas dePontos Característicos
porta dupla", como - -et , '!1;i:ne.-senvolvendo ràpidamente ume gran- para
do, em 1 e '2, caracterizado ele, e
de
pegajosidade
e
apresentando
uma
1. Uma fdliia base de papel capor poder ser embutido tines ia
boa aderência às superfícies do pa- parte
racterizada por ser prtoegida contra pel
superior como na infere,- cies
em
urna
temperatura
situada
eno rasgamento e o sujo por uma co- tre 509C
montantes das partes duplas.
e
859C,
o
adesivo
compreenbertura aredente de uma película dendo resina de polivinil-butiral, uni
49 5 "Nevo dispositivo de dl eee
flexível, tenaz, transparente e resis- p/astificainte orgânico liquido com- para
porta dupla", censo reivted "atente ao rasgamento permanente e patível com a mencionada resin e do em 1. 2 .e 3, tudo como
transparenteemnte laminada à dita cera de óleo de rícino hidrogenade. cialmente descrito e .
51 s
feeha base de papel por um adesivo
desenhos apensos ao presete c me7. Como net 11)5V9 artigo de co- mortal.
termoplástico não semelhante à
boracha e normalmente não pegajo- mércio uma ,iaixa caracterizada por
so, tornáclo pegajoso dentro da faixa conter uma Muralidade de películas
TERMO Ne 13r..379
protetoras flexíveis, de solda a quende temperatura de 509C a &VV.
te, em urna pilha, com uma feelia
De 2 de agósto r4e 1931.
2. Uma feitha base de papel pro- suporte removível entre cada ema
tegida, 'de aceirdd com o ponto 1, ca- dessas películas protetoras na pilha,
Mauricio Jorge José Ganem
P'e
racterizada porque a película flexí- as referidas películas protetoras sen- de Janeiro.
vel, tenaz, transpartente e resisten- do adaptadas para laminação permaPrivilégio de. invenção — Vai do'te ao rasgamento é de tereftalato de nente a Reles base de papel por um
para trancar calota; seis
poliatileno.
processo queenvolve a exposição ao positivo
aros das rodas dos veiculos.
calor
de
energia
radiante,
e
compre3. . Um laminado fino de papel,
19 5 "Um dispositivo para ete
caracterizado por compreender uma ndneedo uma película transpartente,
película flexível, tenaz, transparente tenaz e flexível como suporte que calotas aos aros das roceis tios
e resistente ao rasgamento , perma- tem, de cada um de seus lados, um veiculos", caracterizado pelo E'0 n1
nente e transparentemente lamina- revestimento de adesivo termoplásti- compreender unia ou mais hastes
da a uma fôlha base de papel ter- co não semelhante à borracha, não linguetas, giratórias nuns &r:a
mográfico subjacente, e presa a ela pegajoso em temperatura e.e até não, formando um meio de tC,s. liem
por um adesivo termoplástico não 509C, mas ativável ràp idamente para a uma fechadura de qualquer tino
semelhante à borracha e não pegajo- unia alta pegajosidade com trans- ou modelo. acionado por meio cie
so, tornado pegajoso dentro da faixa parência, dentro da limitada faixa chave, hastes ou linguetas t er as
de temperaturas que vai de 509C a de temperaturas de 60 9 C a 359 C, 'es- introduzirem nas aberturas N U 3:1
adrete preparadas nos ares
859C, mas numa temperatura. insufi- se adesivo termoplástico compreen- liências
das rodas dos veículos, obje t i rendo
ciente para provocar uma alteração dendo ingredientes ()ticais-lente Com- fixá-las
firmemente aos seus -speede cir visível na dita fôlha base de patíveis e permanecendo transpa- tivos lugares.
rente depois de esfriar das t emperapapel termográfico,
turas de ativação.
r) "Uns dispottivo para tu over
4. Um processo para proporcienar
8. Como um uevo artigo de co- calotas oas aros das rodes 51/s
uma feolha base de papel com uma
veículos", caracterizado de ecereo
película de cobertura protetora per- mércio um rieelo da película prote- com
o ponto 1, e ainda, pelos fetos
manentemente aderente, transparen- tora de solda a quente e flexível, das ditas
hastes ou , linguetas (.0 .1Fte e tenaz caracterizado por com- caracteirzado por conter unia tira eu- tituirein, com a fechadura. nin ion preender a exposição de um lamina- porte removível separando as voltas
do não aderente à fôlha base de pa- superpostas da referida película pro- junto intimamente legado, de medo
pel recoberto com a dita película tetora no rio ,essa película proteto- tal que urna vez trancada a culn+a
as lingueers
protetora, a última tendo um revcs- ra sendo adaptada para laminaçào no lugar e estando
e
timneto de adesivo aderente, não permanente a fôlhas base de papel hastes firmemente ajustadas às aberpegajoso e de solda a quente sôbre por um processo que envolve a ex- turas ou saliências dos aros de, oela capaz de se rativado entre 509C posição ao calor de energia radiante, da. a celotasó' p oderá ser reeee('a
e 85°C, em associaçã ode condução e compreendendo uma película su- com auxílio da mesma chave que
de calor com um absorvedor de ener- porte tenaz, flexível e transparente serviu para trancá-la.
que tem de uni de seus lados, um
gia radiante, para tuna energia ra- reve
s timento de adesivo termopiásti- 39) "Um dispositivo para trincar
diante intensa suficiente para gerar
co
na() semelhante à borracha, não calotas aos aros das rodas dos
temperaturas no dito revestimento de
veículos", caracterizado de a -urdo
solda a quente suficientes para a pegajoso em temb craturas cW até com o ponto 2, e ainda como o láS ativação do mesmo até a pgejesi- e09 Ce mas rà.pidamente ativável pare tancialmen te descrito t , o relatór i o e
uma alta peg ajosidade ,com transdado.
par ência, dentro da limitada faixa exemplificado nos desenhos que o
. 5. Um processo para proteger *uma de temperaturas de 50 9 C a 859C. acompanham.
feilha base de papel contra o -rasga- e:15e adesivo termoplástico compremento e o sujo e caracterizado por endendo ingredientes oticamente
TERMO Ne 131.730
compreender , primiro, superpor tuna compatíveis e permnaecendo transDe' 17 de agáStce de 1961
película flexível . tenaz de solda a parente depois de esfriar das ternquente à dita 'fó
lha base de papel, perattras de ativação.
Indústrias Zanolini . Antunes Saa reefrida película de solda a quenA requerente reivindica de aceuelo ciedade Anónima — • São Paute.
te . compreendendo um SUpOile fermedo por uma película transparen- co ma Convenção Internacional e Privilégio de invenção' — Atesteite,- tenaz e flexível, tendo, de um de o Art. 21 do Decreto-Lei .29 '1.903 çoamentos introduz'dos em caldeu as
seus ledos, um .reeestimento ade- de 27 d eagiesto de 1945, a prieridade de asfalto.
rente de um adesivo termoplástico do correspondente pedido depositado
1°) / Aperfeiçoamentos introd reides
nãa semelhante .à borracha não pe- na Repartição de Patentes nos Es- em caldeiras de asfalto, cara.aeri zatados
Unidos da América, em 28 de dos pelo fato do tanque depósi t o de
gaitem até 50 9C mas desenvolveedo
remitiam:lite a pegajosidade numa julho de 1960, sob no 45.998.
formato retangular, possuir a seu
tempee ti tura entre 50 9C e BeeC , e
fundo formado por duas faies em
eegundo, a paseage eme/ não da refeforma de "V", ao longo do leu eixo
TERMID N9 131.3e2
rida estrutura sob ehresseSes de eonilongitudinal.
pressão brandas, através de um cam29) Aperfeiçoamentos introdt 'zelos
De 1 de agesto de 1961
po de intensa energia radianfe, com
em caldeiras de. asfalto, como re,vintime camada absorvedora de energia Liceu de Artes e Ofeems de See dicado em 1, e caracterizado pelo faradiante em asseelae5 0 de condução Paulo — Sthe Paulo.
to do tanque depósito ser dotado inde calor com o revestimento ds adeteiramente e na sua região le ;MUI
Privilegi
o
de
invenção
—
Nevo
eivo termoplástico da película ele dispositivo de trinco ura porta câmara de aquecimento com secção
solda a quente ,o calor assim gerado dupla.
losangular e ao longo do referido
no dito revestimento adesivo termotanque, sendo que as suas faces in1
9
)
"blóvo
plást:co sendo suficiente para tornar
diepos' tivo de trinco feriores são paralelas às do t inque,
Pegajoso o mesmo e uni-lo à referi- para porta dupla", carac .erieade p.r de moda a deixar um pequeno interter
tese
retangular,
de onde saem valo de separação.
da fõlha base de papel.
dois suportes para sustentar o eixo 39 ') Aperfeiçoamentos introduzidos
6. Uma - película proletora d s o- do balanchn, que tnovimeeta, de um
eme ealeeeea s de asfalto, coe:os-me
da a quente adaptada para ser
lado u'a lingueta e de out ro um relmndicacties anteriores, tudo suba-.
miriade p ermannentemente a ma t e- limo
provido de mola paca o retór. tancialmente como descrito no rela.
riais base em fornia de fólhas de, pa- fio, quando cessar a pressa° d lin- tório, reivindicado nos pontos tardo-pel, por uni processo que- envolve a gueta.
teristicos 'precedentes e ilustrado nos
exposição ao calor de energia a29
"Nôvo dispositivo de,
desenhos anexo ao presente masdiante. cei • acierieada por zoem :eus- para porta dupla", 'como rei f .
-

e
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De 17 de ageisto dk 1961
Pittsburg Plata Glass Compan.y Estados Unidos da Améalca. Privilégio de invenção - seôvo
processo para fazer a cloração em
fase da -vapor de hidrocarbanetos
alifaticas saturados e seus derirados
- incompletamente clorado.
Pontos característicos

1 - Uni processo para fazer
ração em fase de 'vapor de hideocarbaneeda alifat cos saturados • e seus
derivados incompletamentè . clorados
que consiste em fazer reagir u'a
m:stura de carga compreendendo o
material a ser clorado, oxigênio e
um agente, clprante, compreendendo
1JC1, , D12 ou suas misturas, era contato 'com um catalisador de halugen e to metálico, caraterizado p or
juntar à caada mistura de carga um
h drocarbor.eto aa alifatico insaairado
clorado.
2 - Um processo, 'de adiada com
o ponto 1, caracterizado pelo radrocarboneto- alifático insaturado clorace constatar menos de 30%, sc. Ou), dos componentes orgánicoe da
m stura de carga da reação.
• 3 - Um processo, de acôrde com
o ponto 1 ou 2, caracterizali pelo
tadrocaebc.neto alifático eneatarado
clorado const tuir entre 3 e 20 Z,. em
pês° dcs componentes orgânicos da
mistura de cargá da reação:
4 --• Um processa, de acôrdo com
quairluer dos pontos precedentes ca.aacterizado pelo hidrocarborieto
Parco Instaurado clorado ter-- 5 a 4
atemos de carbcna.
- Um processa? de soarei) com
qualquer dos pontos precedentes, caracterizado pelo hidrocarboneta alifane:, instaurado cloredo ser
cloro-et leno:
•
- Uni processo, de acôrtk) COM
qualquer dos pontos precedentes, _caracterizado pela sulista= a , ser
clorada s ser a 1 2-d.-doar-eu:aia e
peio. hidrocarboneto alifátaca ,uataturado clorado ser o ces-1,2-di-cl0aeea ler o .
Freivaidica-se. 'de acórdo s'aein a
Convenção Internecional e o a"tarea
21 do Cód"go de Propr edade
11 prioridade do pedido correspondente ) deporatado na Raperação
• Patentea doa Estados Un ia al da
"Amerca ean 26-.de setambro de '960
• sob na 53.162. •
TARAM Na 131.773
De 13 de setembro de 4...1131
Indústrias de
.
• Villasbnas S.;Papel a- Rio de Janeiro. •
Modalo de Utilidade - Ne)vot enodêlo de envelope.

-

NOvo mode.° de .envelope

zado paio fato de ser provida altera
Demente na parte superior,- próximo
a abertura, de um semento de papel
que se adere a unia face interna do
envelopa e possui, na extrata:dada
superior um bordo ou aba, livre e
dobrável, que se dobra afame o
documento ou papel colocado no interior do envelope, afastando- o da,
aderência da cola do bordo de fechamento e de proxim'dade do 'ponto da abertura do envelone. tudo
conformefo 1 substancialmente descrito e rep resentado no relaaSelo e
desenhos anexos.
, TÉ.P.M0 - 132.336
De 28-8-61. GiOvani Marcheein - Minaa
PrevIlégi0 de invenção - Nay
conjunto de redueão a ar, adautà.4M
aos veiculoe, raotorlastdos, ema-ciar
mente os carninhaes P.N.M.
10) Novo conjunto de reducE0 aa"
adaptável aos veículos motoritedos
especialmente aos caminhões Tela M.

OIARIO OFICIAL (5e- çáo III)

'Março de 1968

earacUrizado por compreender, Um manta de fibras enrugáveis é con2 - Uni processo, de acôrdo com o
reserv.atóno candrico cujas extre- jugada a pelo menos outra manta de ponto 1, caracterizado pelo catalizador

midades são rosqueadas para adap- fibras 'relativamente não enrugáveis, de Friede/-Grafte ser um halogeneto
tação de duas tampas, sendo a supe- por meio de uma aglutinação inter- metálico.
rior provida de um furo central e mitente, em que o pano composto
- Um processo, de acôrdo com
dotada de UM canal na periferia, pa- submetido em seguida a um trata- os3pontos
e 2, caracterizado pelo
ra a fixação de um protetor de bor- mento que causa o endagamento das catalizador'1de
racha e ainda, internamente, de ama fibras enrugáveis, induzindo a for- reto ferrico. Friedel-Grafte ser clobucha para facilitar o deslisaraento mação de ondulações nas fibras não
4 - Um processo, de acôrdo com
de um eixo, e sendo a tampa inferior, enrugáveis nas áreas não aglutinadas,
que servira, de fundo do referido te- caracterizando-se pelo fato de que qualquer dos pontos procedentes, caresvatórioNotada de um furo ros- taismantas são empregadas em forma racterizado pela mistura ,liquida
queado na parte central ao qual se não tecida, e que o comprimento das compreender metil-cloroformio e ciuadapta unia conexão destinada a fibras relativamente enrugáveis e os retos de hidrocarbonetos orgânicos
ligação do cano que conduzirá ar pontos de aplicação do aglutinante tendo, nela presente, o citado ca talicomprimido ao interior do dito reser- são ajustados de tal maneira que as zador de Friedel-Grafte.
vatório cal:mirro. No seu interior, ai- fibras enrugáveis venham a ser aglu5 - Um , processo, de acôrdo cora
tua-se um eixo cuja extremidade in tinadas em dois pontos, pelo ao longo qualquer dos pontoe procedentes, cado
seu
comprimento.
fixação
de
a
-ferioésmadp
racterizado por medir, continuamenum êmbolo dotado na periferia de dois 2 - Um método, de acôrdo com a te, pH do destilado e aumentar ou
canais para a: colocação de anéis de reivindicação 1, em que uma manta diminuir, autdmaticamente. a euantiborracha a fim de aumentar a veda- de fibrasrelativamente não ehrugá- dada de amorna fornecida a citada
ção efetuada pelo dito êmbolo no veia é colocada sôbre o outro lado da zona de vaporiza-ao em resposta a um
reservatório referido e cuja extre- mencionada " manta central de, fibras aumento ou diminuição da escala demidade superior do dito eixo é furada enrugáveis.
sejada.
•
Internamente rosqueada para a fi6 - Um processo, de acôrda " com
3
Uni
má
iodo
,
de
acôrdo
'com
xação de um estojo de regulagem de
qualquer dos pontos precedentes, caum garfo de comando o qual fará a qualquer uma das reivindicações pre- racterizado
por manter a zona de via•
ligação do conjunto ao braço do co- cedente, caracterizado_pelo fato de porizaçã,o entre
65.5° e 101,7'C.
mando da redução da caixa de mai- se coicearem duas mantas de fibrae
cha do veículo. Uma arruela é enros- relativamente nãe enrugáveis sôbnr
7 aa Um processo, de, acôrdo com
cada no referido estojo de reguingam, um ou ambos os lados da manta de qualquer dos pontos precedentes, caracterizado por conlene.ar o destilado
posuinda um canal na periferia, pa fibras enrugáveis.
ra ajustarem e fixação de um protecompreende mettl-cloroformio e
4 - Um pano, em que 'pelo menos que
vapor dágua, e separar a face •fgator de borracha, do tipo sanfona.
uma manta de fibras enru gáveis 1 nica
condensadas que contém o meteiconjugada a pelo menos outra manta clorofórmio
2 0) - Nôvo conjunto de redução
da face aquosa mantida
ar adaptável aos veículos motorizados, de fibras relativamentt não' enrugá- num
pH de entre 6 e 11.
especialmente os caminhõas F.N.M., veis, por meio de unia aglutinação in8 o- Um prccesso. de acôrdo :oin o
caracterizado de acôrdo com o pon- termitente, em que o pano coposto ponto 7, caracterizado por manter o
to 1, e ainda pelo fato de nôvo con- submetido em seguida a um trata- pli entre 7,5 e 8,5.
junto ser fixado ao lado da caixa de mento que causa o enrugamento dar
Reivindica-se, de acôrdo com a
marcha-por me:o de uni suporte e ser fibras enrugáveis, induzindo a formaligado ao cano cale conduz ar compri- tão de ondulações nas fibras não en- Convencão Internacional e o Art. 21
mido ao mostrador de pressão situa- rugáveis, nas áreas nana aglutinadas. do Código da Propriedade 'industrial,
do no painel do veiaulo por meio de caracterizando-se pelo fato de que a prioridade do pedido correspondenuma conexão em "Ta, da qual sae um tais mantas são empregadas em for- te depositado na Repartição de Patubo para: conduzir o ar até uma tor- ma não tecida, e que o comprimento tentes das Estados Unidos ia Améneira de alavanca prèviamente 4olo- das fibras relativamente enrugávele rica, em 8 de dezembro de 19e0 sob
cada no painel -de instrumentos, no e os pontos de aplicação da aglufna- no 74.556.
local em que já existe a alavanca do te são ajustados de tal maneira • que R'o de Janeiro.
sistema de redução a cabe de IÇO. as fibras enrugáveis venham a ser
Na junção de saída da refeeida tor- aglutinados em dois pontos, pelo meTERMO N° 132.731
neira, será colocado um cano que nos ao longo do seu comprimento.
descendo até caixa de- marcha, irá 5 -a Um pano, de acôrdo com a reiDe 20 de junho de 1961
se agar na porção inferior do nôvo vindicação 4, em que tuna manta de
Nomes: João Costa Negraes e Riconjunto, na conexão de bronze ai fibras relativamente não enrugáveis
cardo Bursuglia - São Paulo.
existente.
é colocada esôbre o outro lado ti
Endereco: Rua Barão de Itapeti39) Nôvo conjunto de reducão p ar menciea ada, manta centrai d f
ninga nt' 83 - 100 andar.
adaptável aos veículos motorizados enrugáe-eta.,
Invento: Nôvo tipo de cubo para
6- Um pano, de acórdo com qualespecialmente as caminhões F.N.M.. •quer
uma das rei . udicações proce- fixação de rodas nos auto-veiculos.
caracterizada de acórdo co mo !ma- dentes, daracterizado pelo fato_ de se Classificação:
to 2, e ainda pelo fato da terneira colocarem duas mantas de fibras re:
Pontos característicos
deecrita comandar o funciomunento lativameate não enruaáveis sôbre tini
de todo o conjunto: estando fechaia. ou ambos os lados da manta de fibras
1 - Novo tipo de cubo para a fio conjunto ficará' na posição de mar- enrugáveis.
de rodas nos auto-veiculos, forcha simples, forçado por unia mola A requerente relaindica. dç acôrdo xação
e o mado de um cubo comum, com porca
situada na carcassa da caixa de.mar- com a Convenção-- Internacibnal
externa, porém caracterizado por ter
cha e unida ao braço de reducãõ; es- art. 21 do Dec. Lei n9 7.093, de 2'
il nesta, tia parte inferión uma série do
tando aberta, a torneira deixara pas- de agõsto de 1945 a' orpridaae
dentes, dispostos simetricamente ns
sar o ar pelo cano, o qual, entrando correpondente pedido depasitaao
periferia e que são travados por
no reservatório c.escrito, empurra O Repartição de Patentes dos elstada sua
uma
em
-.
&rebolo4 concluindo a manobra de Unidos .da América do Norte,55.097. porca.cunha ao ser rosqueada a eitads mudança de marcha. Para inverter a de setexubro de- 1960,sob o n9
manobra, é só girar a alavanca dr
II - Novo tipo de cubo para a fixação de rodas nos suta-veículos, caa
torneira para a posição fechada e a
Taleal0 N9 132.479
racterizado também por ter a cunha
mola chamará de volta o êmbolo
de trava, já reivindicada fixada nata-'
dando descarga ao ar existente no
De 12 de setembro de 1951
rtamente em um range, de modo gut
enterior do colindro, por meio de uras
Pittsburg- PlateaGlass Compaaa
o -iro da porca do cubo só é livre eia
válvula de descarga rápida.
Estados Unidos dei América. 'rimas em sentido como nas catria
49) Novo vonjunto de redução a ar Previlégio de Inverçáo
Nova eas.
adaptável aos veilculos motorizados processo para separar metil-e arofôr- III — Tubo como descrito e ilusespecialmente os camalhões F.N.M. mio de uma mistura llquide. otas o en-* trado nos desenhos anexos.
caracterizado de acônda com o ponte cerra e um catalizaaor oe pried
e, e ainda como o substancialmente Gral te.
descrito no relatório e ilustrado pelo' 1 - Um processo para separar tae
TERMO N: 132.892
desenhos que o acompanham.
til-clorofórmio de u'a mistura liquida
De 25 de asgéato da 1961
anexos.
que o encerra e um catalizador de
Este 'Friedel-Grafte,a caracterizado por in- Ralph Lubsgy Atkinson
da América. •
Unidos
troduzir
a
citada
mistura
liquida
nuTisR110 laa, 122.O'?
ma zona de vaporizacáci mantida nu- Privilégio de Invenção: Um prochaa
ma tempeeatura suficiente para des- absorvente.
De 8-9-81. _.
tilar inetil-c'oroformice enquanto se 1 - Uma toalha sanitária, caracteIvan Bering e Gnedon D. Riessal
Introduzem, cimultâneamente, amonla rizada por compreender; um naclea
Canadá. . •
sesaret va ,:lor d5..rnla na citada 'ar, absorvente alongado, tendo a parte
Previlégio de Invençaa - . Pacas nea na, 'emeqoarill.cia„
-'es tuficiantes para dianteira uma largura geralmente * ataa
tecidos e método, paea f h-eia-lora
manter o destra:10 role Contem Met1.1- uniforme na maior parte do seu com- a 1 -. Um Método 'para -a prodw0.0
-'n^o feoT-'n num VII dentro-- da meu, parando, e uma parte trazeira. mais
estreita e • adelgaçada, um invólucro
uni pano, ein-r-.Q-u:..)
la de-6 iÀ il.
•

_
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Sexta-feira 1 r.
,s
permetevel -aos líquidos englobando o
referido núcleo e adaptando-se perfeitamente a éle, .eseendendo-se o
referido invólucro para,além das extremidades dp referido núcleo para
formar abas de fixação.
2 — Uma toalha sanitária caracterizada por compreender um 'núcleo
absorvente alongado, com uma pardianteira de largura geralmente
te dianteira
tanforme na maior parte do seu comprimento, e uma parte -trazeira estreita e adelgaçada, um invólucro
permeável aos líquidos que engloba
o referido núcleo, adaptando-se perfeitamente ao mesmo; estendendo-se
o referido, invólucro para - além das
extremidades, para formar abas de
fixação, estendendo-se as porções do
' referido invólucro que envolvem os
lados da referida parte traseira adelgaçada também para dentro da referida porção traseira, para emprestar
estabilidade a essa porção.
3 —*Uma toalha sanitária caracterizada por compreender um núcleo
absorvente alongado com uma porção dianteira de largura geralmente
uniforme na maior parte do seu comprimeito, e uma porção traseira estreita e adelgaçada, sendoa referida
porção traseira formada por uma
quantidade de camadas absorventes
sobrepostae, uni invólucro permeável aos líquidos, englobando o referido núcleo adaptando-se perfeitamente ao mesmo, estendendo-se o
referido invólucro para 'além das extremidades do referido núcleo, formando abas de fixação, estendendoas as porções do referido, invólucro
que envolvam os lados, da referida
porção Careira adelgaçada ' também
para deleito, — entre as camadas ade jacentes sobrepostas, para emprestar
estabilidade à referida porção traeche.
— Uma toalha sanitária caracterizada por compreender um núcleo
absorvente alongado, tendo uma porção dianteira de largura geralmente uniforme na maior parte do seu
comprimento, e uma porção traseira
estreita e adelgaçada, um invólucro
permeável aos líquidos englobando o
referido núcleos em perfeita adaptação com o mesmo, estendendo-se o

•

•

referido invólucro para além do referido invólucro que englobam os lados
da referida porção traseira adelgaçada formados por bainhas que se
estendem para dentro da referida
porção traseira, para emprestar estabilidade à referida porção trazeira.,
5 — Uma toalha sanitária caracterizada por compreender um núcleo
absorvente alongado, tendo uma porção dianteira de largara gera/mente
uniforme na maior parte do seu comprimento, e uma porção traseira estreita e adelgaçada, sido 'a referida
porção traseira -formada por uma
quantidade de camadas absorventes
robrepostas, um invoiticro permeável
aos líquidos englobando o referido
núcleo eni perfeita adaptação com o
mesmo, estendendo-se o referido invólucro para além das extremidades
do reefrido núcleo, formando abas
de fixação, sendo as porções do referido invólucro que envolvem os lados
da referida porção traseira adelgaçada formados com bainhas que se estendem para dentro, entro as camadas adjacentes sobrepostas. para em•
prestar establididade à referida por-.
ção trazeira.
6 — Uma tenhas sanaria caracterizada por compreender um núcleo absorvente alongado tendo unia parte
trazeira estreita e adelgaçada, um
-invólucro permeável aos liqáidos englotendo o referido nticieu em perfeita adaptação com o mesmo, estendendo-se o referido invólucro para
além das extremidades do referido
núcleo para formar abas de fixação.
estendendo-se também as porções do
referido invólucro que englobam os
ladra da referida porção traseira
adelgaçada para dentro da referida
porção traseira.

7 — Uma toalha sanitária caracterizanda por compreender um núcleo
absorvente alongado, tendo uma porção trazeira estreita e adelgaçada,
sendó a referida porção traseira formada por uma quantidade de camadas absorventes sobrepostas, um inv4lucro permeável aos líquidos englobando o referido núcleo em perfeita
adaptação com o mesmo, estendendose o referido Invólucro para além das
extremedidades do referido núcleo,
para _formar abas de fixação, estendendo-se também as porções do referido invólucros que englobam os lados da referida porção traseira adelgaçada para dentro e entre as camadas sobrepostas adjacentes, para comunicar estabilidade à referida porção traseira.
8 — Cada uma e tôdas as novas
realizações aqui descritas, individualmente bem como em suas várias
combinações, aos seus aspectos mais
amplos bera corno nos mais limitados.

O rei:Perante reivindica de acaado
com a Convenção Internacional e o
art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de
27 de ageosto de 1945, et prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América do Norte, sob o
ne 59.766. de 30 de setembro de
1960,

TÉRMO N° 133.459
De 16 de outubro de 1961
Francisco Antônio de Aguilar Fernandes — Rio de Janeira.
Modelo de utilidade: Aparelho elétrico anti-furto de automóveis.
Em resumo reivindicam-6e como
características da invenção:
'Aparelho elétrico anti-furto
'de .automóveas" careatterizado pelo
fato de ser constituído por um dispositivo formado por uma fechadura
conectada com um interruptor de quatro fases encerradas em um cápsula
metálica que na fase superior da passagem Gee fios ligados no 'referido
interruptor, fios êstes que se estendem
através de condutos flexíveis, fixados por meios adequados domun.s, em
face superior externa da citada cápsula em pontos coincidentes com os
furas por onde saem os fios.
29 — "Aparelho elétrico a.nti-furto
de automóveis" como no ponto 1.
caracterizado pel
o lato de: por um
dos conduites passarem dois fios que
vão ser legados respectivamente um,
no motor de arranque e outro, na buzina e, passar pelo outro conclua:e
um fio só que se liga no distribuidor,
sendo tate segundo conduite em conexão com um fio-terra que ligado
no aparelho de um contato é soldado na face superior interna da cápsula.
3 — "Aparei/10 elétrico anti-furto
de automóveis", como nos pontos anteriores, caracterizados pelo fato do
conduite por onde, passa-um só e único fio, ser na extremidade oporia a
que fica na cápsula dotado de uma
blindagem pela eual é cravado no
distribuidor.
Tudo como substancialmente des
-crito.
desenhado e reivindicado.
No 133.641
De 24-10-61
Privilégio de Invenção: "Dispositivo
Automático de Reversão para Tambores de Máquina de Lavar Roupa".
Requerente: Kodama S. A. Indústria de Máquinas, firma brasileira, estabelecida na cidade de São
Pau/o.
TÊRmo

Pontos Característicos'

1 — Dispositivo automático de geversão para tambores de máquinas de
lavar roupa, caracterizado poe compreender inicialmente três pgies li-

sas, adjacents a entre ai e aplicadas
em Vamo do eixo de _acionamento
do tambor da máquina, sendo a polia central rigidamente solidária ao
referido eixo, e as laterais montadas
livres sôbre o mesmo, polias estas
que recebem rotação proveniente de
uma larga polia lisa e extrema do
eixo de um motor, através de duas
correias, uma das quais cruzada.
2 — Dispositivo automático de reversão para tambores de máquina de
lavar roupa, como reivindicado em 1,
caracterizado pelo fato de o mesmo eixo de acionamento do tambor
ser dotado de um trecho em rosca
sem fim, onde se acopla perifericamente uma roda dentada, coaxial
com outra, esta ligada por correia a
nova roda, provida da um pino lateral excêntrico; e o conjunto incluindo
ainda um roleta contrapeso, mantido
levemente inclinado em re lação à vertical por um par de braços articulados ao centro da roda com excêntrico, braços estes articulados\ a uma
haste retilínea, aplicada extremamente, e com folga, sôbre uma fita
dotada de guias de passagem para
as correias referidas em 1.
3 — Dispositivo automático de :eversão para tambores de máquinas
de roupa, como reivindicado
até 2, substancialmente corno deserito e ilustrado nos desenhos &rocas.
TE.R310 No 134.311
De 23-1141
International Harvest Company —
Estados Unidas da América.
Previlégio de invenção e— Injetor
de combustível.
1. Uni injetar de combustível, ten
-dounimectrlobustível que fornece intermitentemente
uma carga de combustível medida,
sob pressão, ao mesmo, para injeção
em um motor, caracterizado por primeira e segunda câmaras tendo meios
de passagem interligados um ao outro
com o meio de contrôle, a primeira
câmara incluindo unia válvula de IMpulsionamento responsfevel pelas mudanças de pressão no meio de contrôle a fim de dispor a válvula de
impulsiona.mento em posições alternadas de medição e Injeção, e o meia
de passagem incluindo uma válvula
de retenção operável pela pressão de
carga medida pelo meio de contrõle
de combustível a fira de comunicar
a carga de combustivel com a segtuie
da câmara na posição de injeçáo
do meio de válvula de impulsionamento e injeção de alta pressão operàvelmente ligado com a válvula de
impulsionamento e a segunda câmara na posição de injeção da Válvula
de impulsionamento para injeção da
carga de combustível deasegunda cániara para e motor.
2. O injetar da combustível conforme o ponto 1, caracterizado pelo
fato de que o meio de injeção. de
alta pressão inclui unia instalação ,de
tubo de injeção que se comunica com
a segunda câmara, uma fonte de alta pressão que se comunica 'com a
válvula de impulsionamento, possuidora de-um meio de bomba na posição de injeção da válvula de impulsionamento, incluindo a instalação de
tubo uma câmara e uma válvula de
tubo, na cámara, uni assento de alta pressão com a câmara do tubo e
mantendo o assento em posição fechada na posição da medição do meio
de válvula primeiramente mencionado, e o meio de bomba compreendendo um pistão cie potência que recebe uma fonte de alta preseãe numa
pressão ,e transmite a pressão em
proporção maior, à segunda câmara,
abrindo o assento ha posição medida
do meio de ve firula primeiramente
mencionaeo, tenda a meio de pistão
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de Meça uma parte de pLatia; maior
oposta à frente de alta preAâo e uma
parte de pistão reduzida °poma à segunda câmara.
3. O Injetar de combustível conforme os pontos 1 e 2, caracterizado
pelo fato de que a válvula de impulsionamento tem meio de porta que
se comunica com o meio de bomba
na posição de medição da válvula de
imPUlsionamento para descarregar
fluido do meio de bomba. .
A requerente reiviiidica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n° 7.903, de
27 de agdfito de 1945 a prioridade do
correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes nos EE.UU.
da América, em 14 de abril de 1960,
sob ne 103.156,
TERMO N9 134.4i 5
•
1i'
B. Animam Maschinenfabrik A.O.
— StilÇa.
Previlégio de, invenção — Disposição para aplanar e compacitar superLides do solo e de estradas.'
•

Pontos Caracterfiticos

1. — Disposição para aplanai e
compactar saperficies do solo e de
estradas, compreendendo uma Ng14,
de cornpacitação acionada a motor
para um movimento pendular de
compacitação em orientação tran.sver.sal à direção- de locomoção, caracterizada por ser o movimento de compacitação vectorialmente composto
pelo movimento de locomoção e um
movimento pendular em 'riu
inclinado orientado em angulo obtuso à direção de locomoção. em tõrrio
de um eixo inclinado
2. -e Disposição .de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado per serem a
velocidade de locomoção e o movimento pendular da viga mfituamente
ajustados de maneira tal que o resultante movimento de batida, visto
na direção de locomoção, ocorra para trás e para traem.
3. — Disposição de acende com o
aonto 1, caracterizado ae/o fato de
serem o movimenta de locomoção
o movimento peealefar da viga derivados do, mesma motor, de maneira
• ser o resultante. movimento de batida sempre igual ema tadas as ve*c.cidades de locomoção.
4. — Disposição de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado por estarem
as rodas de locomoção dispostas' de
maneira independente uma da outra.
e ajustáveis tanto em altura em relação à viga como também deevia veios
em tõzmo da extremidede da figa. de
modo que, com comPacitação de ume
faixa de ala:gemente de encontro a
material , ja compacitado a vige possa ser ajustada para que obrigada'rente seja abtida uma juraea t•i
costure perfeita.
Finalmente, a requerente reivindii.a a prioridaee do correspóndente pedido depositado na Repartição de Patentes da Surra. em 12 de dezernareia
de- 1960. sob n 9 13.915-60.
TERMO N9 134.419,
de 24 de novembro de 1961
Werner Hugo Wilhelra Schuelier
Canadá.
Privilégio de invenção .2= Processo`
e aparelho para o enrolamento continuo de fios de filamentos e fibras
feitas ,de vidro.
1. Um processo para o enrolamento continuo de flot de filamentos e
fibras feitas ,de vidro caracterizada
porque uma bobina vazia que giro
numa velocidade mais alta e introdue
zida no percurso doa filamentos da

.!
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itest~stre,
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Unia bollena "cheia' qw., gira em nMo- 1?.. Um aparelho para o enrolacicir:cle decrescente, a bobina cheia meato continua de fios de filamensendo -deslocada da sua posição de tos e fibras de vidro, substancialmenenrolamento. alem da . posição da des- te corno descrito acima e ilustrado
carregamento, e a bobina vazia sen- rim referencia às figuras 2a, 2b e
a° deslocada parauma posição alem 2c dos desenhos anexos.
13.. Um aparelho para o enrolaCa posição de enrolamento, c.en o
caie.. depois ao rompimento do lio, a mento continuo de fios de filamenbobina cheia é devolvida para a posi- tos e fibras de vidro, substancialmenção de descarreaamento e a bobina te aomo descrito acima e ilustrado
veada para a posição de earó aniento. cem referencia P.3 figuras 2d e 2e dos
2. Um processo de acordo com o 'desenhos anexos.
14. Um aparelha para-o enrolaponto 1,, caracterizado porque as bomento continuo de fios de filamenbinas cheia c avo da podem e:r
tos
e fibras de vidro, substancialmenuma
distância
constante
locadas a
uma da outra, ao longo de um per- te como &usaria) acima e ilusaeado
com referencia às figuras 3 e 4 dos
:urso 7ircu'ar.'
• som o desenhos anexos.
„ • 3. Um proceeso de acardo
ponto 1 e ponto 2, caracterizado porA requerente reivindica de acôrdo
que ele bobiaas cheia e vazia se des- com a Convenção Internacional e o
locam ao longo da percursos retos art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de 27
de agósto de 1945, a prioridade do
que se• cortam.
4. l'tan aparelhas destinado à rea- vorrespondeate pedido depositado na
lizaçáo do processo de adiado com Repartição de Patentes na Inglaterra,
os pontos 1 e 2, caracterizado por in- em 25 de novembro de 1960, sob núclur duas bobinas diametralmente mero 40.666.
opostas, localizadas •sôbre um tambor
que é rdtativo tanto na direção levóTÉRMO N.9 134.493
gina como na dextrógiira, com as bobinas • móveis, , par fheio de tambor, reDe 28 ie novembro de 1961
lativamente a uni guia de fio ou dispositivo " guia que é montado rotacio- rerry Rand Corporation — Estados
nalmente mas também deslizante Unidos da-América. — Título: "Deaxialmente sôbre uni eixo fixo, 'além saceleracior Harmônico de Inércia".
da posição do referido guia do fio.
Privité.oio de Inreriedo
5. Um aparelhes para o enrolamento Continuo' do fios de filamentos
Privilégio de Invenção.
e fibras feitas de sidra; caracterizado
por incluir uni pai " de bobinas montadas em posições, diametralmente
Pontos Característicos
opostas sôbre um suaorte pivotado no
centro, e dispositivos para girar o su1 — Una dispositivo para deter o
porte quando os carretéis devem ser movimento de uma e um
trocados, além -de dispositivos para movimento de uma
inovei,
reduzir a velocidade de rotação da éaraeterizado pelo fatode campreenbobina cheia e para aumentar a velo- der. um órgão anular e um órgão sócidade da bobina vazia, de tal ma- bre o qual . dito orgão anular é suporneira que o fio sôbre a bobina cheia tado
para movimento oscilatório, sob
é forçado soltar-se sendo recebido na ¡Afluência
citada peça móvel, para
bobina vazia para ser enrolado nela. desacelenarda
harmônicamente o movi6. Um aparelho para o enrolamen- mento da referida péça móvel.
to contínuo de fios de filamentos e 2 — Um dispositivo para deter o
fibras de vidro, caracterizado por in- movimento de uma peça móvel, cacluir dispositivos para mover tuna bo- racterizado pelo fato de compreender
bina vazia e uma bobina cheia ao um órgão anular, um órgão sôbre o
longo de percursos oblíquos, vantajo- qual dito órgão anular é suportado
emente ortogonais um em relação para movimento oscilatório a fim de
ao outro, de tal maneira que a bo- prover desaceleração da referida peça
bina vazia é feita apoiar-se contra o móvel, dito órgão anular, no fim de
filamento em uma posição interme- seu movimento oscilatório, cooperando
diária à bobina cheia e à posição com o mencionado órgão de <espane
de produção dos filamentos ou-fibras, para efetuar uma parada para a refea dispositivos para modificar a veloci- rida peça móvel.
dade rotativa das duas bobinas, de
modo a soltar o filamento ou fibra, 3 — Um dispositivo destinado a pacom o que, então o filamento ou fibra rar o movimento de uma aeça móvel.
começa a ser enrolada na bobina tendo uma porção de borda, caractenzado pelo fato de incluir um pino
vazia.
Um aparelho de acôrdo com o fixado na trajetória da citado poreão
ponto 1 ou ponto 2, caracterizado por de borda, um anel suportado em .um
incluir dispositivos para fazer voltar aldo pelo mencionado pino e disposto
a bobina vazia para a posição de en- de modo a ser -oscilado peia citada
rolamento original e para remover a oorção de borda quando esta altima
move-se em direção ao citado pino
bobina cheia:
•Um aparelho para o enrola- modo pelo qual o centro de gravidade"
do
.e.nel é deslocado de uma primeira
mento contínuo de fios de filamentos
e fibras de vidro, caracterizado por posição, através de um arco de cérea
compreender um ou mais guias dos de 909, para prover de tiesacelProç•ão
fios, um rôlo 4e pre-enrolamento, una da referida peça móvel que o citado
par de bobinas, um tambor rotativa anel e o mencionado pino detenham,
• suportando os •eixos das bobinas, e o movimento da referida peça.
dispositivos destinados a girar essas
para deter o
bobinas e és.ses tambores e para ope- '4 — Um dispositivo
de uma peça tendo unia
rar os referidos guias sincrbnizada- movimento
de borda reta caracterlatio
mente, de tal maneira que o fio é porçãc
fato de comportar uni pino fixaenrolado continuamente em sucessi- nele
do
na
trajetória
da citado porção de
vas bobinas.
borda, uni anel suporta em um 3s.clo
9. Um aparelho de acôrdo com" o pelo referido pino e disposto de modo
ponto precedente, caracterizado por ser oscilalo pe.a mencionada porção
incluir um dispositivo para vá- de borda quando este última se move
rias as velocidades relativas das par- em direção ao dito pino, melo pelo
tes giratórias, com as finalidades es- nua! o centro de gravidade do anel
pecificadas.
deslocado de urna posicão inana/ atra• 10. Uni processo para o enrolamen- vés de um linaulo de cama de 90 e, para
to contínuo de fios de filamentos e arover desaceleraçâo harmónica ria
fibras de vidro, substancialmente cefeida peça irOve/ e om órgão de
como descrito acima
tensão associada com n citado anel
oferecer reeistencia. an movia-len11. Um 'aparelho para
enrola- aoara
do meacionedo anel.
mento continuo de fios de filamentos
e fibras de Vidro, substancialmente 5 — Uni dispositivo para deter" o
como descrito acima e Ilustrado com movimento de uma peca tendo uma
aelerência às figuras' ia, lo dos porção de bordareta crienereeeseiao
ueseuhos amena.
ïeSela fato da comportar um p'no

Judo na trajetória da leferilla porção
do boroa, inn anel suportado em um
lado pelo citado pino • e disposto de
modo a ser girado pela mencionada
porção de borda quanod esta ultima
move-se em. direção ao mencionado
paio' meio pelo qual o centro de gravidade do anel é deslocado de uma
posição inicial, através de um arco de
caca de 909, para prover desaceieraçaa,
harmônica da referida peça móvel, um
órgão de tensão associado cone o mencionado anel de /iodo a oferecer, deslisavelineate, resistência ao movimento do mencionado anel, e um órgão
destinado a ajustar o citado Órgão-de
teneão para aumentar a resistência ao
movimento do dito anel.
6 — Um dispositivo para deter o
movimento de uma 'peça tendo unia
borda vertical, caracterizado pelo fato
de compreender uni pino fiado na trajetória da dita borda vertical. iun anel
tendo seu centro ae gravidade abalo
do citado pino e sendo suspenso cio
mencionado pino na trajeto:0a' da citada borda vertical, modo pelo qual,
quando a peça móvel se aproirna
pino, o anel é oscilado de modo raie
seu centro de gravidade oscila, em uni
arco de cérea de 90. 9. ern eórno do
pino e para ficar em alinhamento horizontal co mo referido pino a fim de
provar a desacei.eração num-Mica cia
referida peça móvel até que o anel e o
pino cooperem para deter a referida
peça móvel.
o
7 — Um dispositivo para ,
movimento -de uma :)eça tedo uma
borda chata, caracterizado pelo fato
de compreender um pino fixado na
trajetória da dita borda, um anel suportado pelo citado pino e diametralmente na trajetória da citada borda
para ser 'engajado pela mesma, aito
anel tendo substancialmente uni•raovimento processual ao longo da mencionada borda e proporcionando deeaceleração harmônica da mencionada
peça móvel quando a borda se aprolma do dito pino e até oue a referida
borda eng.aje a porção " do anel entre
o ,pino e e borda para provocar
• urra
parada.
8 — Um dispositivo para deter o
movimento de unia peça tendo uma
borda chata, caractenzado P ela fato
de compreender um pino fixado na
trajetória da' citada borda.. um anel
suportado no mencionado pino e
substancialmente na trajetória da
mencionada borda para ser engajado
peia me-ma, dito anel tendo substan-:
cialmente uni movimento precessional
ao longo da referida borda e proporcionando a desaceelraeão harmônica
da referida peca móvel a medida que
a borda se aprobna do dito pino e até
a borda engaje a porção do anel entre o pino e a borda para provocar
uma parada, e um órgão de tensão
associado Com o mencionado anel
para resistir elà.sticamente $10 MOVImento do dito anel.
9 a- Uni dispositivo para deter o
movimento de umapeça tendo uma
borda chata, caracterizado pelo fato
de compreender um pino fixo na trajetória .da referida borda, um anel
suportado sôbre o referido pino e diametralmenae na trajetória da dita
borda para ser engajado pela mesma
dito anel um movimento substancialmente processional ao longo da citada
borda e proporcionando deeaceleracão harmônica da referida peça móvel
a medida que a horda se aproxima do
citado pino e até que a referida borda
engaje a porção do anel catre o pino
e a borda para prover uma parada e
um órgão para ajustar o órgão 'ir
tensão a fim de aumentar a re.sistênela ao movimento do referido criei
10 — Um dispositivo de acôrdo non)
o ponto, 8, caracterizado pele feto do
citado órgão de teneão i ncluir um^
mela nrésa ao anel em um 'unto dia.metaramente opasto ao ieferirlo pino.
!meia fazer vai-ar a aaão de rie . ;R, eria dito anel em mo
semento. escaa.tório•
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11 — Um dispositivo de acórdo com •
o ponto 8, caracterizado peio fato da
dito órgão de tensão incluir uma mola
de lâmina provendo pernas divergena
las para engajamento deslisável com
a superfície interna do citado anel. é
um órgão destinado a prender a refe- .
rida mola a uni lado do dito pino.
12 .-- Os aspectos de novidade e
vença° caracterizados pelo fato de estarem substancialmente de "acôrdo
tom o que foi representado e descrito.
A Requerente reivindica- de acôrdo
com a Convenção Internacional e o.
Art. 21 do' Deeretolei n.9 7.903 de 27.
de agasto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Re- •
particão de Patentes nos Estados Unidos da América, em 30 de novembro "
de 1960. solf o n.9 72.631.'
TF.rmo n.9 134.587
, De 30 de novembro de 1961
Regia Nationale Des Usines Reniallí
— França.
Titulo: "Distribuição de Motor • de
Pistão Rotativo".
Privilégio de invenção.
Pontos Característicos
1 — Disctribaição de motor de piatão -rotativa a quatro tempos tendo
uru estrator de três róbulas formando
amam-as cie trabalho escalonados de a
120.9 amas das marna em teimo do
eixo e um reter formando pistão de
dois lóbulos oper:stos de contôrno epieicloidal conjugado do contierno do
estatele e girando exciaitricamente sabre um virabrequim que gira a uma s
velocidade dupla da velocidade do rotor mas em sentido inverso, caracterizada pelo fato das válvulas de admissão e de escapamento, abrindose nas
câmaras de combustão associados às
câmar.as de trabalhte' serem comanda,
das por carrinhos de báscula dispostos
radialmente a 120.9 por melo de um
excêntrico único e um só ressalto e
girando com velocidade aeutil à do iotor e nomesmo sentido.
2 — Distribuição de acôrdo com o
ponto 1, caracterizada pelo fato do
excêntrico ser do tipo disco e agir sóbre botões de pressão cilíndricos guiados nos alojamentos de um cárter fixo .
ligado ao estator.
3 — Distribuição de acôrdo com' o
ponto 1, caracterizada pelo lato do
comando de válvula de admissão de
uma câmara efetuasse simultâneamente eem o da válvula de esca.pac
mento de uma câmara vizinha, as seis
válvulas do inbtor estando, para tate
fim, montadas em três grupos de duas
válvulas sôbre eixos comuns "de carrinhos de báscula.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internaeional e o
Art. 21 do Decreto-lei n. 9 7.903. de
27 de agôsto de 1945, a prioridade do,
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da França
27 de dezembro de 1960, sob o número
848.114.

Ta:R1\10 N9 135.421
' De 2 de janeiro de 196'
Fernando de Oliveira — S. Paulo. •
Modélo de utilidade — Dispositivo
auxiliar com engrenagens e mola
adaptado em veículos.
1. Dispositivo auiliar com
nagens e mola adaptado em veículos,
caracterizado por acumular em urna.
mola aspirai a fôrça do veículo auxiliando-o nas subidas e freando-o nas
descidas.
2. Dispositivo auxiliar com engrenagens e mola ada ptado em veículos,
de acôrdo cem o ponto 1, caracterizado ainda pelo fato do acúmulo de
fôrça ser proporcionado por várig,s
engrenagens -adaptadas ao eixo.
3. Dispositivo auxiliar com enerenagens e mola adaptado em veiculas
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de acórdo dem os pontos anteriores, 6. Aperfeiçoamento em circuito de a outra polaridade é escoada pela ex- tâoeamente colocando cai curto o ree
tudo substancialmente como aqui des- partida para um motor sincrono con- citatriz durante a partida.
eistor da descarga através de ainda
crito e representado nos desenhos forme reivindicado nos itens de a a 12. Aperfeiçoamento em ciecuito de um outro dispositivo condutor unidi5 supra, caracterizado por compreen- partida para um motor síncrono ca- racional.
anexos.
der as etapas de fornecer potência exu
corrente alternada ao enrolamento de racterizado por a Combinação ter no Finalmente, a requerente reivindica
TÉRMO N9 135.454
armadura no motor para estabelecer Item 11 onde a tensão de interrupção Os favores da Convenção Internacioum campo girante no- entre-ferro do cio diapositivo .de interrupção seja nal, visto a presente invenção ter sido
De 3 de janeiro de 1962
motor, retificando potência da mesma bastante baixa do maneira que a depositada na Repartição Oficial de
fonte e alimentando com a mesma tensão nominal dos retificadores não Patentes dos Estados Unidos da AméPontos careci ertsticos
o enrolamento de campo em uma ex- será excedida e seja alta bastante de rica do Norte em 6 de janeiro de
General Electric Company — Nor- citatriz • para estabelecer um campo forma a não ser ligada pela efaída da 1961 sob o n 9 81.130.
te-americana.
estacionário no entre-ferro da exci- excitatriz.
"Aperfeiçoamento em circuito de tatriz, acelerando o motor por ação 13. Aperfeiçoamento em 'Circuito de
partida para um motor síncrono".
de motor de indução e aproximada- partida para um motor síncrono caTÉRMO 14" -135.443
mente a velocidade sincrona,
racterizado por ter a combinação reiO que a requerente reivindica condo a potência de salda da exci- vindicada no item 11 supra, onde um
De 22-12-61
como liêvo é :
• tatriz para o enrolamento de campo elemento de contróle é ligado entre
Nome:
Estavam
Demaai — S.
do
motor
assim
curto-circuitado
o
eno enrolamento de campo e o dispo- Paulo. — Endereço: Rua Barão de
1. Aperfeiçoamento em circuito de
partida para um motor síncrono ea- rolamento de campo cio motor atra- sitivo de interrupção conduza Mi- Itapetininga n9 88, 109 andar — Caracterizado par compreender as eta- vés dos retificadores da excitatriz rante o período de partida do motor pital — Invento: "Novo tipo de váldurante o meio ciclo de corrente in- até que o sincronismo seja atingido.
pas de fornecer potência em corren- duzida
vula de segurança para aunaras de
de campo na direção normal,
te alternada ao enrolamento da arar icde
daoo
14. Aperfeiçoamento enn circuito de S
em geral". — Claa
a
madura no motor para estabelecer um e curto-circuitando o enrolamento de partida
para tun motor síncrono cacampo giranto no entre-ferro, acele- campo através de um primeiro dispo- racterizado
por ter a conebinação,relde condução unidirecional esrando o Motor por ação de motor de sitivo,
no item 11 supra, 3side dois
Pontos Característicos
indução a aproximadamente a velo- tático e permitindo que corrente in- vindizada
dispositivos
de interrupção unidireduzida
no
enrolamento
de
campo
pascidade síncrona, gerando potência em se por ele durante o outro- maio ci- cionais são ligados
em
série
ao
enI — Novo tipo de válvula de segucorrente continua ao enrolamento de clo, e removendo fiStC curto do enrocampo montado no eixo, colocação lamento de campo que a tensão indu- rolamento de campo do motor e os rança para câmaras de ar e veiculai
retificadores
da
excitatrig,
e
o
ponto
em curto do enrolamento de campo
em geral, caraoterizado por se formai
através de dispositivos condutores zida decresce a um valor suficiente- médio doa dispositivos ligados ao en- de dois interruptores, uni adaptado
mente
baixo
de
maneira
que
o
dispo.
rolamento
da
excitatriz.
unidirecionais para ambas as polarino bico da câmara e, o outro, em
não seja ligado permitindo asdades da corrente induzida de cam- sitivo
aro isolado da roda de forma , que
que o motor entre em sincro- 15. Aperfeiçoamento em circuito de um
po até que a tensão induzida no en- sim
partida para um motor síncrono ca- quando a câmara sie esvazia é dado
rolamento de campo atinja valieres nismo.
por ter a. combinação rei- uni sinal luminoso ou sonoro para
suficientemente baixos para permi- '7. Aperfeiçoamento em circuito dá racterizado
vindicado no item 14 supra eai que alertar o motorista daquele esvazia.
tir a sincronização do motor, e então partida para um motor síncrono de cada
um dos dispositivos menciona- mento.
, remover o curto do enrolamen to de Indução conforme reivindicado no dos são
separadamente controlados II — Tudo como descrito e iltiaa
campo.
item 6 supra, caracterizado por a eta- por elementos
de contrôle ligados endispositivo
de
pa
de
fazer
com
que
o
2. Aperfeiçoamento em circuito de condução unidirecional conduza a uru tre os dispositivos 4 o enrolamento trado nos demais •anexos.
partida para um motor síncrono con- nível de tensão abaixo daquele que do de campo do motor.
forme reivindicado no item 1 supra de
16: -Aperfeiçoamento em -circuito de
outra maneira danificaria os re- partida
TERMO N9 135.571
caracterizado por incluir a etapa de tificadores
para um motor síncrono cada excitatriz, porém maior racterizado
colocar ao menos um dos disPositis do que o'pico
por ter a combinação reiDe 3-1-62
de
tensão
de
salda
da
vos condutores unidirecionais num es- excitatriz.
vindicada no item 11 supra onde a
tado não condutor quando a tensão
excitatriz é uma excitatriz monofá- Nome: Auausto Estevão Filho •
Induzida de campo desça abaixo de , 8. Aperfeiçoamento eai ciscuito
Eliziario Magalhães — S. Paulo.
sica.
um predeterminado valor para apli- partida para um motor síncrono de 17. Aperfeiçoamento cai circuito -de Endereço: Rua Barão de Itapetininga
car uma tensão unidirecional ao en- indução conforme reivindicado no partida para uni motor síncrono ca- ne 88, 109 andar — Capital —
rolamento de campo para obter-se o Item 6 supra, caracterizado por In- racterizado por ter a combinação rei- vento: "Novo Dispositivo Adaptável
sincronismo.
cluir a etapa de imprimir tensão in- vindicada no item 15 supra onde os ás Cedvulas de Câmara de Ar de
duzida de campo em dois ou mais dispositivos são ligados aos terminais Veículos em Geral . pata Facilitar
3. Aperfeiçoamento em circuito de dispositivos
unidirecionale
partida para um motor síncrono sem ligados em condutores
salda da excitatrize um resistor de Enchimento". — Classificação'
série tendo seus pontos da
escôvas conforme reivindicado nas médios ligados
partida
ligado em serie com o terexcitatriz de manei- minal-negativo
Pontos Característicos
trens 1 e 2 supra, caracterizado por ra que salda daàexcitatriz,
da excitatriz e o ennão pode rolamento de campo
compreender as estopas de fornecer manter os dispositivos unidirecionals
do motor, e um
potência em corrente alternada ao num estado condutor de pois que o outro dispositivo de interrupção li- I -- Novo dispositivo adaptável tag
enrolamento da armadura no motor
gado -ao resistor para colocá-lo em válvulas de câmara. de ar de veiculai
para estabelecer um campo girante motor entre em sincronismo.
curto depois que o motor atinge o em geral, para facilitar seu enchi.
no entre-ferro e fornecer potência
9. Aperfeiçoamento em circuito
sincronismo, e uni dispositivo de con- mento, caracterizado por se formar de
uma
ao enrolamento estacionário de
partida para um motor síncrono conpara o dispositivo de interrup- dois tubos ligados pelo melo, uni dée
excitratriz, acelerando o rotor por forme reivindicado no item 6 supra, Irene
ção ligado entre éste último e o ter- les tendo urna pequena haste que é'
ação do motor de indução a aproxi- caracterizado por etapa. de imprimir minal* positivo
'do enrolamento de movimentada por tuna bucha roa.
madamente a velocidade síncrona in- tensão induzida de campo em ele- campo.
queada num dos extremos do alba
duzindo uma tensão no secundário mentos de contróle sensíveis a tensão
se liga à climara, de ar, para as.
da excitatilz e retificado a potência usados para. controlar- o estado de 18. Apexteiçoarnento em circuito de que
de salda da mesma para fornecer cor- condução dos dispositivos condutores partida para um motor síncrono con- sim abrir permanentemente sua valei
rente continua ao enrolamento de unidireciOnals.
forme reivindicado nos Itens 1 a 17 vula, enquanto que, no outro tubo da
campo cio rotOr, colocando em curto
supra
caracterizado por compreender aparelho, há um pino cônico móvel
10. Aperfeiçoamento em circuito de as etapas
o enrolamento do campo através de partida
de fornecer potência em em uni assento de material elástico,
para
um
motor
síncrono
conum dispositivo de condução unidirecorrente alternada ao enrolamento de forma dá passagem ao ar bobeada
forme
reivindicado
no
item
6
sucional permitindo que corrente include armadura do motor, para estabe- e impede seu escapamento da c.4./narae
caracterizado por a etapa de lecer
e/da passe por êle durante ufna Me= pra,
um campo girante no entre- por força da própria pressão do ar
imprimir
tensão
induzida
de
campo
tade de um ciclo e permitindo rine a
do motor simultaneamente reti- já comprimido.
corrente induzida passe pelos retifi- em um elemento sensível à tensão ferro
potência da mesma fonte e II — Tudo Como descrito e nus.*
cadores da excitatriz durante a ou- fazendo com que um dos dispositivos ficando
alimentação
com -a mesma o enro- Irado nos desenhos anexos.
tra metade do cacloocontinuar a ace- se torne condutoro, e usando a mu- lamento de campo
em urna excitatriz
leração do rotor até que a tensão in- dança de tensão ato dispositivo para para estabelecer um
estacioduzida de campo no enrolamento criar um sina/ fazendo com que/ o nário no entre-ferrocampo
TERMO N4 135 . a41
excitatriz
montado no rotor decresça a um va- outro dispositivo condutor unidire- acelerando o motor por da
ação de motor
lor insuficiente para causar condução cional se ligue e complete a coloca- de indução a aproximadamente
De 12-1-62
à veno dispositivo condutor unidirecional ção do campo em curto.
síncrona, retificando a po- BrOven Citrni afachinery Corpora.
e permitindo que a salda de corren- 11. Aperfeiçoament0 em circuito de locidade
de salda da excitatriz para ator' — Estadoe Unidos da América.
te contínua da excitatriz seja tenras- partida para um motor síncrono sem tência
aplicação posterior ao enrolamento
8a no enrolamento de campo para co- escovas conforme reivindicado nos
de campo do motor, colocando o en- Titulo: "Aparelho para extrair atice
locar o motor em sincronismo.
itens de 1 a 10 supra, caracterizado rolamento de campo do motor em de fruta citroset".
4. Aperfeiçoamento em circuito de por compreender um motor síncrono curto através de um resiator de des- Privilégio de- Invenção.
partida para um motor síncrono con- e uma excitatriz, cadr uma sendo carga e a excitatriz quando um terPontos Cometeria/ ieos
forme reivindicado no item -3 supra equipada com enrolamentos e onde minal do enrolamento de campo fica
núcleos
magnéticos
rotativos
para
positivo
permitindo
a
passagem
de
caracterizado por a etapa de deles].
induzida por ele, e colocan- 1 — Une extrator de suco da frutse
• gar a aplicação de potência RO enro- tanto o motor como a excitatriz, são corrente
do o enrolamento em custo através Incluindo usa membro percursor 11-•
lamento estacionário da excttatriz até montados no mesmo eixo, retificado- de
dispositivos
unidirecid- gável com a fruta para avançar ela
que o motor esteja perto do sincro- res montados no eixo •para retificar nais estáticos condutores
e o resistor de des- frutas de diferentes tamanhos ene
a potência de salda da excitatriz e
nismo.
provendo corrente continua ao enro- carga quando o outro terminal fica percursos espaçada* transversalmente
5. Aperfeiçoamento em circuito de lamento de campo do Motor, o aper- positivo permitindo a paisagem de do espaço de acôrdo com o tamanho
partida para um motor síncrono concorrente induzida na outra direção, das frutas e um membro expremedot
forme reivindicado no item 4 supra, feiçoamento compreendendo ao me- removendo o curto da Calda da ex- estacionário cooperável com o mem.
nos
um
dispositivo
de
interrupção
caracterizado por incluir a etapa de
vircurve; :para aplicar pressão de
ligar o dispositivo condutor untai-a- unidirecional montado no eixo e li- citatriz quando a tensão induzida de bro
extração de suco à fruta, caractericiona/ no circuito, de tal maneira que gado em cada enrolamento de campo campo cal a um valor insuficiente zado'
em que um dOs membros terra.
ele não permaneça no estado de con- do motor e os terminais de saída de para tornar os dispositiVos num essuperficia de segurança de fruta
dução pela corrente de saída da ex- excitatriz para fornecer uma passa- tado de condução, aplicando a potan- uma
para
citatriz por mais do que um cickl da gem para uma polaridade da corren- aia de salda da excitatriz ao curo-, de elasticidade variável, operável
corrente de saldo tia •xcitaariz.
te induzida de campo enquanto que lamento de campo do motor e sirauI- Naff3eItar a int* em cada espaço a
.11nn•••••n•n1
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tuna pressão de entração de

ferente.
, 2 Um extrator de
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9 — Uma draga conforme reivindicada, na reivindicação 8, caracterizada pelo
fato que na mesma ditos meios para
combinar a descarga de uma pluralidade
de bombas de dragar coMpreende um
condutor único comum de descarga ligado com dito cano de descarga , te condutores individuais de descarga ligados
cada um em uma das suas extrem.dades
com uma das Altas bombas de 'dragar
e na sua outra extremidade com dito
condutor comumde descarga.
10 — Uma dt:aga conforme reivindicada na reivindicação 9, caracterizada
pelo 'fato que na mesma dito casco é
compartimentado numa pluralidade . de
moegas para receber material dragado, e
além disto incluindo meios ligados com
dito condutor comum de descarga para
desviar pelo menos uma parte da descarga combinada de ditas bombas de
dragar para dentro' de ditas moegas. .
11 2---Unia draga co'nforme reivindicada na reivindicação 10, -caracterizada
pelo fato que na mesma ditos ale:os
de desvio compreendem pelo menos um
cano de descarga das moegas ramificando-se de dito condutor comum de descarga num ponto a juzante de ditos condutores individuais de descarga e estendendo-se na proximidade de ditas
moegas, e meios de válvula no dito conduter comuns de descarga facilitando a
descarga seletiva de material dragado
através de d:to cano çiescarga e para ditas moegas, conforme fôr desejado.
•
12 Uma draga conforme reivindicada na reivindicação 7, caracterizada
pelo lato que na, mesma ditos meios de
molinete compreendem um molinete eletricamente acionado fendo um membro
giratório engatando uma corrente seguro no mesmo para rotação quando dito
molinete é energizada, e no qual ditos
mol:netes é energizado, e no qual meios
flexíveis compreendem uma corrente tendo uma parte curva engatada pelo dito
membro engrenando a corrente, e além
disto tendo as suai extremidades ligadas
com dita lança pára articular dita lança
kuando d:to molinete é anergizado.
13 — Uma draga de acôrdo com qualquer-uma das reivindicações 1-12, caracterizada pelo fato que na mesma dita
lança é triangular na sua seção transversal, tendo três -membros estendendo-'
se longitudinalmente ligados por membros de ckizeta estendendo-se . substancialmente perpendiculares com os mesmos, e na qual dito cano de descarga
fica localizado por dentro de dita lança -e é sustentado sôbre membros de
cruzeta ligando dois dos ditos membros
estendendo-se longitudinalmente entre si.
14 — Uma draga de aotirdo com a
reivindicação 13, caracterizado pelo fato
que ela inclui uma seção de pescoço de
ganso virada' para cima na extremidade
de descarga de dito cano de descarga.
15 . — Uma draga substancialmente
conforme dpescirta com referência aos
desenhos anexas.
Arequ crente reivindica- a prioridade
de -idêntico pedido depositado na Repartição de Patentes Norte-Americana em
15 de fevereiro de 1961, sob o número

1 — Uma draga caracterizada pelo
suco de frutas
'como definido no ponto 1, caracteri- fato que ela- compreende um casco, uma
Sado em que o membro tendo uma lança alongada estendendo-se horizonsuperfície de elasticidade variável in- talmente articularmente sustentada no
clui um membro de ligação de fruta dito casco, um cano de descarga estende amortecimento elástico que varia dendo-se ao longo de dita lança e susem elasticidade transversalmante ao tentado pela mesma para articulação com
dito espaço.
3 — Um extrator de suco de frutas a, mesma, e - meios no dito casco para
conforme o ponto 2, caracterizado em dirigir material dragado para dentro de
que o membro estacionário oé oposto cia,..a cano de descarga.
no membro elástico em relação con- . 2 — Uma draga conforme reivindicavergente ao mesmo.
•
do na reivindicação 1, caracterizado pelo
4 — Um extrai,or de suco áe frutas fato que na mesma, para articuladamente
Conforme o ponto 3, caracterizado em sustentar a. lança, fica providenciada
que o membro estacionário e o mem- uma esrtutura giratória de anel na qual
bro elástico 'diverge transversalmente.
5 — Um extrator de suco de frutas dita alnça fica montada; uma estrutura
conforme o ponto 3, caracterizado em estacionária de sustentação segura no
que o membro estacionário e o mem- dito casco, e meinos de assentamento
bro elástico convergem na direção do entre dita estrutura de anel giratória e
movimento da fruta entre os mes- dita estrutura estacionária de, sustentamos.
ção facilitando a rotação de dita estrti;
.
I
6 — Um extrator..de sucó de frutas tura de , ane lem relação à dita estrutura
conforme definido em qualquer dos estacionária de sustentação.
•
pontos de 1 a 5, caracterizado por in3 .— Uma draga conforme reivindicacluir uma faca de bissecação disposta
no percurso da fruta, no qual a fruta da na reivindicação 2, caracterizada
é movimentada para ligação com a pelo fato que na mesma ditos meios de
*de corte das secções de metale de assentamento compreendem uma pluralifrutas são respectivamente ligadas dade de rotos espaçados circunsferencialpelos membros percusores e estacio- mente em ' volta de dita estrutura de
nários para sujeitar a fruta em tais
percursos a pressões de extração de anel. e dita estrutura de anel inclue aim
primeiro trilho anular sustentado no
suco, diferentes. •
nado inferior do mesmo e assentando
— Um. extrator de suco de fru- contra rolcr, e dita" estrutura de sustentas conforme o ponto 6, caracterizado tação inclui urr segundo trilho' anular
em que as faces de corte são providas-para cooperar com a faca de bis- seguro no lado superior da- mesma para
secação para recortar, as superfícies sustentar e guiar ditos ro-os.
de corte das secções 'de metale
4 — Uma draga conforme reivindicafruta.
da na reiv.ndicação 3, caracterizada
8 — Um extrator de suco de frutas pelo fato que eito anel giratório é proconforme qualquer dos pontos de 1 a vido de uma abertura estendendo-se
caracterizado em que o membro através de lado inferior do mesmo, e
percursor é provido de ranhuras para dito primeiro trilho inclui uma seção do
segurar a fruta e produzir o seu mo- mesmo que pode ser removida para cima
vimento no percurso.
_ 9 — Um extrator de suco de frutas através de dita abertura para facilitar
conforme o ponto 1, caracterizado em o acesso aos d:tos rolos de catre dito
que os membros estacionários e per- anel e dita estrutura de sustentação.
cusorés são circunferencialmente es- •
5 — Urna draga de acôrdo coai qualtendidos e o membro percursor é giquer uma das reivindicações 2-4, caracratório.
teriaada pelo fato que na mesma dita
10 — Um extrator de suco de frude anel fica disposta entre 'as
tas conforme-o ponto 9, caracterizado estrutura
. em que o membro percursor inclui extremidades da lança, uma parte 'sadiscos convexos opostos e o membro liente de dita lança sendo fixada na dita
estacionário tem superfícies dispostas estrutura de anel, a outra parte saliente
em relação convergeente oposta a tai3 de dita lança sendo montada para um
discos.
movimento longitudinal relativo.
1
11 — Um extrator de mico de fruta
6 — Uma draga de acônio com a
i
conforme o ponto 9, caracterizado em reivindicação 5, caracterizada pelo fato
que cada discb tem superfície de elas4‘ ticidade variável, sendo a superfície que na mesma a parte dianteira da lança
provida em amortecimentos elásticos é fixada na dita estrutura de . anel enem cada disco para segurar a fruta. quanto que a parte trazeira da lança
fica montada para um movimento axial
12 — Um extrator de suco de fru- relativo na dita estrutura da anel.
tas conforme o ponto 11, caracterizado em que os amortecimentos são
7 — Uma draga conforme reivindicaprovidos de uma série de ranhuras da em qualquer uma das reivindicações
onde a fruta é iigávei.
1-6, caracterizada pelo fato que na mes13 — Um extrator de suco de fru- ma o ponto de sustentação articulada de
tas , conforme o ponto 11, caracteri- dita lança fica adjacente à uma das suas
aado em que os . amortecedores são extremidades que tem um contra-pêso
anulares de diferentes elasticidades para balancear a parte mais comprida
em relação radialmente espaçada dos que se projeta da lança, e além disto
amortecimentos.
•
compreende meios de molinete montados
14 — Uma extração de suco de fru- no dito casco, e meios flexíveis ligados
tas conforme qualquer dos pontos de com ditos meios de molinete e dita lan1 a 13, caracterizado em que o membro estacionário é provi-ao de perfu- ça para articular dita lança em relação
rações através das quais o suco passa ao dito casco quando dito molinete é
efierg iz ado
' ao ser exprimido da fruta.
15 — Um extrator de suco de fru8 — Uma draga de acôrdo com qual- 89.455.
tas substancialmente conforme aqui
quer uma das reivindicações 1-7, caracmostrado e descrito..
terizada pelo fato que na mesma ditos
-TARMO N° 135.687
meios incluem uma pluralidade de bomDe 16-1-62
TERMO
135.644
bas de dragar no dito casco, e meios
Ramsey
Winch
Co. — Estados Unipara combinar a descarga de ditas bomDe 12 de janeiro de 1962
dos da América.
Requerente: National Bulk Carriers, bas de dragar e dirigindo dita descarga
Titulo: «Aperfeiçoamentos em conjuncombinada para den'To de dito cano de to de transmissão e guincho para veiculo
— Estados Unidos • da América.
Invenção: «Draga». -descarga.
/ • litário»

Privilégio de Invenção

1 -7— Aperfeiçoamentos em, conjuntos
de tranemissão e guincho para veículos
.caracterizado pelo fato de que
o referido conjunto compreende uma primeira alavanta que põe ou não o eixo
da caixa de traasmissão do conjunto em
comunicação com o eiox da caixa de
tiansmissão do conjunto em cooperação .
alternadamente, Mn uma engrenagem
extrema solidária com um eixo caexial
de polia ou Com uma engrenagem Intermeel.ária que por' meio de uma corrente aciona Um eixo de salda paralela
&finado ao guincho. .
2 — Aperfeiçoamento de acôrdo cem
o ponto 1, Caracterizado pelo fato dei
que c eixo interniediário de transmis.sãoi
entre a caixa do conjunto e o guit.chol
compreende três uniões universais ou do:
tipo earden, coam pelo menos, uma- sus.:
pensão intelnce)iá.ft,
3 Aperfciçodmento de acôrdo com
os pe ntos 1 e 2, caracterizado pelo fato
de que o refericli guincho apresenta uni
dispositivo extremo de embreagem , e
eventualmente de freio.
4 — Aperfeiçoamentos de acôrdo com i '
qualquer dos pontos precedentes, carne.
te.rizados pelo fatc de que o referido;
patinei-10 cliq te do lado de saída dOj
cano de um disposta:o de oriencaçlo cl
Guia do cabo, aonstituldo de daas séries de pares de rolos paralelos entre sl!
e, livremente giratórios., séries essas dispostas a 90 0 ama em relação à outra.
Caixa expandivel para documentos
.‘
privilégio de Invenção.
Vasterbottens Tryckeri Aktiebolag,
uma corporação "sueca estabelecida eh
Stationsgatan 24, Skelleftea, Suécia.
Pontos Característicos'
-1 - - Caixa expandivel para documentos, de tamanho predeterminado e grossura variável, adaptada para ser armada,
ceia emprègo de cola ou rebites, a parlir de uma peça em bruto plana e apresentando uma área central retangular determinando o tamanho da parede lateral
larga da caixa, c abas, ,nas bordas da
referida área ceuteal, dobráveis para- for.'
as paredes marginais da caixa, ca.,
racterizada por estar cada uma das referidas abas marginais provida de linhas
de vincamento, uniformélnemente distanriadaS, 'localizadas, c distâncias iguais a
partir das bordas /da citada área central.
estando pelo menos duas abas margi.
nais Ojacentes providas a comprimentos adicionais adaptados para imbrica.,
ção, e providas de séries de me,os de
bloqueiO distanciados em corresponcléacie com o cestancia:aento entre as mencionadas linhas de vincamento e age.
sentandt. lama configuração e um comprimento tais cpe possam interencal..ar
em posição uni lecacia do referido comprimento ad'cic nal após terem sido do.
'oradas ao longo de ama qualquer das
mencionadas 1.nhas de vincamenta para
dobragemidas abas em obediência à grossura ,desejada da caixa acabada, e alada
pelo fa:-. de que uma das citadas abas
marginais, alem de por sôbre o lado marginal ljacente -avança inteiramente
por sôbre o ledo largo da caixa, .cpcate0
ao formado da referida área can -al, e
a lado margreal oposto, e parcialmente
ao longo do lado externo' da referida
primeira parede laPaeal larga na qual encaixa.
- 2 — Ca lxa de acór4o com o ponto 1,
caracterizado pelo fato de que cs meios
de bloqueio em dois comprimentos adicionais lmbricantes - de duas abas margi.
nais curtas adjacentes consistem CM fendas paralelas cortadas da borda dianteira de unia aba terminal e d nirgem •

,
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terminal adjacente da outra aba iespectivamente, compreendendo as citadas
fendas uma fenda singela em unia das
referidas abas, e uma série de fendas
na outra das citadas abas, estando as
últimas das mencionadas fendas distanciadas em conformidade ceai o distanciamento das linhas de vincamento,
3 — Caixa de acardo com o ponto 2.
caracterizado pelo fato de que a citada
série de fendas contém fendas de comprimento escalonadamente decrescente,
vistas na direção de encontro à aba marginal imbricaute adjacente.
4 — Ciixa de acôrdo com o ponto 1,
caracterizada pelo fato de que os meios
de bloqueio 4 'm comprimentos adicionais
imbricantes Ic duas abas curtas adjacentes compreanackn. em um comprimento adicional, uma lingueta estampada
adaptada para encaixe com uma qualquer
de um Maneai da fendas paralelas providas no compamento adicional das
abas marginais adjacentes, estando essas
fendas distaaciaaas em correspundancia
cum o castancasinento das linhas dz vin.
canien to.
5 -- Caixa de acardo com o poaca 4,
caracterizada acr apresentarem as re feridas fendas I. ap4le1ás um comprunerno
correspondente au da citada lingclata, e
por estarem matuamente distanciadas, va
sua direção longaudinal, em correspoa'ciência com o cl stanciamento.
6 — Caixa de arardo com os paaa-is
4 ou 1, cana:e-anda por apoatar a
lingüeta em para'elo às linhas de vincamento da sua aba associada, e uni
afastamenta da aderida margiral
adjacente.
7 — Caixa de acordo com iaalquar
dos pontos 4 a a. caracterizadaa'co:ara
de que, para ta-nexão alternativa
urna aba marg-aal /miga respectivamente, a referida aba marginal interinadiar a
está provida de ema lingüeta de blonueio.
e as abris mr.gluais opostas, 21 e 26 respectivamente, das, lendas.

2. O processo aperfeiçoado de
acôrdo com o ponto 1, caracterizad opelo fato do poliorgano alloxana
ter uma viscosidade de 5 até 1.000
centistoques como medidade a 2590.
4. O Processe aperfeiçoaho de
acôrdo com o ponto 2, caracterizado pelo fato da poliorgano siolxana
ser polidimetilsilxana.
4. Aperfeiçament em processo de
cristalização a vácuo, contígua de
ácido adipico, em que a superàaturação de ácido adipico, dissolvido emn
solução de ácido nítrico ,aquosa, é
induzida por redução de pressão, de
acôrdo com o ponto 1, caracterizado
pelo fato de compreender-o estágio
de adicionar continuamente urna pequena quantidade de Poliorgano siloxana liquida ao magma _cie ácido
adlpico durante o probesso , mediante o que se reduz . ao mínimo a
acumulação de cristais de acido adipico nas paredes internas do cristalizador.
5, o processo de acôrdo com o
ponto 4, caracterizado pelo fato da
paliorgano siloxana ter .urna viscosidade de 50 até 1.000- eentistoques
como medida a 25C.
• 6. O processo da acôrdo com (1
ponto 5, caracterizado pelo fato da
poliorgano siloxana ser polidtmetil-

siloxana.

7. O procasso de acôrdo com (i
ponto 3, caracterizado pelo fato cia
quantidade de polidimetilsiloxana,
amntida durante a cristalização, ser
de arca de 0,1 a 10 partes par
milhão.
8. O p rocesso de cristalização a
vácuo, continua de (dedo adtplco em
que a supersatUração de soluçá de
ácido nítrico, aquosa, contendo nela
dissolvido ácido acifpico, , é induzida
por redução de pressão -:,aperfeiçoado de acôrdo com o ponto 4, caracterizado pelo fato de se adicionar cora
tinuamente uma pequena quantidade

de poliorgano siloaxana liquida, em
emulsão aquosa ao resultante magma de ácido adtpico, imediatamente
antes da separação dos cristais de
ácido adipico do líquido mãe, mediante o que se reduz ao mínimo a
acumulação de depósitos de cristais
de ácido adiPico nas paredes itnernas do cristalizador.
9. Aperfeiçoamento em processo
de cristalizar contlniamente ácido
adipico empregando nos cristalizador
a vácuo, caracterizado por compreender, em conjunto os estágios de
fluir uma corrente de solução de ácido nítrico, aquosa, contendo nela
dissolvida ícido adipico, para uma
zona a vácuo dentro da qual entra
a'dita. corrente e a solução se expande instantaneamente até a temperatura de equilíbrio e dentro ala
qual ocorre uma quantidade Pr e de
e esfria--terminadvpoçã
mento para desenvolver uma supersolubilidade predteaminada do ácido
adipico, de se fluir continuamente a
resultante solução. supersaturada para urna zona da cristalizarão dentro
da qual se formam cristais de ácido adipico, de se remover continuamente o resultante magma, contendo cristais de ácido adfpico, da zona
de cristalização com uma taxa substancialmente igual à taxa a qual se
formam crista's de ácido adipico, de
se filtrar e remover continuamente
uma porção dos cristais de ácido adtpicop uma porção do líquido, mãe
do magma remóvido, de se reraaeular o magma do qual foram removidas as ditas parções dn ácido adipico e li q uido mãe,, à zona c1 ,-. tristallsação, e de se adicionar tientinua-
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TERMO N9 135.718
De 17 de janeiro, de 19a2
The Chernstrand Corporation -Estados Unidos da América;
Privilégio de invenção — Processo Aperfeiçoado de Cristalização de
Acido Edipico em presença da Poliorgano Siloxana.
1. Aperfeiçoamento em processo
de cristalizar continua damente áci-

A VENDA s
Na Guanabara
Seçâo -de Vendas: Avenida Rodrigues-- "mas to 1
Agéncia I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço . de Remi:tais° Postal

do adipico a partir de uma solução aquosa do mesmo, caracterizado
pelo fato de se manter continuamente uma pequena quantidade de poli-

organa siloxana liquida no cristalizador durante a operação de cristalização.

Em Brasília
Na sede do D. 1 N. ~momo

"tereà,

10. O processo aperfeiçoado de
acôrdo com (;) porto 9 , caracterizado
pelo fato da poliorgano siloxana ter
uma viscosidade de 50 a 1.000 centistoques cormainedida a 25°C.
11, (;) processo aperfeiçoado da
acôrdo com o ponto 10, caracterizado pelo fato da poliorgano siloxana
ser polidimetilsiolxana.
12. Processo aperfeiçoado de crise.
talização de ácido acilpico em presença de poliorgano siloxana, substancialmente como acima descrito" e
especificado.
Finalmente, a depositante reivindica de acôr odcom a Convenção 41ternacional e de conformidade com
o artigo 21 do Código da Propriedae
Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado ria Repartição de Patentes dos EstaV
Unidos da América do Nortes em 18
, de janeiro de 1961, sob o n9 83.440.
UaMO N9 135.905
De 24 de janeiro de 1962
Pés Deslizadores para Móveis .ern
Geral — Natale Rtvello — São Paulo
— São Paulo.
..
Modelo de utilidade -- és eDslizaa
dores para Móveis em Geral.

mente uma pequena quantidade de
Reivindicações
pol:orgsco siloxana, em forma de
emulsão, ao magma ,imediatamente
19 — Pés eDslizadores para rayeie
antes da recirculação ciaste, para em Geral caracterizado por ser cons.
prcver de arca de 0,1 a 10 partes
Miúdo de dois eleenntos unidos por
por milhão da siloxana na zona a
um terceiro de maneira a permitir
vácuo e na zona de cristalização.

8 — Caixa de acordo com o fon. 1,

caracterizada velo fato de que o .?./I.V.11%.0
entre a cairelai:à-de da aba maroinal
comprida e a parede lateral laaga,
formada pela citada área central da peça
em bruto, é efetuado por uma porção
terminal da referida aba marginal comprida e uma fenda 'da mencionada pe..
rede lateral larga.
9 — Caixa,de acareio com o ponto 1,
caracterizada por estarem providcs prolongamentos aprasentando linhas de vin
canana) distanciadas em bardas a-irada:a opostas de pelo menos duas abas
marginais cultas opostas, e sepwadas
&sias por tneio oe un a venda avançando somente por sabre a região daa
alias de vinclaiento.
A rei:gerente reivindica de acôrdo coai
a Convença) Internacional e o Art. 21
do Decreto-Lei t:t9 7.903, de 27 de
agasto de i çlí. a prioridade do corr apiade:de ped' .. depositado -na Jaza staiçao de Patentes da Suécia eia 19 de
janeiro de 1961 scb o n0 532-61.

Março tre riOts

que o superar desloque o seu eixo41e
tal forma a formar um ângulo agudo
ema o eixo do segundo.
29 — és Deslizadores para Móveis
em Geral como reivindicado- em 11,
caracterizado por assumir o elemento inferior uma forma geométrida
qualquer, com base plana e comanda
dade no centro e a parte superior
mais, espêssa, no centro com o formato de um semi-circulo e vasamento central .
39 — pés Des l izadores Para Móveis
em Geral, como reivindicado em 1,
e 2, caracterizado por assumir o elemento superior, o formata de um
copo de fundo mais espasso que AO
paredes laterais e estas de espessura decrescente no sentido de baixe
para cima, vazado também no seu
centro.
49 — Pés Deslizadores para Móvala
era- Geral, como reivndicado em
e 3, caracterizado por ser o vasa.
mento do elemento Inferior de maior
diâmetro que o vasamento do elemento superior.
59 — Pés Deslizadores para Móveis
em Geral, como reivindicado em 1,
2, 3 e 4, caracetrizado por serem co
dois elementos ligados entre si per
pino ,rebite ou qualquer outro mela j
adequado.
o
69 '-- Pés Desllzadores para Móvél3
cm Geral, conforme reivindicação ah',
teror, 'tudo substancialmente conÁ
descrito no relatório, e ilustrado nool
desenohs anexos ao P resente InemN
co-)
rial.

%ri

'

I"-

DIÁRIO OFICIAL (Seção

• 1330 Sexta-feira 1
$..-r • -r

Março de- 1968

III)

•-MARCAS DEFOSITADAS
•

1•••nn•nn

Pia:amaça° feita da acórdo Coto c) . art. 1U9 e seus paragrafos cio coolgo da Proariectacli Industriai

a.

-

estampados, forjados, modelados,
Classe:- 36
Classe: 11
torneados, perfilados e eletrodos
Artigos: Alicates, 'alavancas, arrebi- Artigos: Agasalhos, aventais,- alper•
Casse 11
tes, arruelas, argolas, aldrava, arma- datas, anáguas, blusas, botas, batinas,
Alicates, ancinhos, anzóis,
ções de instai, almotoliaa arcas de biusaes, boams, be,bacloures, bonés, ca- Artigos:
alavancas, arrebites, - arruelaa, argoserra, brocas ,bigornas,- baldes, bebe- pacetes, cartolas, carapuças, casacão, las,
aldravas, armações de metal,
douros; colheres para. pedreiros, ca- coletes,- capas, cuides, cachecols, calabridores de latas, arames lisos e
deados, correntes, cabides, chaves, , çaaos, chapéus, cintos, cintas, combl- farpados,
assadeiras, almotolias, arcsernones, chaves de parafuso, carie- naça,s, -cospirmas, calças de sanhosas cos de serra,
arcos de paa, brocas, •
xões para encanamento, chaves de e cie crianças, calções, camisas, cal- bigornas, bacias,
baldes, . bebedouros, ••
fenda, chaves inglesa, cavadeiras, ca- ças. camisolas:, carrasetas, cuecas, ce-' bolas de aço, colheres
para pedreiros,
nas de escape de matai, cadinhos. •iau.a..s.• • cadesialma, cueiros,- casacos, cadeados, correntes, caixas
de' metal
aliarei:assa
atazan'as,
, cairaraes; !antaschachuveiros
comuns,
curvas,
canoa
Requerente" -Camplett S.p A.
, asaa, nillaaaes e coiegiais, para portões, chaves, cremonea, .cha,
sias
aaaaa
es
de
baca,
chaminés
de
masa
cav
parafusos, conexões para 'en— ItalTa.
Ia. a vacai, , geres, ao- ves de
nivetes, dobradiças, enxadas, esgui- Xiiiu is, "g 4
' ,cabechaves de fenda,
;geri ue 1ingss, jaquesas, aguas, assas, canamentos,
chos,
extensões,
enxaelanhas,
enxós,
Classe:
6
.
caixas
para acondicionamento
(4:
lsraos; mantasa ruelaaaariaias, aões
ferros
da
cortar
capim,
formões,
ferde
alimentos,
caçarolas, cavadeiras,
o.. Artigos: Maquias...Cd-e fabricar meias, rolhos, fechaduras; facas, frisas, foi- raaaloaaa, marrias, ritasalriaa, inalada canos de escape
de metal, catracas,
auas partes integrantes e acessórios; ces, fechos de. segurança .para portas mas, paleam,- paias, peugas, puicyer,
máquinas de coetura para 'artigos de e janelas, enxadões, gaampas para ! pijamas,paseanaa ponches, pala nas,. corta-arames, carretilhas, cabos de
chuveiros comuns, crivos, crumalha, suasa partes integrantes e emendas de coareias, limas, latas de j ptinfiCS, 'pema-iras, quitamos, regalos, metal,
curvas, canos, chaves de boca,
acessórios
Fixo, limatões, ladrões . e espzilhadorss •rcbe caarabre, soisrstudos, saias, zetas,
de metal, disantivos, dopara 'mictarias. luvas para bambas' ,suapensorics, sa gas ria baatio, sandá- etarninés enxadas,
esferas, engates,
N9 846.713-7f/
d'água, machadinhas, inalas pua por- lias. sweater, snarts, toucaa, sungas, bradiças,
esguichos, enfeites para automóveis,
sousiens,
slacks,
taier,
turbantas,
martelos,
marre
ta
a
moa
an
a
tas.
I
samas,
extensões, enxadinhas, enxós, formões,
ai
tes; taanos, uniformes e vestidas
moras de vai e vem, pitas, pás, picareferros de cortar capim, ferrealos, fatas.
Viedes, pregos, parafusos, porcas,
cas., facões, fechaduras, tunas fechos
las . 840.721-726
pratas, porta-toalhas, postes de matai
e fivelas para malas e pastas, frisos,
111'
pinas, pinos de molas, pernas de fixafêchos de segurança para- portas- e
çãoarastelos, roldanas, retentores
- janelas, enxadões, guarnições
•
Classe 21
ia
N9 04.0.713
Art:gos; Aro para bicicletas, automóve• s, auto-caminhões, a viõe 2,
-e.
i, arriostecedores, alavancas de -câmbio, INDÚSTRIA BRASiLEIRÁ
R,
barcos, breques, braços para veículos,
91
/: lr S Ir I 1:4,,
a:cicletas, carrinhos de mão e car01
'Requeren : "
• Materiais para
Atos, caminhonetes, carros ambulandIí6tria Bras.:1.18i
laaa
t ?a' Construções e Ferragens Ltda.
•
tes. caminhões, carros tratores, carLocai:
o Paulo
•
ros-barças, carros-tanques, carrosNDuStRIA BRASILEIRA
Requarente;
Têxtil
e
Malhas
irrigadores, carros, carroças, carroceClasse i6
•
• Laalstil Ltda.
rias, chassis, chapas circulares para
Local: Sat. Paula asada:os:, Argamassaa ila, areia,
veiculas, • cubos de veiculas, carrinhos
•
azulejos; batentes, balaustres,' calhas,
para maquinas de escrever, corredi,a Classe: 36 ,
cimenta, cal, cré, eaLass "ci'ágira, eia- Artigos:. 'A
ços
para veículos, . direção, deslaçanáguas, blusas, bliaões,
p Lactantes, caibrara caixilhos, co- badouras, casacos,
deiras., estribos, escadas rolantes, elecapaas
cachecols,
lmas, chapas para, coberturas, atida combinaçõesy chapéus', cintas, calças, ReqUerente : Vibar /nchistria • e Co- vadores para passageiros e para carcações premoIdadas, estuque, emulsão cftlções, camisas, cueiros, camisetas,
gas, engates para carros, eixos de dimércio S. A. "V1CSA" de base asfaltico estacas, esquadrias, camisolas, cascas, gravatas, jogos de
reção, freios, fronteiras para veiculas,
Estabelecido
em
São
Paulo
guidão, locomotivas,' lanchas, motoforros, frisos, gê~,.- gracLs, janelas,. angarie, jaquetas, luvas, lenços,: meias,
Classe
•
é
• estruturas anet'a
ssicas pára caustruções, maiós,'penhoar, pulavas, pijamas. mu- Artigos:- Alavancas, alterna:dores, aselos, molas, manivelas, motofurgões,
lamelas de metal, laarralos, lambris, pão, shorts, sitias, ,sungas, soutiens, autolufrificarimas, aríetes, máquinas navios, ônibus, para-choques, pirajamas, para-brisas, psdais, pantaes,
Favas de junção; laças, lag,ecites, matoucas, uniformes e vestidos, amassadenas, maquinas . amassader- rodas
para bicicletas, raios para bi. tarjai isolante contra fria e. calor, sweater, artefatos
ias
de
coacreto
e
barro,
máquinas
-de
manias
cicletas, debOqUes, radiadores para
• manilhas,. massaaa para revestimentos
da
abais
.chavetas,
máquinas
afiadoveiculas,
rodas para veículos, selins,
"- Ma para -ferramentas de corte, má• .
e parecias sua.tishas para construçõss,
N' 840.'719-72o
tirantes para veículos, va-,
'Mosaicos, prodatas de base arfaltico,
quinas - para arqueação de embala- taicicles,
velocipedes, varetas de contraía
• produtos para . tornar impermeabilla
gens e volumes, máquinas para afiar, gões,
afogador e acelerador, tróleis, tro• ., zantes as argamassas .de ciánento e cal
máquinas para Eijustai-, máquinas de doleibua,_
carros e toletes
h'dráulica, pedregulho, produ tos betua
atarrachar. batedeiras, bielas, - bus- •
Varael
para
de remos
miamos imp ermeabilizara-as, liquidas
rinhos, blocos de motor, bronzinas,
Classe 7
ou soa outras formas. para revastibombas . de ar comprimido, bombas Artigos: Arados,
máquinas adubadelmeato& e outros uscs. nas construções,
lubrificantes, bombas de ca.culaçáo„ nas, máquinas arrancadoras
de tocos,
persianas,. placas pai:a pavimentação,
bombas de \ a,gutt e gazolina para au- maquinas de boarifar desinfetantes,
peças ornamentais de cimento ou
tomóveis, bmptáts hidráulicas, bom- charruas, máquinas ceifadeiraa má•
gêsso piara tectos e paredes, papel
bas centrífugas, rotativas de deslo- quinas cultivadoras, máquinas carpi- .
ca/tento e a pistão, cambas elétri- deiras, máquinas eseardicasioras, mapara forras casa, parquetea, aortas,
cas, - bombas para líquidos, . 'para quinas- de enapilhadores combinados,
portões, pisos, soleiras para portas,
pressão hidráulica e para comprei- máquinas enxofradeiras, máquinas
tlialos, tubas ds, concreto, telhas, taSão' bombas elétricas para pneumá- ensilliadeiras, facas liara Máquinas
' coa, tubos de- ventilação tanques de
ticos; bobinadeiras, britadores, cartu- agrícolas, grades de discos ou dentes,
- cimento; vigas, vigamentos, veneziachos para filtros de óleo de explosão
nas a açamas
áquimis de irrigação; lança-chae combustão interna, cavaletes para mas,
de matar formigas e
.. Classe: la
.
perfuração - solo, máquinas para outrosmáqtanas
insetos, moinhos de vento ruacabas:dent
acondicionamento,
adelmoto-arados, máquinas nivela- '
Artiagoa: Alguidaxes, almofarizes, as(NDÚSTRIA BRASILEIR91
gaçar; ajustar, aplainar e alisar, má- rais,
oadeiras, barris,- bulea, balis, bacias,
doras, máquinas para pulverizar de=
quinas
brunidoras,
máquinas
betoneibebedouros, biscoiteiras; boi/abaulares,
sinfetantes, máquinas de podar; rocruzetas, cilindros, câmb:os, ..ca- los
compressores para esfarelar terra,
andayas, anileiras, copos, consolos, Requerente: Creações S. Coutinho — ras,
beçotes,
comutadores,
culatras
de
ci• calderões, cântaros, cadinhos, cofres, Confecções de Roupas em GeraPS A. lindro do motor, carburadores, cala- máquinas seineadeiras, máquinas
máquinas trilhad&ras,
cstas„ compoteiras, comedores para
,• Local: São Paulo
trai de cilindro do motor, carbura- sacktadeiras,
tratorrs a serem usados em trabalhos
aves, caçarolas, canecas, cubas,. cen, Classe: • 35
dores,
cardans,
máquinas
adaptada
de
-fazendas
as. .tao de mesa, desaansa-talhefas., escar- Artigos: Couros e • peles preparadas ou. no construção e conservação de
radeiras,•formas,
filtrara
graus,
globos,
mão,
camurças,
cromos,
vaquetas,
peestradas
Classe
8
jarras , parara:iras. licoreiroa leitei- licas e artefatos dos mesmos; arreios,
Classe'
Artigos:
Acencedores
elétricos, acuras ,lavatórios, naantegueiras, =riria bolsas, carteiras, caixas, chicotes de Artigos; Metal branco, metais anti- muladores, apitos, aspiradores,
aquegas, molheiras, nichos ,pires, pratos, 'couro, carneiras, capas para álbuns fricções e metal, patente, aço, alumí- cedores, abatjoura, alto-falantes, anp ilões,' potes,' pratos para ornatos, e para livros, embalagens de couro, nio, alpaca,- bronze, chumbo, cobre, tenas, amplificadores, anemômetros,
•
piar,, pinos, porta-jóias, porta-toalhas, estojos, guarnições de couro para au- estanho, ferio, gaza, níquel, latão, amperõmetros, assadeiras elétricas,
porta-papéis higiênicos, sopeiras, saa topiareis, guarnições para porta-blo- zinco; metais para ligas; todos os aparelhos de ligações para banheialdeiras, saleiros, serviços para refras- cos, malas, maletas, porta-notaa por- metais- acima são em bruto ou ,par- ras, aparelhos de ar refrigerado,. apa- •
eais,. serviços para frios, chá e jantar, ta-chaves, porta-níqueis, pastas, ré- cialmente trabalhados, usados nas- aelhos de ar condic'onado, aparelhos
140, ,
alravessaa, talhas,. taças, tijala vasos, deas, selins, sacos para viagem, saco- indústrias, podendo ser em barras, de alta tensão, aparelhos. automátilas, saltos, solas e solados, tirantes em chapas, em falhas, em 'massa, em cos para descarga de água, aparelhos
vasilhm-s, vasos sanitários.
Engates, em fio e Vergas, em- tiras; de alarme, aparelhos de aqueclinene airaras
para arreias e valises
•• • , ;a-;
•
Ia" 810.714

In

•

•

Sexta-feira /

ChARIO
•n••n•••• --•••••

_

"'V

to central, aparelhos de aproximação,
N° 890.730
aparelhos para arqueação de volumes, balanças, batede,ras, bules elétricos, bobinas para rádios e televisões, baterias elaricas, barômetros,
bússolas, bobinas, balcões frigoríficos,
chuveiros elétricos, churrasqueiras
elétricas, campainhas elétricas, chaINDUSTRIA.ORASILIIRA
ves elétricas, chaves automáticas,
contactos elétricos, comutadores, cafeteiras elétricas, compassos, cânta- Requerente: Alvaro Salinerón Sáez
ras frigorificas, caixas de descarga
Local: São Paulo
para vasos sanitários, câmaras fotoClasse: 13
gráficas e c:nematográficas, chassis, Artigos: Anéis, al:anças, abotoaduras,
condensadores. colimadores
alfinetes de gravatas, argolas, broches,
N 9 840.727

1...

(Seção

-

brincos, braceletes, berloques, colares,
correntes: fios de ouro, fios de prata.
medalhas, pulseiras, prendedores de
gravatas
Ni 840.731

_

removedores de gorduras e manchas;
óleos Ira limpar e lustrari sabão em
barra, em flocos e em pó; sabão liquido e soda Z:áustiça; graxas, gasolina,
querosene, óleos lubrificantes e óleos
combustíveis
N' 840.734-737

INDÚSTRIA BRASILEIRA

N 9 840.728

Cacique
Req uerente: P..cli ,t3 S. A. i• hulky,tc;a1
Loca são 1' atilo
Classe: 3
Artigos: Na classe.,
'Classe: 26
•
Artigos: Na classe
Classe: ,,11
Artigos: Na classe
Classe: 45
Artigos: Na classe
N" 8-10.738-741

R equy.rente

Inter-Móveis Indústria e
Comércio Ltda.
Loctil: São Paulo
Classe: 40
Artigos: Na classe

N° 840.732 .
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para construção -- azulejos para cons.
trução :.- balaustres para construção --,
batentes par construção - colunas
para construção - cré para construa
ção - divisõe . pré-fabricadas -- ediflo
cações pré moldadas -- esquadrias ...ti

estacas - estruturas para construção -...,
estuque - fiõrros - frisos -. guichet6
-

grau'es - janelas i-:-. lambris .-

Ia,

melas - lixeiras para construção ---1.

INDUSYRNA BRASIL tiro,

Requerente: Ab Akers Styckebruk
Estabelecido em Estocolmo - 1
Suécia
Classe 6
Artigos: Cilindros para laminação

_

•

jVV' '14j

macadame -- madeiras para construções
.-- manilhas - mármores preparados
para construção - massas sara paredes
- mosaicos - Papel para forrar. pare.,
des e casas - mosaicos - paredes dia
:imirjas - inclusive para escritórios ~.
parquetes - pilastras de concreto • ...a
pisos - placas para pavimentação --.
portas - portões -- soleiras para portas - - tacos - tanques de cimento --*
telhas - tijolos -- tintas para pare:
des, muros e janelas -- tubos 'de cemereto --- s'eneZ.allaa — vigas caimento e
cal para construção it
' Classe: 25
Artigos: Ações - albuns - apólices árvcras de Natal - • bandeiras - bibelins - . artisticos - bónus .- botiqueta
art ticiais -• bustos - cai as oeogratia.
tas •• - cartazes - cartõe.s postais --I clichés - cópias fotográficas - ‘ópiai
fotostáticas -- ccip'as heliográlicas desenhos -' • diplomas
declacomanias

- clisplays - distintivos -- est udos -

esculturas .- , , stampas - estandantes,

- estatuas - estatuetas ••-• estereótipos
- festões - I guras - Bal .:fulas - 10.
tografias -- gravuras -- hermas -...,
imagens - letreiros - mapass j-- mu.
quetes - moedas - mostruários artisticos - painéis - paisagens - p nturas artísticas - plantas de obras -a
quadros artísticos -- rótulo: - selos -•
tabuletas -- dados e vistas paisagisticas
:--• - --- -- - - - ----- • -2 — ,
,N" 840.744
.

EDIEICIO

I A N Ê,
Requerente: Ab Akers Styckebruk
Estabelec!do em Estocolmo
Suécia
Classe 6
Artigos: Cilindros para lamlnâção

Regocr;nrc: Condomínio

do Edifício

lanê
Local: Guanabara

Requerente: Padiso S. A. - - Me4canClasse: 33
til Industrial
Titula de estabelecimento
Local: São Paillo
."N° 840.729
Classe: 3
N" 840.745
Artigos: Na classe
Classe: 26
Requerente: Vitale, Engenharia e
TUB—M 45 V E I 5
Artigos: Na lasse
Projetos Ltda.
Indalatria Brasileira
Local: São Paulo
Classe:* 11
A/111MM li AUUtiA
Classe: 50
Artigos: Na classe
DU LAR)
Classe: 45
Requerente: Inter-Moveis Indústria e Artigos: Marca de serviços de enge6lI
ANABARA,
nharia e de construção civil em geral e
.
Artigos': Ja classe
Comércio Ltda.
elaboração de projetos, investimentos,
Local: São Paulo
•
planejamentos e estudos' de racionalizaN° 840.742-743
Classe: 40
ção administrativa
Artigos: Armários, armários para banheiros e para roupas usadas, al-ofaRequerente: Administradora do Lar
1n19 840.733
,•1
das, acolchoadas para móveis, b,..cos,
Ltda.
balcões, banquetes, berços, biombos, caLocal: Guanabara
•
'
deiras, carrinhos para chá e café, conClasse:
33
3
juntos para dormitórios, conjuntos para
Titulo de estabelecimento
sala d. e sala de visitas, con:-_-;
juntos para terraços, jardim e praia,
N° 840.796
conjuntos 4e armários e gabinetes para
_
copa e cozinha, camas. cabides, cadeiras
Indústria Brasileira
giratórias, cadeiras de balanço, caixa tie
rádios, colchões, colchões de molas, disINDÚSTRIA BRASILEIRA
pensas, divisões, divans, discotecas de
madeiras, espreguiçadeiras, escrivani- Requerente: Cobradis
CAMARGO RÁGIO..
Companhia
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas, Brasileira, Distribuidora de Produtos
mesinhas • para máquinas de escrever,
'
Petróleo
Requc.Inte: Kearte • Arquitetura e
móveis para fonógrafos, para rádios e
Local: São Paula
Construem° Ltda .
Regnefen : Ccindominio do ?.ditIciih
para televjsão, _poltronas. poltronas-caClasses: I, 46 e 4)
Local: Guanabara
Camargo Rágio
mas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, Artigos: Agua ráz, removedoes e solClasse: 16
Local: Guanabara
sofás-Camas, travesseiros, vitrines
ventes:. detergente, líquidos e pastas Artigos: Alcotroadol para construção
Classe: 33
(móveis).
para lustrar e polir: líquidos e 'pastas argila - areia - argamassas -- asfalto
rtulo de estabelecimento

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

13:-2 Sexta - feira 1
-------N" 840.747

N5 940751

<EDIFICIO

.-

Classe: 44
Artigos: Cigarros, charutos, cigarri-

N9 840.759

lhas, fumo em fõlha e desfiado,
tabaco manufaturado ou não.

Forrotek

'MOURISCO,
•0,

Requerente: Condomínio do Edificio
Mourisco
- '0 Local: Guanabara
Classe: 33
Título de estabelecimento
_
?i
N° 840.748

Março de 1968
Affibi

N,Psí>

o

INDÚSTRIA BRASILEIRA •

Números 840.765-769
•

Requerente: Eucatex S. A. Indústria
e comércio ,
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Na classe.
N5 640.700
INDUSTRIA BRASILEIRA

Casa das Botinhas
Requerennte: Verba S. A. Crédito,
Financiamento e Investimento
Local: Rio de Janeiro
Classe: 50
Atividade: Investimentos.

•

Números 840.753-750

Eucatex
-

•

Requerente: Companhia Nitru
'
química Brasileira
Requerente: Calçados e Armarinhos
ei:asSseão:2P8aulo
Local
Botinha da Zona Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Artigos: Artefatos e produtos acabaClasses: 32, 33, 35, 36, 38.e 39
dos de origem animal, vegetal e miTítulo
.
neral não incluido em outras classes; artefatos de substancias químicas
Nõ° É40.761
não incluídos em outras classes.
- Classe: 31
Artigos: Tendas, lonas, correias de
transmissão de .t•Sda espécie, cordoalha q barbante. Material de vedação
e mangueira.
Classe: 34

•

04°'

INDÚSTRIA BRASILEIRA

s'.

Artigos: Tapetek, cortinas e panos
assoalhos e paredes. Linóleos, oleados
e t enc prados, inclusive para instalações
hospitalares.
Classe: 38
Artigos: Papel e seus alienas°, livros
não impressos, etc., não incluídos nas
classes 16, 14 e 49.

Reotierrnite: Química Moura Brasil S.A.
•Local: Guanabara
Classe: 3
Requerente: Eucatex S. A. Indústria
Artigos-, Um produto anti-anentico com
e Comércio
pnoprieíades reconst:tuintes e, ou tóniLocal: São Paulo
Classe: 4"
cas. indicado no tratamento das sinClass& 16
Artigos: Velas, fósforos, sabão codromes carenciais, esgotamento, canvaArtigos: Na classe.
mum e detergentes. Amido, anil e
Requerente: Calçados e Armarinhos preparações
Classe: 28
1escenças, gravidez, lactação. anoreixas,
para a lavanderia. ArBotinha
da
Zona
Ltda.
Artigos:
Na
classe.
dktiofias
tigo para conservar e Polir.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 48
Classes: 32, 33, 35, 36, 38 e 39 —
Artigos: Na classe.
N° 840.770
-N° 840.749
Titulo
Classe: 50
Artigos: Na classe.
N° 840,762
N" 1140.757

Reqiurrente: Verba S. A. CiedltJ.
,Dinanciainento e Investimento
Local: Rio de Janeiro
Classe: 50
Artigo. Distr:buição e adminStração
de valores; crédito, financiamento e investimento; administração eia , geral;
coirsulá)ria• auditoria, planejamento, organização. controle. assistênc:a técnica.
câmbio operações imobiliárias è de
ti. credito
.
imobiliário
N" 840.750'

c)-Nter Eight»
Requerente: Companhia Palermont
Industrial Indústria de Perfumes
e Artigos de Toucador
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Artigos da classe
N° 840.752

BOTINHA DE OURO
twouSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Dr. Geraldo de Moraes
Jardim
• Requerente: Calçados e Armarinhos
Local: . Guar abara:
Botinha da Zona Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classes: 41 e 42
Classes: 32, 33, 35, 36, 38 e 39 —
Artigos: Artigos daclasse. Bebidas fiTítulo
nas sem áléool, substâncias alimentícias alimentícias e em déstaqie ViN" 840.763
Requerente: ABECIP — Associação
nagre de álcool e vinagre de vinho.
Brasileira das Entidades de Crédito
Imobiliáiro e Poupança
N" 810.771
Local: São Paulo
Classe: 32
Sinal de Propaganda.
No 940.758

-ozação

Requerente: Altair de Souza

Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Revistas, livros e publicações
impressas. Programas de televisão e
radiofônicos.
840.764

'TUBOTEL
IND.

BRASILEIRA

Requerente: Produtos Rematei S. A
Local: São Paulo
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe: 38
Artigos: Bobinas de papel, sacos de
papel, caixas de papel e papelão, emRequerente: Distribuidora Record de
balagens em geral de papel ou papeSeniços de Imprensa Ltda.
Requerente: 1. rigorifico Serrano e. A.
lão, álbuns em branco, bandeira de
mOcal: Guanabara Local: São Paulo
papel, cadernos e blocos de panei, caClasse: 32
Classe: 21
Requerente: Companhia de Cigarros pas ou pastas de papel e papelão para
Artiger.1,: Jornais, revistas e publica- Artigos: Veículos para transportes de
Sinimbu
.
documentos, envelopes, guardanapos
ções impressas.
,rcereadorias.
e copos de papel
Local: RIO Grande do Sul
ha *--

'« Asas Decepadas»

W

SAFARI

A7
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Sexta-feira 1
N9 840.77-f`

IDIBRA

•

BATISTA DE 'COARAM'
J. 11. Moraes &, Cia.
Icoaraày

840.787

Classe: 50
cámbio, títulos e
Artigo?: Letras
serviços de crédito

N1 840.776
~I~I~
iff~.1n••n••n

Março ao 196h 13:13

f N9 840:782

IN DÚSTRIA BRASILEIRA

Fará

Requerente: J. M. Moraes El Cia.
Local: Pará
Classe: 41
- Artigo: Café torrado e moldo

Requerente: Idibra incorporadorg
Limitada
• Local: Ceará
Classe: 38
. —
Artigos: Impressos em geral de ii'so
firma publicações e publicidades em
geral

SOCIEDADE DISTRIBUtIO4
r DE LETRAS E.VALORES •

Indústria de
Requerente: Comercio
840 7P n
1\l 840.777
Bebidos "Baco" Ltda.
LIMITADk - SODLETRA
Local: Distrito Federal
Classe: 42
Artigos: Bebidas alcoólicas em geral:
cervejas, vinhos, aguardantes, aperitivos, bagaceiras, batidas, brandy, bitter,
cidra, gin, conhaque, fernet, genebras,.
rum, kirch, kummel, licóres, ponches, Requerente: Pacinar Mecânica de Ar
Comprimido e Marítima Indústria e Requerente: Sociedade Distribuidora de
vodca, vermouth, nisque
Comércio Ltda.
Letras e Valõres Limitada — Sodiletra
Local: Guanabara
Local: Minas Gerais
N' 840.773
Classe: 50
Nome Comercial
Requerente: Lábil société Anonywe (ma
Artigos: Objeto: Consertos e Reparos
alemão Ciba Akticugcsellseludtlf (eia
de . motores
N° 840 783
Ciba Limited)
Local: Com sede em Basiléia, Suia
N° 840.778
Classe: 2
INDúSTRIA BRASILEIRA:
Artig,;s: Preparados para exterminar,MACMAR MECÂNICA DE AR
plantas e animais daninhos
COMPRIMIDO E MARITIMA
Local: São Paulo
Requerente: Jose Pereira da -Silva
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Local: Rio de Janeiro
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
TERMOS D EPOSITADOS EM .;-2 -68.
Classe: 32
1\T5 840.789
'Requerente: Idibra incorporadora
Artigos: Jornais, revistas, publicações
Limitada
e albus impressos
Requerente: Pacmar Mecânica' dc Ar
Local: Ceará
N.S;APARECIDfi
Comprimido e Maritima Indústria e
Classe: 16
N° 840.771
Ind. Brasileira_
Comércio Ltda. Artigos: Material exclusivamente para
Local: Guanabar.a,
construções e adUrno de prédios
Nome Comercial
Requerente: Fiação e Tecelagem
No 840.784
N9 840.779
N. S. Aparecida Ltda.
e

nnacMar

REFLEXO.

IDIBRA .

CYNARA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Indústria Brasileira'

Requerente: Fontana & Cia.
, Lotat'Rio Grande-do Sul
Classe: 48
'Artigos: Sabonetes Perfumados
N.' 840.780

Requerente: Monezi & Bertolini Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 42
Artigos: Bebidas alcoólicas em geral:
cervejas,' vinhos, aguardentes, aperiti.,
vos, bagaceiras; batidas, brandy, bitter,
cidra, gin, conhaque, fánet, genebras,
rum, kirch, kummel, licóres, ponches,
vodca, uisque

N9 810.775

CINCO PERFUMES

Indústria Brasileira

IDIBRA
I NCORPORADORA LIMITADA

/%1(-) 840.790

ITALTECNICA
Cnd.

Ri querente: Idibra imorporactora
Limitada
Local: Ceará
Nome de Empresa
NT°

Requerente: taltecnica- „
Eletroineeilnica Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Para assinalar: Fogões e
fôrnos elétricos
Classe: 50
Objeto: Serviços de consertos •
recuperação de fornos elétricos

840.785

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Fontana & Cia.
Local: Rio Grande da
,
Classe: 48
Artigos: Sabonetes Perfumados

No 840.781

Skirifo-o-ca

Localidade Guaratinguetá — EstadO
de São Paulo
Artfg os: Yrecidos em peças de: algodão, juta, fibras sintéticas, lá e sen4
Classe: 23

Soditetra

IDIBRA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

840.791

R, >

Requerente: Idibra incorporadora
Limitada
Local: Ceará
Classe 50
Artigos: Prestação de serviços aclimates ao ramo de construções, incorporações e rendas imobiliária

MACARRÃO SOBERANO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Oziel Catares de Oliveira
Socied ., .I.>
tribt- ; :f )1-, de
Local: São Paulo
Letras e Veláre.s Limitada — Sodiletra
Classe: 41
, Local: Minas Gerais'
Artigos: Sorvetes

, Requerente: M. Dias -13ranct, .A.
S

Comércio e Industria
Local: Ceará
Classe: dl

Artigo: . Macarrão

rce quetelite: Art ui Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 50
Objeto: D istribuição e colocação de
- vidros em geral para vitrais Inclusive
em igrejas o templos

1334 Sexta-feira-1

,.

kr 840.792

Março de 1e

Classe: 41
No 840.803
2(9 840.810
Artigos: Palmito, manjuba, peies,
atkszrá, bacalhau, eia:nova, sardinha,
manarão, lagosta, mariscos, ostras,
n BOMV012 0
gado e peixes em conservas, marmeInd . ' Brasileira
lada, goiabada, passegada, ligada, em
conservas, massas para bolos e massas alimentícias de cereais
Requerente: Antonio Mota Serrano Requerente: Indústria e Comércio de
N" 840.798
'Local estabelecido: Capital S. Paulo TransfOrmadires Bomvolt Umitada
Classe: 33 — Título
Local estabelecido: Capital — S. P..
Classe: 8
N° 840.804
Artigos: Transformadores.
N° 840.811

DOLLAR
FURADO
1
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L'

IWANIZAÇX° CON A
TABIL CARAVELAS— I

IND. BRASILE118(8
>

0 RO

Requetente: Brimbra`s Confecções de
Roupas Lida.
Local aestabelecicia: Capital do Estado
ft
de São PauteClfisst : 36 Ai tigik: Para distinguir:t calças em
in
geral
Ne 840.793

Requerente : Organização Contábil
Caravelas Ltda .
Local estabelecido: Capital S. Paulo
Classe : 33 — Titulo
No '840.805

' Industria,Braaileira

ÁLG

JUTA
". •
asileira/

Ind.

•
ile ira

II

Requerente: Horex Corretores de
• Seguros Limitada
Local estabelecido: Capital — S. P.
Classe: 50
Artigos': Corretagens e Seguros.
149 840.812

Ind.
Requerente: Produccl Indústria e
Comércio Ltda.
Local estabelecido: Capital S. Pau12 Requerente: Algojuta Comércio de
ind. brasAileira
Classe: 4
Sacarias
Ltda.
Artigos: Produtos devi dos ele intes- Local estabelecido : Capital S. Paulo
Ra'querente: Producol indústria R
Requerente: Tozam Indústria Q, fanica
tinos e tendões animais, tripas e
Classe: 24
Comércio Ltda. Limitada
tendõ::-z
Artigos:
Sacos
Local estabelecido: Cidade oe São
• Local estabelecido: Capital S. Pau.
Classe: 4
Caetano di Sul — B. P.
N" 840.799
N u 840.806
Classe: L
Ai ligas: 'Produtos derivados de intesArtigos'. Abrasivos 'químicos, absortingi •e tendões an'inals, lupas e
o
ventes químicos, acetatos, ácidos, ara=
tendões
. ..
3!LUJUAN
ti-corrosivos químicos, benzina, alNc 810.794 •
vaiades para indústria, amoníaco, co'Ind. Brasileira
jgg sileira
n
rantes químicos, cromatos, de.scorantes
químicos, secantes quimicis, sodas
5
_
' "CRISTIANO e CRIS
equer en te : Lujuan Inclustria e
químicas, • impermeabilizantes químicos
Requerente:
Comercial
e
Import
Comércio
de
Roupas
Feitas
Ltda.
• e ioduretos..
'TALINO
dont Jomo Ltda .
Local estabelecido: São Caetano
¡ Ind. - Brasileira
N9 840.813
Local estabelecido: Capital ^ S. Paulo
do Sul — São Paulo
Classe: 50
•
Cla sse : 36
Artigos: COmercial e Importadora
Artigos: Aventais, blusas, blusões,
N9 840.807
R ! riu...rente: João Antonio Beneducci calças, calsinhas, camisetas, camisoJosé Plinto Transf,eretti
\
las, combinações, encha rpes,
. Lo:N1 estabelecido: Santo Andisé
camisas, soutiens, cache-cols, lenços,
e Ca&ano do Sul — São Paulo
meias, saias, japonas, colarinhos,J
-"MACI E L "
'Classe: 32
•
rasileira
cliécas, cei °tilas e vestidos
ind.
ARAPOi
.
Artigos: Um conjunto vecal e
Brastletra
•
musical
•
=•• ,
N°840.800
N" 840.795
Requerente: Bar e Café-Maciel Ltda.
Local estabelecido: Capital S. Paulo
Classe: 41
4 NI;n0IT "
i'ÁRDIMT.TUNHÕZ
Artigos: Lanches de : Aliche, mortaInd,
dela, presunto, roz-bife, salame, copa,
! Ind. -Brasileira •
•
patês, queijo, mussarela, _ requeijão,
manteiga e churrascos
Requerente: Transportadora Nelson
Requerente: Silvio José Meneghelil
•
Ltda.
No 840.808
Requerente: Panificadora Jardim
Local estabelecido: São Paulo
Local
estabelecido:
Capital
S.
Paulo
Munhoz Ltda.
Classe: 41
Artigos:
.
Transportes
,
S.
Paulo
pital
Local estabelecido: Ca
Artigos: artigos , da classe.
Classe: • 41
" PIG1L
N° 840.814
No 840.801
Artigos: . Pão e Rolos
ot

"TENISCOW
Ind. J3rasile1ra

iP

t

Indiístrta

Ind. Brasileira

N" 840.796

"WIO OKUHARA
-Ind. Brasileira
A

• Requerente: Mario Okuharft
,
Produções .Lida.
Loca'1, iestalielecido: Capital S. Paulo
Classe: 32
•, •
Artig:o: Produções, peças cinematográficas, peças teatrais, programas detelevis0o, programas radiofônicos,
jornais., boletins impressos, suplementos juvenis e Ilustrados e revistas
14" 840.797

'PAL—MANJU
' Ind
,

.

Bras il e re:
1

Abillo Barbosa deOliveira & Cia.
Local estabelecido ---"Iguapt
gao Paulo

"PRODUCOL

Requerente: Pigal Comercial Elétrica
Limitada
Local estabelecido: Capital — SP
Classe: 8
•
Artigos: Acendedores, acumuladores,
aparelhos de ar refrigerados, chassis,
Requerente: Producol Indústria e
chaves automáticas, chaves eiétricas,
Comércio Ltda .
Local estabelecido: Capital S. Paulo chuveiros - elétricos, ventiladores, rádio, televisões, batedeiras de bolos,
. Classe: 4
enceradejxas; ventiladores, toca-diselS,
Artigos: Produtos derivados de intestomadas, torneiras automáticas e
tinos e tendões animais, tripas e
%milímetros.
tendões
149 840.809
N9 840.802

End. Brasileira

RGA14C7C@CW.
'D4M JOS

"OKADA "
Ind. Brasileira

Requerente: Cerealista Okacia Ltda,
Local estabelecido — Capital — SP
•
' Classe: 41
Requerente" Organizarão Contábil Artigos: Arroz, feijão, batatas, fa"Dom José" S
rinhas. farinhas alimentícias de ceLocal estabelecido: Capital S. Paul. reais, fubá, anilho, café, 'há : cebolas,
Titulo
alhos, lentilha, ervilha e grão-de-neo.
Classe : 33

"COMCABO"
Ind. ' Brasileira
Requerente: Comeabo Comércio e
Importação Limitada.
Local estabelecido: S. Paulo - Capital
Classe: 5
•
Artigos: Aço, adesivos metálicos, alcalinos metálicos, alpaca (metal) , alpax, alumínio, metal antifrieção, antimônio, aparas de metal, ta o t t (metal) , constantan (lisa) , crome (me
-tal),cuproníqel,duramínio,durazia (metal) , electron (metal) , eletroplata, estanho, estibio, fero, bronzae metais a carbono, carbureto metálico, caseara (cobre) , cério ,metal),
chumbo, cisalhas de metal, cobre, colas metálicas (soldas) , ouropel, paládio (metal), pastas metálicas para
solda, permaloy, • Vehesbeque, plaque,
platina, glueitilo, • gusa-n•arogênioi
imã natural (ferro magnéti-x))
"kieselgnhr", latão, li tio (Metal),
manganês, manganln, mei-Júri°. colas

Se%tw . feira 1-

•
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No 840.824
Classe; 39
N o 840:818 .•
metálicas. ligas metalicaS, sodas metálicas, molibdeno ou .nolhibelémo Artigos: Para distinguir, a.:e,s, ar(metal), munia, níquel, asmio, oamiri- golas, aros, arreios, asseift,):,, bacias,
dio, ouro, pós metalico.s paia solda, bases, bicos, bicais, balsas, a.açadeia
prata, auels, niténio, similor, soldas ias, discos para mesas, elaalaos, enLIMO
metálicas para soidar, spiegel, spie- costos, ennalucros, esferas, ratratios
Ind.
Brasileira
s
,
aia,
ex(exceto
taPete),
esguicho
geslicen; sucata de metal, ta .talo.
Thomaz )metais fundidos), t:ras me- ceto para tecelagem e elétricas. guartálicas para solda, inani°, atanion- nições para móveis e similares, ranlicoatornbanuc, faria. tungatênio (me- cheiras, cabos, caixas, caos, - aramaRequerente: Ajat,o Engenharia
tal), vanadio (metal), volfran (ou ras de ar, exceto para velculos e
e Ccnstruções Limitada
ao2fran), voaria-mia (matar). yellow. máquinas, canudos, antros , :e wesa, Localidade: Olímpia — Estado de
chapas, chicotes, chupetas, chuveiri-.
zinco, Arcanjo unctal).
San Paulo
Reauercnte: Metalúrgica li n W Mar
raios, chuveiros cumu.:1-,:, ..:orreia, taxClasse: 50
Limitada.
ado de transmissão, de olá:minas e
N o 810.814
de Engenharia
Local estabelecido: Capital do Eaaido
de vestuário), cubos. cunhas, daoenas, Serviços: Serviços
Class.e: 11
Civil.
de São Paulo
Anatas: Aços para afiar, r ex- descanaos, dasentuniderras, pratos,
Classe: 11
ceto jóias ou parte de rnámanas, ala- ponteiras (exceto para 0,-s niia1as e
840.819
•
N9
Artatos: Para distinguir: artefatos de
vancas. tear garrares, &tiravas, a la, c- para guarda-chuvas, proietares (inmetais: parafusos. porcas, relftes, domas, alicates, almotolias, arciahos, clusive paàa cama e para masa), rebradiças, cante:letras, molas, molas
cadeados, caçarolas, cabos, arames - ri- cipientes, revestimentos, rodas (exceto
espirais e outras naatis aoTRIANGULO MINEIEU chatas,
sos ou farpados, arcos de ama, arcos de maquinas e ve:culos), na: -anatas.
muna, aros c anéis, tampas; armade serra, argolas para guardanapos e bicos de mamadeiras, manoplas, moInd.
Brasileira
ções para óculos, banheiras, cartadeisimilares, aros para guardanapos e chilas, lençóis, paras para usinas.
ras, pinças, prendedorea, pt,,dores.
similares, aros para óculos, araações, placas, pneumá.lcos (exceto de Mapuxadores, carretéis, chassis, i-ara,ocs,
arrebites, arruelas, us.sadeiros, azei- quinas de veículos), rodrzios, saco:
facas, para retoque, adaptadares, preteiras, bacias, hainhas. baixelas. bal- (exceto de uso médico), saltos, solaRequerente: Triângulo Mineiro
silhas,, chaves de parafuso, arnsacfaas
des. bandejas, »aterias de cozinha, dos, solas, suportes; tijelas, toalhas.
Laticínios Limitada.
para caixas de acondicionamento,
tubos e vasos.
bebedor ora batrunadeiras, bigornas,
Localidade'', São Roque — Estado de azeiteiras, ' letreiros, placas-estojos,
binagras, Ohoontaires, botões puxa•
São
Paulo.
pinos,
bases e caixas de matai, latas
N9 840.81a*
dores, braçadeiras, bridaas pa aa máClasse: 41
e tubos Metálicos.
quinas, brocas, bules, cabeções. Privas,
Artigos: Laticínios,
cruzetas, cubetas cubos, cunhas, calN9 840.825
N9 840.820
deirões, canecas, canivetes, canos.
2ântaros, carretilhas, castiçais. avalates de ferra, chaleiras, chaminés:
"GARTFI . SORVETERIA
Ind.Brasileira
ahanfra.dores, Chapas não de outras
SXO MATIW.uS
alasses, chaves de brocha, cLaves de
Ind. Brasileira Requerente: José Cardoso de Mora:a
fenda, chaves de parafuso, chaves
:In geral, chaves inala:na, chuveiros
Requerente: Avepec Cornarei°
Local estabelecido: São Caetano ots
:omuns, cinzéis. amuares rara eneaSul, no Estado de São l'su'o.
Agro Pecuário Ltda.
rameno, correntes não da outras elas- Local estabelecido: S. Paulo - Capital
Classe: 41
:as, corta-arames, matadores de graGênero de Negócio: Sorvetes.
Requerente: Serraria São Matheus
Classe: 2 na e outros, cremalheiras, f•rros
Limitada.
N9 840.826
nuns para passar roupa, ferros de Artigos: . Para distinguir: aa.etatca Localidade: Juquitiba — Estado de
atam, nara cortar canina cunhos, usados na agricultura, acetoaraenito
São
Paulo
4-,
arriais de cano de rafara°, dobradiças, para agricultura, ácido usados na
Classe: 4
anates, enxadas, enzadinhas, enxós, agricultura, usados na horaicultura,
Artigos:
Madeiras
serradas.
"ROSSETTO
apelhos metálicos, e.snoras, e aticado- fiIdos asadas na vet erinária; adoniInd. Brasileira
-es ( ferramentas), eaticadeiraa (rer- dana para veterinária, afalaras, sais
Ne 840.821 .
amentas), estojos, facas, exteirões. para adubos, álcalis para ao-ricuatira,
•
adies, fechos, ferraduras, ferrolhos. produtos de atcatrão para agricultura
Requerente: Douglas Amando laosseta
inguetas, foices. forcados, fôrmas adubos com base( de dal, ciamarada
Local esiabelecido: Capital do Vasta&
ormões, forquilhas, freios para ani- para agricultura, clorato de sódio
QERVE-LEVB
de São Paulo
lais, inane frigideiras, fruteiras, rara agricultura, cloretos para agriind.
Brasileira
Classe: 6
uni s. furad "es manuais, ganchos cultura, remédios para contra febres
Artigos: Arretes, aros de má:mann
arfos. grampo. grosas, Instrumentos de animais, fertilizadores, fertilizanbetoneiras, bielas, blocos para partes
ortantes não de outras claasea, lá- tes, inseticidas, marga (adubas) marde máquinas, barras de " máquinas,
ririas não de outras cla s ses. latas. na (adubos), salitre do chila, adesi%ambas hidraulicas, braçadeiras de
Requerente:
Indústria
de
Calçados
vos
medicamentos
veterinários,
adesabes. letras de metal. limas, limamáquinas, dínamos,, máquinas encaCervelati Ltda.
ias, limpa pés metálicos. praças não sivos para fins sani tários, aaoridina
e outras classes. pinos n ato 08Tt 25 de nata veterinária, adonis aeareis para Localidade: Birigui — Estado de nadoras, máquinas enrolatioras, ma,ouluias refinaciprasa máquinas torneira
São Paulo
laruinas, maçanetas, macetes, ma- veterinária, preparados Tiara afiara
doras, mecanismo de máquinas, mal
Classe: 36
'acanhos, ma chados, malhos. man- nrenarados para afugentar insto
-ds rara cladoa . mandris. ananive'as aglutinadores quimicos sanitários. Artigos' Alp ercatas, botas, chinelos, quinas de pregar e cadeiras para
maauinas.
sai-ratos e sandálias.
.arretas, marteles, matrizes, morsas, agiutinadores ou iminos veterinários,
.unhões. núc'eos nara matelos e bi- água de cal, .desinfetante. aada, fie
N9 840.822
S 9 840.827
asnas, panelas, parafusos, pás. pe- notaasa, fama oxigenada desinfetais!
-Jatais, pend entes, pariduricalhos, ni- ássia s prerandas rt 1' a veterinária.
'retas. perfila:los, neafuradores (ter aauas sanitárias, ál calis para fira .aa" FURAI "
_manas), plaões, rosatas. Mi a nor- nitarios, á l calis nata veteriparia alões
Ind. Brasileira , •
,s porta-criavea, porta-'el os, nona- a.loina p lica. p almem armênia para
Ind.
wasileira
tos, porta-toalhas, ponteiros de sa- veterinaria, barbes nara an i mais. emn ira a is ta ena d
Requerente — Hirai — Auto Corda, preaos, quebra-nozes, raladores. broca a ara nem
merciai Ltda.
los, lastelos, rebi te% recinientes re- rara °a c irrar anima i s nocivos. pas
Requer
ente:
I.B.L.
Imabiliaria
i
nfetar
eu
lavar
ananais
rerara
des
mas, reservatórios •eten o es tena
Local es t abelecido — Capital ri
Brasileira . Limitada
s, teacados, terminais, roldanas, ta- média:, para an imais, antifunauns
do Estado de São Paulo
Local estabelecido: São Pauai
s, telas de arame. serras, serrotes. 9T.'arh p -mon. , g. nasanistos, para ve• Classe 47
Classe: 50
ros, sunortes, ta/liar/eiras, talhas taria:ara). atronina. óleo araa aa. rara
Objeto' transações imootharlas e
mos. toini nhes torneiras, ar, Lesas vétari naria, anctericiaas. para fi ns susArtigos: — Alcool motor, céra pars
admini strações de oens.
C? S, tamparas na ta costura, tesmIro nitri rias. barhar pa aa : ramais. aaraalurninação, fluídos Cembus tivels. aluara
ticidas. barri l h.. desinfetante. 1-enra jardineiro, tralhaa
dos lubrificantes, fluidos para freio,
N°
840.823
_-•s, ferros d a ' nana. rara cortar tanto de sódio rara ve7erinaria, refluidos para ilum inação, fluídos para
m atl i o s nara bicheira da anima is. bavarem.
isqueiro, gás combustíveis. gás para
nhos para cachorros. cafeina vetariiluminação, gasolina, gorduras para
No 810.815—
a-iri a cai darinfetanta.
lubrificação e iluminarão, graxas lua')
antisséntico. calclos rara sadbrificantes, óleos para amortecedcaj'
a-ultra a. c'orofórrnto insetie,ca, biseres, óleos para aquecimento, ó1' s) '
'Ácida dei-ris, fertilizantes e produto»
para iluminação, petróleo rarapara aves.
nado, querosene.
--•
N9 840.817
I)id. Brasileira
N9 840.828
IND. BRASILEIRA •

'AVEPEC"

RICO

".ROYALBOR"

-querr-ot ..• Truidstri.A-tefatos
de Borracha RovalNor.
al estabelefMo: S. Plulo - Capita!
Classe: 39
—
N9 840.815
aierente: andastria da Aatefatos
de Borracha Poyralior
91 eatabelecido: S. Paulo - Capita/

• BUENO
1nd, Brasileira
Reererente: Bueno Dectrações
Promoc;onais Limitada
Localidade: São Falo° — Capital
Classe: 50
Serviço: Decorações promocionals

LIBRA "
Ind. Brasileira
Reouerente: Indústria e faimércio
de Calçados Rico Limitada.
Local estabelecido: 'Capital do Estado
de São Paulo
Classe: 36
Artigos: Para distinguir: Calçados
era Geral

Requerente: — Libra Conaturais
' de Seguros Ltda.
Local estabelecido — Capital
do Estado de São Paulo
Classe 50
•
Artigos: — Corretores de Seguros

TI

,L7

1334 9extfa-fo4ra 1
IsI 9 840.829

l

" AMA "
Ind. Brasileira,

Requerente — ANCA Turismo Ltda.
Local estabelecido — Capital
t do Estado de São Paulo
Classe 50
Artigos — Turismo
N° 840.830

SC)CEMCO."
Ind. Lsrasilcire —
Requerente: — SOCEMCO — Sociedade Empreiteira de Construções Limitada
Local estabelecido — Capital
de Estado de São Paulo
Classe 50
Artigos — Construções
N" 840.831
n LUIZLOY

Ind. brasileira
Requsrente: Luizloy Indústria
e Comércio de Estofados Ltda.
Local estabelecido — Capital
do Estado de São Paulo
Classe 40
Artigos: — Acolchoados para móveis,
armários, berços, cadeiras de molas,
cadeiras com rodas, cadeiras comuns,
cadeiras para escritório, camas com
molas, camas comuns, colchões, camiseis,
criado-mudo,, cristaleiras,
divans, dormitórios, conjuntos de
móveis, guarda-ccmidas, guardaloucas, guarda-roupa, poltronas.
N° 840.832
n WALROB
Ind. Brasileira

Requerente: — Indústria e Óculos
Walrob Limitada
, Local estabelecido — Capital
do Estado de São Paulo
Caasse 8
Artigos: — * Lentes e óculos
N° 840:833

EQUIPE 67 "
Incl. Brasileira

"
i

erentes: — João Camacho RoRerdrigue.s
e Raimundo Oliveira
Gonçalves Loclar estabelecido: — Três Lagôas
^ no Estado de Mato Grosso
Classe 32
Artigos: — Uma dupla sertaneja
N° 840.834

d" MARTINS
íInd. Brasileira.
kequerente: — Atelier Artístico
Martins Limitada
Local estabelecido — Capital
do Estado de São Paulo
Classe 50
#rtigos: — Prestação de Serviços
N 9 840.835
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Classe: 22
Artigos: Cânhamo em fio ou em linha, estambre de seda ou de lã, fios
de algodão, juta, linho, plástico, rani!,
Ind.PLANIVEL
brasileira
- INPASA "
rayon, seda natural para tecelagem
Ind. 2rasileira
ou uso comum juta em fios ou em
Requerente — Construtora
linha, lã torcida, linhas em meada ou
Planivel Ltda.
novelos, linhas brilhantes, linhas para
Requerente:
—
INPASA
IndúsTacteai estabelecido — Capital
bordar para costura, crochet ou Ca,
tria Nacional de Produtos Ali'do Estado de Sáo Paulo
cotagem, linhas em meadas ou novementícios S. A.
Classe £0
los, retrozes.
Local estabelecido — Capital
Artigos:
—
Construções
_
do Estado de São Paulo
N 9 840.848
N9 840.83 7
Classe 41
Artigos: — Arroz, feijão, batatas, farinhas alimentícias, café, chá, caTOSHIAKI
bala, alhos, lentilhas, grão-de-bico,
"JACOPER
.Ina. brasileira.
ervilhas, féculas de batatas, fubá, faInd. Brasileira
rinhas de milho; milho, farinha de
trigo, cravo, cominho, erva-doce,
farinhas de mandioca.
Requerente: Toshiaki - Comércio, e
Requerente: — Indústria de -PaImportação Ltda.
rafusos Jacofer Ltda.
N9 840.843
Local estabelecido: São Caetano do
Capital
Local estabelecido
Sul — São Paulo
da Estado de São Paulo
Classe 8
Classe 11
"PROMERC
PROMO-Artigos: Aparelhos de cinematografia,
Artigcs. — Faiafusos
COES E MERCATOLO
balanças para uso em laboratórios
N9 840.838
GIA "
cinematográficos e fotográficos, baterias elétricas para uzo em cinematoRequerente:. — Mima Aparecida
grafia e fotografia, câmaras fotográXavier
ficas e cinematográficas, filmes co" ALIENE
Local estabelecido — Capital
nematograficos e fotográficos, lâmpaInd. Brasileira'
• do Estado de São Paulo
das de todos os tipos para uso em
Classe 33
fotografia e fotografia, manfpuladoTitulo
res e microfones para uso em cineRequerente: — Aliene Embalagens
mas, relógios de precisão para uso
p lásticas Limitada
N° 840.844
em fotografia e cinematografia, se— Capital
Local es abelec
cadores elétricos para filmes revelada Estado de São Paulo
dos e cópias (estufas elétricas).
"ZILTINHO e LIBO
Claase 23
Artigos: — Saquinhos plásticós, sacos
RIMO "
No 840.819
plás ticds, tubos plásticos, caixas plásInd. Brasileira
ticas, caixotes, baldes, bacias, bules,
bandejas, açucareiros, cestos, copos
Requerente — Stefano Settanni
fruteiras, espremedores, garrafas,
jarras, licoreiras, mantegueiras, bomLocal -estabelecido — Capital
bonieres, ccmpoteiras.
do Estado de São Paulo.
Classe 32
N 9 840.33a
OU 1/01.A
Artigos: — Um conjunto vocal
e musical
Incltistrle Brasileira
No 840.836

nI.V.CON32RTOS
DENVER
Requerecte — Pasqualino
Blasio
Local estabelecido — Capital
do Estado de São Paulo
Ciasse 33
Titulo
N' 840.840

USICOR "
Ind. Brasileira

Ne 810.843

N° 840.845

IND. Braáileira.

Requerentes — (' :asa de Tintas
Usecor Limitada
Local estabelecido: —• Osas.co, no
Estado de São Paulo

Requerente: — SERVICTUS — Ser-viços Técnicos e Comércio de
Peças de Rádio e TV
Limitada.
Local estabelecido — Capital
do Estado de São Paulo

Classe 16
Arties: — Tintas
N 9 840.841

Artigos: — Prestação de serviços de
assistência técnica de aparelhos
de rádio e televisão.

" VEBICAR "
_
Ind. Brasileira

Requerente — Vebicar AutoPartes Ltda.
Local estabelecido — Capital
do Estadô de São Paulo
Classe 21
Artigos — Alavanca de câmbio,
amortecedores de veículos, aros para
[TECIDOS FIOLANDIA
veludos, breques, calotas, câmaras de
ar para veículos, carrocerias, carros
reboques e suas partes integrantes,
dirseaties de veículos, eixos de vaiReqUerente — Antonio Furtado ielllos, engates de veículos, dragas,
estribos de veículos. freios de vaiLopes
Loaa1 estabelecido — Sorocaba, no cuim guidões de veículos, molas de
Estado de São Paulo
veículos, para-brisas de veiculas,
Classe 23
para-ehooues de veículos, e rodas de
Titulo
, veículos.

Classe 50

Requerente: Auto Posto Gôndola
Ltda. — são Paulo
Aplicação: Para distinguir: Óleos, gasolinas e lubrificantes em geral.
Classe: 47 (Quarenta e sete)
N9 840.850

"DE.0
Ind.Bra sileira
Requerente: Decoril Ferragens e

Acessórios Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
Capital
N° 84.0.846
Classe: 11
Artigos: Para distinguir, adornos exceto de jóias e imitações de jóias,
'CRUZ DE PRATA,
anéis, exceto jóia ou parte de máquinas, afiadores, alavancas, alargadoInd. B'asilei
res ,aldravas, ancinhos, cadeados, cadinhos: ar005 de pua, argolas para
Requerente — Fruticola "Cruz de guardanapos e similares, aros para
guardanapos e similares, armações,
Prata" Limitada.
bigornas, chapas não de outras clasEstabelecido em: — Capital.
ses, conexões para encanamento, corClasse 41.
não de outras classes, dobraArtigos: — Para distinguir e pro- rentes
diças, encnihos, cadeados, cadinhos,
teger frutas nacionais e esarcos de pua, argolas para guardanatrangeiras.
pos e similares, aros para guardanapos e similares, armações, bigornas,
Dr 740.847
chapas não de outras classes. conexões para encanamento, correntes
MONTE ALEGRE
não ,de outras classes, dobradiças, enInd. Brasileira
feites não de outras ciasses,-- engrenagens (exceto partes de máquinas),
Requerente: Piação ' Monte Alegre fechadura., ferradudas, ferrôlhos, linLlinitada.
guetas. fôlhas para fins diversos, forLocal estabelecido: Ferraz de Vas- quilhas, furadores manuais, grampos,
concelos — São laaulo
grosas letras de metal. limas, pinos
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não partes de máquinas, maçanetas,
No 840.852
mancais para rodas, manivelas, matrizes, molas não sendo partes de
má-quilhas , perfilados, pernos de fixaIGUASSÚ"
ção, macas, plainas, polias, porcas,
pregos, rebites, retentores, roldanas,
Ind, Brasileira
terçados, terminais, sifões, taxas, telas de arame torneiras, torninhões,
"IGUASSU"
tornos, torquesas, trancas, tranquetas,
Ind .Brasileira
trilhos (para cortinas) trincos, tubos
para fins diversos, válvulas, simples, Requerente: Livraria Iguassu Ltda.
Local estabelecido: São Paulo —
varais.
Classe: 32
No 840.851
Artigos: • Para distinguir: almanaques,
álbuns impressos, anuários, calendários, catálogos, crônicas impressas,
designação de filmes, designação de
peças teatrais, discursos' impressos,
PAVÍNH611'
folhetos impressos.- folhinha impressos, histórias impressas, índices, tele• Ind.Brasileir9,
fônicos, publicações impressas, revistas impressas, romances impressos,
roteiros impressos de filmes, roteiros
impressos de paças teatrais, jornais,
livros, mímicas impressas, orações'im"AVINHÕ"
pressas, Peças cinematográficas, peças
Ind. Brasileira
Requerente: Bar e Mercearia Avinhó teatrais; poesias impressas, programas de circo, programas de rádio,
Ltda.
de televisão, programas
kocal 'estabelecido: São Paulo — programas
impressos, propaganda impressa esCapital
crita, prospectos impressos escritos,
prosas impressas, "scripts" de cineClasse: 41 ma, "scripts" de teatros, "scripts" de
Artigos: Para distinguir: abacate,
televisão, sueltos impressos.
abacaxi, mel de abelha, abio, abóbo, N9 840.853
ra, abricó, acjaré, acelga, açúcar,
agrião, aimpim, alcachofra, alcaparra,
amendoim, amido alimentíçio, .angu,
araruta, arroz aspargo, assados, aveia,
aves abatidas, avelã, atum, azeite,
azeitonas, aletria, alpaca, alho, alimentação para animais, alimentação
para aves, alpiste, meixa, amendoa,
cebola, cenoura, cereais, cevada, cevadinha, chá, cheiros alimentícios,
chispe, chouriços, churrascos, coalhada, côco, bacalhau ,balas, carne de
baleia ,banana, bananada, banha, batata baunilha bertalha, beterraba,
biscoitos ,bringela, brocolis, bolachas,
Ipd:15rasileira
bôlos, bombons, buchos, carne de cabrito, caças alimentícias, cacau, café,
caju, camarão canela, canja, canjica,
Comercia 1Treviso de
caqui carambolas,' caramelos, carnes Requerente:
Produtos Alimentícios Ltda.
de carneiro, carnes frescas, sèca e em Loca
lestabeipcido: são Paulo —
conserva, castanha, faisão abatidos. ,
Capital.
farelho, farinhas, farinhas de cereais,
Classe
43
farinhas de mandioca, farinha de Artigos: Para distinguir,
. águas gasomesa, farinha de trigo, favas alimen- sas, artificiais, águas gasosas
natutícias, feijão, .feijoada, fermento, rais, águas magnesianas naturais,
fambre, fígado, figos, filhós. flocos, águas naturais não medicinais, bebicarne de coelho, cogumelos, colorau- das espumantes sem álcool, -bebidas
tes para alimentos, colorau, cominho, não alcoólicas ,essências para refricompotas, condimentos para alimen- gerantes,
garapa, ginger-ale, groseto, confeitos, couve, cacau, cravo, cre- lhas guaranás,
hidromel como refrimes, frutas cristalizadas, doces dro- gerante, refrescos
em geral, refrespes enchovas espinafre essências ali- cos em pó ,refrescos
em xarope, rementícias extrato' de tomate extrato frescos líquidos, concetrados
rede tomate, extrato de fruta, ervanço, frescos ou refrigerantes, pós 'para
para reerva-doce, ervilhas, juliana, lagosta, frescos, xaropes para refrucos.
relaranjas, laticínios, -legumes, leite de frescos preparados, refrigerantes, socabra, leite de vaca (in natura, em das ,sucos de frutas para bebidas, xapó ou condensado), lentilhas, língua,
ropes para refrescos.
linguiça, lombo, louro, doces folhea42
dos, frutas in natura; em calda, secas Artigos: ParaClasse:
distinguir: Aguardenou em conservas, fubás, galinhas tes, anizes, aperitivos,
bagaceira, -baabatidas, glucose, goiabadas, grão de
bebidas alcoólicas não medicibico, guando, hopjes, hortaliças, hós- tidas,
nais, bebidas fermentadas não meditias, pastilhas, patos abatidos, pesse,bitter, brandy, cachaça, cergada, pêssego peixadas peixes. pepino cinais
vejas, chopps, cidras, conhaques, ferpersa, pescados, pickles, pimenta do net
sucos alcoólicos, vinhos genebra,
reino, malaguetas, pimentões, pira- genebrita, gengibirra, gerebitk gin,
rucu, polenta, carne de porco. prall- gringer, alcoólico, graspra, hidromel
nes, presuntos maçãs,. macarrão alcoólico, graspa, kirch, kummel,
Mandioca, mangas, manteiga, margamarasquinhas, nectar alcoólico,'
rina, marmelada, massas alimentícias cóses,
ponches, quinado.
mate, miolos, miudos dé animais, mo- parati, pipermint,
rum, vodka e whisky.
cotó, môlhos alimentícios, mortadela.
mostarda, batata, nozes, óleos, ali- Requerente: Comercial Treviso de
Produtos Alimentícios Ltda.
mentícios, nabiça, ostras, ovos coziClasse: 41
dos fritos ou quentes, rim, sal. salames, salsicha, sandwiches, sardinhas, Artigos: Para distinguir: mel de abesalga, soja, sopas, sorvetes, produtos lha, açúcar, aimpim, amendoim amialimentícios para conservar alimen- do alimentício, angu, araruta, arroz
tos pudins, queijos ,quiabos, carne de assados, aveia, aves abatidas, avelãs
rã, rabadas, rabanadas, rações ali- azeitonas, alpiste ,ameixa, amêndoa,
mentícias, tapioca ,tempêros, touci- cebola, cereais, cevada, chá, cheiras
nho, tomate, torrões alimentícios, tri- alimentícios chouriços, churrascos
go. carne de vaca, uvas, vagens, vi- coalhada, côco. bacalhau, balas, banagre, xaro pes alanenticios xarques, nanas, batatas, biscoitos. bolachas.
bólos bombons, caças alimentícias,
xispe e xuxu.

cacau, cafés, canja, canjica, caramelos, carnes frescas, skas e conservas
de carnes, farelos, farinhas altnenticias, farinha de cereais, farinha de
mandioca, favas alimentícias; feijão,
feijoada, fermento, figos, flocos,' cogumelo, colorantas de alimentos colorau, cominho, compotas, condimentos de alimentos, confeitos, cravo,
cremes, frutas e doces cristalizados,
doces, drops, espinafre, essências alimentícias, extrato de tomate, extrato de carne, extrato de frutas, ervadoce, ervilhas, lagosta, laranja, laticínios, legumes, leite imatura, em pó
ou condensado, lentilhas, linguiça,
lombo, louro, fubás, geléias e gelatinas alimentícias, gergelim, goiabada,
gorduras alimentícias, grão de bico,
hortaliças, pastas, partilhas, pefxadas, peixes, pickles, pimenta, pipocas,
pralinés, presuntos, macarrão, mandioca enchova, manteiga, margarina,
marmelada, massas alimentícias, mate, melado, milho, miúdos de animais,
mortadela, mostardã, nozes, óleos alimentícios, ostras, ovos' cozidos, fritos
ou quentes, sal, salames, salsichas,
sanduíches, soja, sopa, salga, sorvetes,
queijos, pudins, rações alimentícias,
temperos, toucinho, tomate, uvas, trigo, vinagre, requeijão, xaropes alimentícios, doces de leite, cremes de
leite e xarques.
N9 840.854

Mandioca Ltda.
Localidade: Salto Grande — S. Paul()
Artigos: Produtos alimentício • d(1
mandioca.
N9,849.858

/PROPX0
12ras il. e ira :11

Ondi

PROPAO
Ind. Braaileira
Requerente: Oksa. - Indústria e CO4
mércio de Diástase Ltda.
•
Local estabelecido: S. Pago.
Classe: 41 ,Ã
Artigos: Propinato de Cálcio empreS
gado na fabricação de produtos ali4
mentícios sujeitos a mifo.
1519 840.859

!INOVA

R

feirai'

"NOVA FRANCA"
Ind. Brasileira

Requereate: Churrascaria Nova Praia.
ca Ltda.
Local estabelecido: Capital - SP t
Classe 41
Artigos: Churrascos.
249 840.860
t:

DONA FLOR

Ina. Bras 11 e ira
DONA FLOR
Ind. Brasileira

Requerente; Oswaldo Sanchez.
Local estabelecido: Capital'
Classe: 45
Artigos: Flórea naturais, mudas para
pomicultura, árvores e arbustos, mudas para a agricultura, horticultura
e floricultura, plantas vivas e sementes.
No 840.855

SNZA
Ind. Brasileira

asi 1
•
"eira
Ind. jg"•
" J AYME"
Requerente: Casa de Móveis Jaynitt

Ltda.
Local estabelecido: Santo André ale
São Paulo
Classe 40
-Artigos: Acolchoados para móveis,
armários, berços ,cadeiras de molas,
cadeiras com rodas, cadeiras comuns,
cadeiras para escritório, colchócs,
mas com molas, camas comuns, con...

juntos de móveis, divans, dormitórios,
guarda-roupa', guarda-comida, suar.
da-móveis, porta-quadros, travesseiros
e vitrines sob forma de móveis. ti
N9 840.861

=VISA
"TANSpOLII II
/nd. Brasileira
as e nra.7.
In _
Requerente: EMSA - Engenharia de
Meios e Sistemas de Automação Ltda.
Local estabelecido: Campinas — São
Paulo.
"PAR.ANAPOLIS'
Classe: 25
Ind. Brasileira
Artigos: Estudos, esquemas, sistemas Requerente: Sociedade Agrícola Pai
e normas de automatização.
ranápolis Ltda.
Local estabelecido: Capital - SP .1
No 840.856
Classe: 41
Artigos: Arroz, feijão, batatas. faria
nhas alimentícias de cereais, féculaS
PRODUBOM
alimentícias, fubá, milho, lentilha. era
vilha, queijos, requeijões, mortadelas
tortas torrões, chá, café ,grão de bicoj
IND. BRASILEIRA
cebola alhos, e massa de tomate.
No 840.862
PRODUBOM
lo
Ind. Brasileira
e
Requerente: Proclamar Importação e
"PORTO ALEGR.E.
Exportação de Alimentos e EquipaInc. Brasileira)
mentos Ltda.
Localidade: São Paulo
"PORTO ALEGRE"
N9 840. 857
Ind. Brasileira
Requerente: Confeitaria Porto Alegrei
Ltda.
CIPAM
Ind. rrgsileira
Artigos: Confeites, doces de léitc
simples, creme, croquetes, bombons,
bolos, caramelos, enfeites para bolos,
CIPAM
doces dç geléia, doce de marmelada,
chantilit, doces cristalizados, frutail
Ind. Brasileira
cristalizadas, drops, doces de frutas;
Classe 41
Requerente: Cipam Comércio e In- pessegada, goiabada, figada, matinada
dústria de Produtos Alimentícios de latia e doces de leite e condeçadoU
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•N 840.863 -

"

milanesa, bife a cavalo, bife- a porClasse: 41
gnocchi e churrascos Artigos: Peixes em conservas, atum,
bacalhau, sardinha, camarão, lagosN9 840.868
tas, mariscos, ostras, baleia, polvo,
siris, moluscos, garoupas, pirarucu,
orucum, nianjubas, aliche, peixes
- "
sêcos

tuguésa,

R.EGIDIAR

Ind, Brasileira
"REGIMAR" •
Ind. Brasileira
Requerente: Indústria de Brinquedos
Regimar Ltda.
ótocal estabelecido: Capital . SP
Classe: 49
Artigos: Automóveis de brinquedo,
aiJmas de brinquedo, aviões de brinquedo, bonecas, bonecos, caixinhas de
música quando brinquéao, bolas para
quaisquer joga,- carrinhos de brinquedo ,chocalhos, soldadinhos, revólveres de brinquedos, jogos de xadrez,
gangorras, dados, jogos de damas,
baralhos, balanços, bolinhas de gude,
carrocinhas e aeroplanos de brinquedos. •
N9 810.864

VIADUTO "
Bras fieira)

cínios Viaduto Ltda.
São Paula
Classe: 41
Artigos: Ccrnes, carnes verdes, queijo, doce de leite, rejeijão, manteiga,
coalhada, yogurth, leite, leite em pó,
extrato de creme, gelatina, geléias,
mel, carnes dcas, carnes conservadas
e mortadela
N9 840.869

e

5

"q11_`.1111ORVLL

Ind -Z`.r inms

1,.

1

•n•••n•

.1111,

Requerente: Mecânica Rernatra Ltda.
Local: São Paulo
Clasee: 21
Requerente: Villa Comércio de VeiArtigos: Alavanca de câmbio, amorcubos Ltda.
tecedores, de veículos, aros para veíLocal: São Paulo
culos, breques, calotas,, câmaras de
Classe: 21
ar, para 'veículos, carrocerias, dragas,
Artigos: Veículos
engates de veículos, dirtedes de veíN9 810.871
culos, eixos de veículos, estribos de
veículos, freios de veículos, pára-lamas, pára-brisas, pára-choque e rodas
para veículos
" GUAPIRA "
N° 840.866

Ind. Brasileira'

Ind. Brasileira

TOURO

'. th,r.
tesffer

Reauereiite: Wilson Kherlakian
.8z Cia, Ltda.. •
Local: São Paula
•
Classe: 36 —SI
Artigos: Calçados
149 1340.875

itns

Requerente: Vigaudas Navickas
Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos: Na classe
N9 840.880

,g4L-11111?..

Requerente: "Metal-Bar" — Metalúrgica Ltda.
Local: São Paulo
• •
Classe: 40
Artigos: Bancos, bariquetas, bancos
giratórios. armários, prateleiras, estantes, balcões, mesas e mesinhas,
feitos em metal e carrinhos para sorvetes e para vendedores ambulantes
N9 840,876

Requerente: Vigaudas, Navickas
Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos: Na classe'
. N9 840.881

C
Requerente: Indústria e Comércio
de Bebidas Paraguassu Ltda,
Local: São Paulo

HOSPITAL
Ind
as fieira`

S AN T ,A VERONI Cj.

Requerente: Dr. Alfredo Sauda
Local: São Paulo
Classe: 50

Prestação de serviços hospitalares

Requerente: Vigaudas Navickas
Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos: Na classe
14? 810.882

N9 840.877
conjer "?•° •

,
TEIEPRE
'Ind. Brasileiras

9•• • hal• le •

o'

Classe: 1

`Requerente: Ira Indústria e Comércio
de Malhas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Vestidos de malhas, blusas
4e malha, blu.sbes, meias, echarpes,
camisas,

cache-cols, casacos, calças,

japonas, jaquetas, luvas, górros, estolas, corpinhos, coletes, palas, peitinhos, casacas, saias e puloveres de
_malhas
N9 840.867

Artigo: Álcool
N9

!

840.872

isã" tf'881 eira,
r

u

.

•

Requerente: José César Peniche
Locai: Iguape, no Estado de São
Paulo
Classe: 41
RILES•?' Artigos: Peixes frescos, peixes em
as 'leira' i em conlerva, camarão, lagosta, maconservas, atum, bacalhau, sardinha
riscos, ostras_ e baleia

Requerente: Restaurante Los Madriles Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41

Artigos: Pimentões e beringelas reto. ( nheadas, batatas fritas, maioneses, rim:Aos, lazanhas, macarronadas, pizzas,
;saladas, saladas diversas, feijoadas,
arroz, feijão, arroz g e Braga, bife a
1. Jio "

1111111,11.

VILLE
Ind. Brasileira

e ira '

IRA "

"1. " V
4 ind

INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Indústria e Comércio
de Bebidas Paraguassu Ltda.
Local: São Paulo
'POLO NORTE"
Classe: 46
Ind. Brasileira
Artigos: Alvejante, água de lavadeira,
Requerente: Laticinios Harpa Ltda. esfregões,
goma para lavanderia, pasLocal estabelecido: Capital do Estado tas para polir;
polimento para couro,
de São Paulo.
pomadas
para
dar e conservar o briClasse: 41
lho, pós para lustrar, sabão comum,
Artigos: Manteiga.
Vela de sêbo, e cera
•n
rn•••••••
N9 840.86.5
N9 840.870

"

840.879

_

o " NOLO NORTE ".
ri. Brasil e ir-e

" RE 1AT R A "
1 Ind. Bras il

N9

N9 840,874

Requerente: Casa de Carnes e Lati-

r

4 n7
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N9 840.873

ILHA BELA "
Brag3 il e ira'
Requerente: Sogi Uehara
Bela -7 São Paulo

Local; Ilha

Requerente: Telepress — Serviços
de Imprensa Ltda.
Local: São Paulo

Artigos: na classe 32: Jornais, revistas, livros e almanaques; na classe 50:

Prestação de serviços de redações,

pesquisas jornalísticas e reportagens
em geral
N° 840.878
)

CÂNCER
COXIM MIZAinn
•

Requerente: Vigaudas NavIckas
Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos: Na classe
149 840.883

d2ATEA1
ÈUDENrI -

Ind Brasileira
PrIAIKl1111.11Yr*

Requerente: Telepress
Serviços
de Imprensa Ltda.
Lócal: São Paulo
• Classe: 32

Artigo: Uma revista

• Requerente: Vigaudas Navickas
Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos: Na classe

01 RIO OFICIAL (Seção III)
N9 840.834

Ne 840.84

ponas, jaquetas. capas, casacas, ca,,sacos, ceroulas, cha.les, chapéus, tintas, cintos, coletes, combinações, cr ,cas, estolas, fardamentos, estolas,
• fainas as, fraldas, quanonos, robes de
chambre, roupas bancas de uso pe.;soa •, linger;es, l Va 3', roupas
prof,ssionals, ma is, mantas de uso
pessoal, ma Moi, me' as, meias confecções, Modeladores, paliyás, penho. res, pijamas, puloveres, soutien.i,
suéter, taras, tailleurs, ttill'.cas, unifo: mas, roupõe
saia,'. shorts, bermudas, sCai • as, vest:dos,
.8C". /. e calcados
/Z 9 849.993

Truillan

Requerente: Vigaudas Navickas
Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos: Na classe
N9 840.885

Requerente: Vigandia, Naviekas
Local: São Paulo
Classe: 3g
Artigos: Na dasse
N9 840 e39

~Zo rizsi-nur,~1*
• o

....•••••••nn•nn•n•1

Ant4"/"S''
e•••••

'ilarço de

CAPRICÓRNIO

1 J68 14

No Ma 83P

TUBOLEX
Ind. Brasileira_
Requerente: Indústra de miova
Tubo: ex Lhn tari.
• Local: São Pau:.)
A
Cadeiras, bancos. a I•qa•r*0
e mesas de lõ 'maca n ) •
Classe: 10
N9840.1')9
1.1,

ITAIM MOTOR
Ind. ' Brasileira

,
PINISTERRI
Ind. Brasileiral

Requerente: Ita:in ..).:luior Comércio
de Automóveis Limitada
Locai: São Paula
Requerente: Pinis c. irr: Intai ; i ri •
Classe: 21
e Coai ére ao Lata.
Artigos: Veiculas e suas 3:irtes inl egrantes: amortecedores, alavancas ce ArtNs: Alavancas dr c.imblo. ;, rog
câmbio. braços de d /TOO para vca- para veículos , b rque,„. , j a o; 1! . .- . o reg,
cujos, eixos de direção • jaulas, para- ções. freies, mol' er. 9 era --h,.:s a ,ai a.
lamas, pa, e, . . .:•., p;•.•a-bri. a t. P . - ,'
'
choques. pM ii-le ir a- e ..i•al i
dais, rodas r • a v r-elflo 3, tremina is I
para veiznilut.
2.1
149 810 S94
810 :-:u0

10,31111A

ARPE=

ÂRIES
3.renIa anui~

•

eq ller ente : Vigaudas Navickas
Local: São Paulo
Classe: 38
Art . gos: Na classe
N9 840.886

4"
Nseona

.

.0 1t.t, /..45."2144

Requerente: Vigaudas Navickas
Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos: Na classe
No 840-887

Ind. P-asileirn
Requerente: Vigatidas Navickas
Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos: Na classe
N9 840.820

Requerente: Vigaudas Navickas
Local: São Paalo
Classe: 36
Artigos: Na classe

::r:,11 E ' -

1 r:C0

Pa..iio
(ias:: g
a tc.r:al e eirieo ia
N 9 810.80;

LOC91: Sã()

A digo; :

B.
Ind. Brasileira
ti R.

ReCinCrent C:

:

Real Laia.

A: Ligas: Pat,t.):;
Cia :se r
N 9 89_0.80/

„H

\DICOPAL
Ind. Brrsileira

PEsRequerente: R..P. B. •--: equeren te : D'conla - - u.
ticas e Brindes Litallacla
Conserva,.
-e
Local: São Paulo
A Uni- nt ic'os 0. 1i
7~ w...ft'!"
arLer. • : São Paulo
Art• gos: Artiges part
Classe: 50
; teta tos de macieira, 3sso e nu:1 at
n:Z p()
I)
¡para Vindes; réguas plaat.eas e pronrnrlot,o,
dutos acabados de metei l a's plásti- iMp0Requerente: Vigaudas Navickas
em geral
cos; papC's. aricfal as dr panéiN .. ar,
Local: São Paulo
t l gos de tr,ipelarie
N" 810 !,0.1
Classe: 38
Classes: 17, 28. 28
'Artigos: Na classe
N9 840.890
RoçÉR 5!..Lvi E
No 840.801
- 2 .

I

!I) I.?dora

atos

de

• B.
• asileira
Requerente: Malharia Tévere Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Blusas, calções, calçados,
calças, camisa, capas, cintos, combinações, gravatas, luvas, "maillots",
meias, malhas, pijamas, "soutiens",
"sweaters", vestidos
No 840.882

.111U N C 0'"
Ind.BrasileirR
PPM.. 9.1.1.014

Pteque: ente: Arkcil —

.
Ind. nrAL
Brasileira'

4

ãoe

ama. brasileira

"REIS
Ind. Brasileira

Requerente: Waldonvi ro 1u love cx.
Local: São Paulo
•
Classe: 83
Artigos: ailsas. estoicr; rnant.;. "ma.,
let as, moc.11,/as, pastas port a-do.
Requerente: Reis Pizza , :a Ltda.
eumentos, porta-niquels p,:rtzr-notas,;
Local: São Paulo/
porta-chaves, pulseiras e sacolas
.
Classe: 41
N9 810.902
Arfj--v:
-• .•
a- Requerente: Waldim re,
as
aiimenfielas,
te substãne l
Local: São Paulo I'
preparadas 011 31.0
Classe: 30
c:lasse: 41
Artigos: Calçado; pai p homens,
senhores c crianças
N° 810.897
N9 840.903

e:Ea.PE
'
Ind.
Brasileira4'

SÃO PAULO

Requerente: Iope Ynstrumentos de
.IND. BRASILEIRA
Precisão Ltda
Requerente: Gebrael Elias nEstephan
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 36
Artivos: A parelhos de vont ”õle
calor, de temperatura, med!ção, ba. Requerente: São Paulo Distribu:dorir
Artjao ,,: Pare Ctist±--mir: avew
..t.
agasalhos. anaguas, ena.by-doll". ber- rômetro, bússolas. crcnômetros, estade Mercadorias Ltda.
Local: São Paulo — Capilot
mudas, calções, cam isqs, camisolas, bilizarhres de pressão e termômetros
•
blusas, blusões, bati nas, calças, ca l
Classe: 36
de temperatura de ambiente
Artigos: Pai-a distingiiir: blusas, bld...?
-cinhas,frdas,grvats,candols,ja- j
Clasike: 8

seõs, vestidos, casacos, manteaux, paletós, tailleurs, coletes, taaps, jaque.
tas, quimonos, pe9 noir, suéter, 'p.1ó.
vereái ponches, chales, cachecols,
corpinhos, ataieciaaps,
tiens, ceroulas, pijamas, punhos, calças de senhoras e de crianças; .cintas
para senhoras
N.9 84-0-.9-04-

• 'RIBASPEDRAS
fInd. Brasileir
Requerente: Ribaspedras Ltda. Local estabelecido: São Paulo
Capital
Classe: 4 .(quatro) .
"Artigos: Areias e pedras em bruto
. N. 840.905

,íNOVO P.O DE OURO
* Ind. Brasileira
Requerente: Nevo 'Pão de 'Ouro de
Sorocaba Ltda.; •
Estabelecido em: Sorocaba
Classe: 41 •
. Artigos: rara distinguir e proteger
• pão-, biscoitos; bolachas e doces
N.5 840.900
8'
" GARLAK " -Á
j Ind. Brasileira -

,

AU2RkAERRA
Jnd. Brasileir6

5

S

Ind.

1968
. _

N. 840.921

/N..9.840.916

N., 840.909

31 '

asneira. , I,

',899fAREIIOURO
Bra.e3ileira,

•
-.2equerente: Padaria e Confeitaria Requerente: Imobiliária "Sofaiii" Requerente: 'Tesouro da Avenida Lo.•.
terias Ltda. 144a. •
Nossa Senhora Auxiliadora Ltda. -Local estabelecido: Capital — SP
Local estabelecidos Capital — SP
Local estabelecido: Sacarei —, SP
,•
" Clame: 49 — Título
Classe: 50
• Classe: 41,
Artigoak Administração de bens, comArtigos: Pão e Bolas
810.922.
N.9
•
pras e venda sde imóveis e loteamen-,
- N.9 840.910
.tos
.._
N. Y 840.917

"CONTÁBIIJ PEDR42
CHI "

"DUO JUBILEUHID-4
-SON E AIAIDE H

Ind. Brasileira.

-T-4

RIWIrlic:ira-

'Ind. Awasl''

Requerente: U.Son Henrique Pohl e
Lazara dos Santos Pohl
Local estabelecido: Guarulhos
Classe: 32
Ribalta Comarca) . 'e
Artigos: Uma-dupla vocal e musical Requerente:.
presentações Ltda.
N. 840.911
Local -estabelecido: Capital.— SP
Classe : 8
•
Artigos: Lustres, • abat.,:jour, lâmpadas; abaixa-alues, antenas, cinaleiros;
IA"
" :JAN'PA
letreiros luminosos, -refletores, tomaInd. Erasi eira das, fios condutores elétricos, Chaves
elétricas, luz fluorescente, soquetes,
resistência. fuzívels, interruptores.
—
•
Reauertate: Casa Santa Maria UtiliN.9 840.918
dades Domésticas Ltda.
Local estabelecido: Capital — SP
Classe: I3
Artigos; Rádio, televisores, liquidificadores, aspiradores de pó, acendedo"SAUNA-KA "
res, ventiladores, aparelhos de ar reInd.
Brasi1eii-0.
frigeradas, maquines. de lavar roupa,
marcadores eléiaacos; fogões • a gás,
chuveiros elétricos, chaves elétricas„
ferro elétricos, válvulas elétricas,
Requerente: 'Sauna-10s Pôsto- da Laceradeiras e geladeiras.
aragem e Estacionamento de Veículos
N. 840.912
SP
Local estabelecIidtdoa: . Ca pital
.Classe: 50
Artigos:. Lavagens e estacionamento
de veículos" iiQRAL "
Ind. • brasileira
N." 840.919 •

Requerente: Eletro afeei:mica Garlak
Ltda.
Local estabelecido: Capital — SP
Classe: 8
Artigos: Acumuladores, acendedores,
alcoolômetos, aerômetros, aparelhos
lin de refrigeração, televisores, rádios,
chaves elétricas, chuveiros elétrictisa.
aparelhos -didáticos, ventiladores, boa
binas; chaves automáticas, geladeiras,
dinamómetros, aspiradores de pó, higrômetros, mostradores, tomadas e
voltímetros
Requerente: Moral Importação e ExNa 840.907 •
portação Ltda.
•
Local estabelecido: Capital — SP
• Classe: 50
Prestação de Serviços, imT.V .=
Ina.
rasileira 'Artigos:portação e exportação
- — N.9 840.913

•

- Março de
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GRUDOL
Requerente: "T. V. Bell" ornércio n
Importação de Artigos ElétricosInd. Brasileira
. Domésticos Ltda..
Local -estabelecido: Capital„ .-7 SP
Requerente: Adesivos Grudol Ltda.
Classe: 8
Artigos: Rádios, televisores, liquidifi- Local estabelecido: Capital — SP
Classe: 28
çadores, aspiradores de pó, acendedores, ventiladores, aparelhos ala ar re- Artigos: Fitas adesivas, colas 'inclua:ciais e colas adesivas
frigerados, máquinas de lavar roupa,
mardidores elétricos, fogões de gás,
/4.? 840.914
chuveiros elétricos, chaves elétricas,
ferro elétrico, e válvulas elétricas e
enceradeiras
Da° 840.908 •
" PERCO "

"FUNDNOD H
Ind. Brasileira
Requerente: IndfiNtria Metalúrgica
Fundnod Ltda.
Local e.stabelecjdo: Capital — SP
Classé: 5
Artigos: Fundição. de ferro, modular,
ferro, aço, adesivos metálicos, alpaca,
alumínio, cobre, 'metais fundidos, gusa chumbo soldas metálicas, níquel,
Osmio, manganés, sucata de metal, -alpaca, metais em barras, sucata de
•

metal e zinco

aL5 840.920

•p§.pa

Requerente: Alercadinho Trumain
.
,
Ltda.
Local estabelecido: Capital — Si"
oV s
; ta .P
'Classe: 41
Artigos: Arroz. feijão, batatas, farinhas, fubá, milho, mandioca, grão de
bico, ervilha queijos, óleos, rejueijões,
lentilhas, café ,chá, féculas,' legumes
em conservas, massas alimentícias,
linguiças e preparados em massas
N9 840.924
•
Ir Dit.

tt

asneira

Requerente: Elvax — Comércio,
Exportação, importação e Represara
1-ações Ltda.
• Loeal: São Paulo, Capital
• Classe 50
Exportação, importação e represen
tações
N9 84a.925

"PALMA DE OURO n
ADMND3TRACX0 DE
• NEGoCIOS H'
rtequerente: SsC. Palma de Ouro

Administração da Negócios Ltda. ,
Local: São Paulo, Capital
Classe 33
Titulo •
N9 840.926
" LIGIA H
Ind. Brasileira

Requerente: Casa de 'Tintas Ligia
Limitada

Local: São Paulo, Capital

it

eira
Requerente raia°
~erreis para
Ifldg
Construção Ltda.
Local estabelecido: Diadema — SP
- Classe: 15
Artigos: Aparelhos sanitários, recipientes e talhas
Requerente: - Freimar Indústria metaRequerente: Bijouteriaa Gerben Ltda.
.
iúrgica Ltda.
aL9
840.915
Local estabelecido: Capital — SP
Local estabelecido: Capital — SP
Classe: 13
Classe: 6
Artigos: Braceletes, brilhantes, brinArtigos: Caldeiras, aríetes, aros de
TREIS
UNIDOS'1
ca, iPreehes, chaveiros, correntes de
máquin,a, betoneiras, bielas, . bombas
mete precioso ou imitação, prendeelétricas, bombas hidráulicas, dínaInd, Brasileira mos,
dores de gravatas, péretal naturais,
esmeris de máquinas, fresas, mápuLseiras, anéis, abotoaduras de puquines afiadoras, macacos, máquinas
nho, alfinetes de gravatas, águas ma- Requerente: Posto cie Amortecedores encanadoras, maquiam torneadoras,
rinhas, lapidadas, ametistas lapidaTrês Unidos Ltda.
máquinas refinadoras, máquinas Imdas, aberloques de metal precioso ou •Local estabelecido: Capitul — SP pressoras, máquinas est a mpadoraS,
Imitação, rubina lapidados e jóias de
Classe: 21
mecanismo de máquinas, máquinas de
pratas ou imitação
Artigos: Amortecedores
pregar e máquinas de filetar
•

' " TRUMAUT H
' Tnd. brasileira:1

k,

Ind. Brasileira'

/" GERBEN "
Ind BraSileira

Requerente: Contábil Pedre.schl
. . .._• Ltda. S. C.
Local estabelecido: Capital — SPClasse: 33 a- Titulo
aL9 840.923

Classe 16 "
tintas para, paredes,

tintas para portas, tintas para portões, tintas para muros, tintas para

janelas, tintas para vitrines, tintas
para venezianrs, tintas para pxate-

leiras, tintas para armários, tintas
para vigas e tintas para, fórros
N 9 840.927
H MARTINHA "
Ind. Brasileira

'"

Requerente: Lanches Maranha Laia.
Local: São Paulo, Capitai
' - Classe 41
Artigos: Lanches ee aliene, mortadela, presunto, roa-bife, queijo, sala- •
me, copa, salsinhas, paio, pat s
churrascos

alf

DIARtu ()MC:1AL ibe.„pao III)

Sexta-feira 1
N9

9 840.933

840.928

" FLOR
Brasileira'

t ina.

Requerente; Charutaria Flôr Ltda.
Local: São Paulo, Capital
Classe 50
Artigos: Comércio e Vendas de
Charutos e Cigarros
N 9 840.929

geheira
Rem/crente: Indústria de Alimentação Amarante s. A.
Local: São Paulo, Capital
Classe 41
Artigos: Massas alimenticais, massas
állmenticias de cereais, massas para
macarronadas, massas de pizzas,
massas para tortas, massas_de bolos,
massas de pastéis, massas de bolinhos, massas de gnocebi e preparadOs
em massas
N 9 840.930

•

einggteira
•

Requerente: Tacotécnica Indústria e
Comércio de Madeira Ltda.Local: São Paulo, CEipital
Classe 16
Artigos: Tacos, parquetes e pisos
N9 840.934

A CIDADE DOS BOPOES
Ind, Prasileira
Requerente: A_ Cidade dos Botões
Limitada
Local: São Paulo, Capital
Classe 12 Artigos: Botões e armarinhoà'
1‘1 9 810.933

ESCAR-SON
Ind. liTasileira
Requcrente: Indu.stria Eletroulea
-Escar-Som" Ltda.
Local: São Paulo, Capital
Classe 8
Artigos: Rádios, televisores, apare. lhos de lecepção, reprodução c
transmissão da sons,
N 9 n40.976

N9

Março de 19Ct$ 1341
840.938

NOVO NORTE

/4.9 840.245

" \CEREALISTA, CONSTANTE.

'AGROIND-U.STRIAL
Requerente: Nôvo Norte S. A.
Agroindustrial
Local: Ananás — Golas
Nome de Ernpre.sa
.4
N9 840.940

J C M PROPAGANDA
Requerente: JcM Propaganda.
Local: Go:ânia — Gotas
Nome de Empresa
840.£41
93; t.za

mai"

Reauerente: Cerealista Constante St
Companhia namitaop,
Local: Anápolis — Golas
Nome de2.-Nnprõsa
- N.9 846.946

EMPRÉSA CHARRUA
-Ws

Requerente: E'mptesa Chaiina .A.
Local: Pôrto Alegre — Rio G.iinda
do Sul
Nome de Empresa
N. 840.947

ca.
Requermte: Estampa Serigralica
Limitada
Local: Goálnia — Goiás
Nome de Empresa
N 9 840.942

EMPRESA CHARRUA_

DYE VOLKS
Requerente: Sraierbio Macedo França
Local: Guanabara
Ciasse. 33
Sinal de Propaganda
N.9 840 918

PSICODELICO

r-n
Empiesa. Charrua S. A.
Local: Pôrto Alegre, —, R. G. Sul
Classe 43
Tim!o
Requerelite: M 1e — Publicide'te
N9 840,937
Promoções Ltea.
'Local; Golmia — Goiás
Classe 50
Publicidade: P ropaga/1.1a, pesqutSas
de mercado e promoções de vendas
N9 840.91:i.54

New:

Requerente: Dalva. Santana (?ire
Local: S'a Paulo
Si.
r
Clas.e: 50
Artigos: Para distinguir a prestação
de sèrviçOs de bar e rastauraine -.
N.o 840.949-931

II.

10 rh

'ABRASIVOS DO

ReqUerente: Imprelit Indus,... e
Comércio de Embalagens Ltda.
•
Local: São Paulo, Capital
Classe 38
Artigos: Embalagens de papel , cartu- Requerente: Abrasisos d.o Nord.ste
Socteciade Anõnitua
chos de cartolinas, envelopes, embaLocal: Garanhus — Fernambueo
lagens de papel aluminlzado, embaNome da Empre,a
lagens de papel celufane, sacos de
papel, embalagens de papel almaço,
1\` 9.939
tubos de papel, tubos de palcão, enIro:Sitiei:NI de papel e papelão, e embalagens de papel de sécia
N9 840.931

NORDESTE S/A.

I NDUSTRIA BRA.SilEIRA
.•

Requerente: Cer o aliata constante
& Cia. Ltda.
Local: Anápolis — GOiiks
Classe 41
Artigo: Arroz
N. 840.941

URUnUAYANA.
nrasIleira

Lnd,

Requerente: Uruguriyana —
e Comercia da Chinelos Ltda.
Local: São Paulo, Capital
Classe 36
Artigos: Calçados em geral, para homens: senhoras e crianças, notadamente chinelos
N9-840.932

iNOUSTRIA BRASILEIRA

,r
"Hl

,1

Requzrente: Grapette 3.k, — Refrtnnn • n
gerantes e Concentrados i
Local: São Paulo

_ Classe: 41
Artigos na Classe
Classe: 42
Artigos na Classe
Classe: 43
Artigos na Classe
N.9 840.952-954

•

Indústria Btasi/eIta

.0 RA
Indústria Brasileira;

EMPRESA DE PINTU.
RÃS MONTREAL

Requerente: Nóvo Norte S. A.
AgroindustrIal
awousjmA tP.p.sno,A
Requtirente: Grapotte. S.A. -- Rífrid.'"
Goiás
Local: Ananás
garantes • e Concentrados 'A
_-. )11
Classe 4
Local: São Paulo
'1
Requerente: Manoel r t e Sou7a Sena' Artigos: Para assivater e distinguir
Clame: 41
Classes 1 e 23
genericamente os artigos da classe, a Requernite: Cerealista Constante &
Artigos na classe
Artigos: Tintas para pinturas em saber: Substifinelas • de origem aniCompanhia Limitada
Classe: 43
gerai: pintura de 'paredes. painéin (1,. n mal, vegetal ou minerai, em bruto ou
'Local: Anápolis — Goiás
Artigos na , C15s33
propitga p ri. tala es p irturas em, prercialmente preparades e não InClasse: *41
Classe: 42
• IN:;(10S, cartazes
- cluidas em outras claUes
Artigos: Arroz
Artigos na Clase

\
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para chá e café, codãuatas Para dormitórioa, conjuntos' para sala de jan-

Março de 1969'

N.• 840.9et

N. 840.237

tar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjuntos
À TRIBÏYNA
de armários e gabinetes para copa
• • e cozinha, camas, cabides, cadeiras,
i e 01P8ittO tt TURA
giratórias, cadeiras' de balaços, caixa Requvente: Emprêsa Jornalistica A
do rádios, colchões, colchões de mo1• nau - o BRASIL'
Tribuna Limitada
las, dispensas, divisões, clivam:, disco- Local: Marina — E,stado de S. Paulo
amreguiçadeirss,
tecas
de
madeiras,
32
Requente: "FINSA" — Feira de escrivaninhas, estantes:, guarda-rou. Artigos: ParaClasse:
distinguir wo jornal a
Industrial S.A.
k
pas, mesas mernhas, mesinhas para
. ser editado em Manilha
4ocal: Feira de Santana —
rádio e televisáV, 171e-41/mas para má
Estado da Bahla
NP 940.963
quinas de escro 'Ser, móveis para foClasse: 40
nógrafos, para rádios e para :tientExpressão de Propaganda
São, poltronas, poltronas-camas, pra.
teleiras, porta-chapéus, sofás, sofaa14.9 840.956 •
camas, travesseira', vitrines (móveis)
--- —
N.9 840.960

r

'LINHA ANTIQVAU
'L A ruis*

i

nequerente: 'FINSA" — Feira de

Requerente: Roberto Palmari
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Para dis'in3uir campanha
promocional, rpogramas de rádio, te- levisão, tetrats, o circences
N. 840.964

L*L-

Indústria. Brat:Melro.
Requerente: Thevail Produtos.
micos Limitada
Local: F.ão Paula.
.1t
Classe: 1
Artigos: Para distlugair: água-saz,
..losorventes, ácidos, alvaiade, alumltrio em pó, amaciantes, compostos
Ouímicos usados na indústria de limpeza de ferro, compostos químicos
ma para, usa na lindeza, de ligas de sitttilinto antes da soldagem ou revestiimentos, desincrustantes. desoxidantes,
desengraxantes, emolientes, ernulslonantes, impermeabilizante,s qUimieos,
potassa, preservativos aatiosos e oleosos, produtos químicos aditivos pala
concreto, produtos químicas para ataipionar ao- revestirnen t a para tornato mais -plástico e imparmeavel, proeutos químicos e plásticos para reir estimen tos , polimento e conservação
as.soalhos, paredes, móveis e demais utensílios donitlrsticos e de escritórios, removedorm secantes
N.Q 840 958

1.41,014 1104.glum;

:Requerente: N. Sandaez az Cia.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Para distinguir artigos de
Requerente: Toyota Jidosha Kogyo
vestuários e roupas feitas: Anáguas,
Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Co.
blusas, blusõea, badadoures, casacos,
- Ltd.) — Local do Estabelecimento;
capas, cachecols, rotab:nações, chaJapão
péus, cintas, cabem, calções, camisaS,
Classe
21
cueiros, camisetas, camisolas, cuecas,
Artigos: Automóveis; auto-caminhões,
gravatas, artefatos de malha, jogos
ambulâncias, camionetas, caminhões,
de lingerie, jaquetas, lueas, lenços,
carros reboques e carros tanques, mo- meias, maios, penhoaa pulover, pijamotocicletas, motonetas e
mas, roupão, shotts, saias, sungas, Requereate: Transpniaes Pnasidente tociclos,
motoretas, e partes integrantes dos
• •anf.tada
soutiens, sweatrer, toucas, uniformes
mesmos
Local:. São Paulo e vestidos
N9
840.969
Classe:
50
N.9 840.961
Para distinguir a atividade comercial
de uma empresa ele transpoites
ia9 840.995

vARTIDIUS'

Til EV ALL PRO IIJTOS
gut/ecos LTDA.

IND.BRASILEIRA
Requer ente: Las-acerto Mosca

Requerente: Thevall Produtos Qui-

micos Iiiinitada
Nome Sio Paulo.
ome de Emprésa
N. 8%0.5i

• B N 'R .
.
Indtletria Brasileira
Requ-rente: Imconsul S.A. —
. • portação e Comércio
Local: Canoasj— L'sta,do do Rio
Grande do Sal
3 •
Classe: Ci.
Artigos: Para distinguir móveis em
geral: de metal, vidro, de aço all irratteira, estofados ou não, inclusive mói/eis ;Sara escritórios: Armários, arinárati para banhehos e para roupas
usadas, alinotadasasoichoados para
cii`s," banquetas,
agireis . bancos, bÁl
Mn"' biombos, cadelras, earrinhol

••n•nn•n

Df.:ÇoinitD

Santana Industrial S.A.
Local: Feira de Santana
Estado da Bahia
.h
Classe: 40 .
Expressão de Propaganda
N. 840.957

: -.. ,rusv

Requesente Walter de \ Souza Guedes
Local: .São Paulo
.
Classe: 32 - •
.Frase cl 13foaaaanda
N9 840.968

Requerente: Iba-Indúst:ria de Borra-

cha Americana Ltda. — Local do
Estabelecimento: Guanabara
São Paulo
C. .lasse 39
Classe: 47
Acessórios para máquinas e
Artigos: óleo lubrificante para ielogio Artigos:
para veículos, anéis, argolas ,aros, arreios, assentos, bacias, bases, bicos,
N. 110.96d
bocais, bolsas, braçadeiras, cabos,
caixas, calços, câmaras de ar exceto
para veículos e máquinas, canudos,
centros de mesa, chapas, ,chicotes,
chupetas, chuveirinhos, chuveiros pomuns, cubos, cunhas, dedeiros, descansos, desintupideiras, discos para
BRASILEIRA
mesas, elásticos, encostos, envólucros,
estrados, esguinchos, guarniRequerente,: Fábracs de Prodv.to; esferas,
ções para móveis e similares, lanAeronautiCas Cruzeiro Ltda.
mamadeiras, mamadeiras, manoplas,
'
Local: São Paulo
cheiras, leais, maçanetas, bicos de
Classe: -4a
michilas, placas, pneunsáticos, exceto
Artigos: Aeroplanos, arsuns impressos de máquinas e de velculoa, pratos,
para recortai e armar, automóveis, pcnteiras. exceto para bengalas e
baralhos, bolas, bonecas, dados enig- guarda-chuvas, recipientes, revestimas, espingard .nsas para, crianças, mentos, rodas exceto de máquinas e'
fogtiezinhos, joao,, • pal• :ns, peças de de veículos, rodízios, sacos exceto :de
jogos, ,piões, reda. roletas, taboleircs, uso médico, saltos, solas, solados, su-tacos de b ilhar. vias férreas- de brin- portes, tijelas, toalhas, tubos e vasos,
.
quedo, billietas da loteria ' I
nada deir aa
Local: PenápOlis -- Estado de'

TONINHA

Requerente: Ocil Filmes Ltda.
Local: São Paulo
.Classe: 32
Artisos: Para distinguir: agendas,
anuarios, almanaques, albuns, calendários, folhetos, to.hinhãs, jornais,
métodos para ensina de música, catálogos, livros impressos, músicas mipressas, revistas, prsgramas de rádio
e televisa, programas circenses. radiofónicos e rádio-television adcs„le ças teatrais, peças cinematográficas,
roteiros impresos. s peças teatrais,
roteiros impSessos'd; filrnee, "scripts'•
de alnema, rà teel,vo e dc televisã,o

11~
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N9.840.970.-

N9 840.978

N9,

• Março de 1968 1343 • ;f

840.98a .

N9 840.988
,

CLINICA Izz i -o- xM-

REVISTA CLUBE MONTELIBANO DA -- BANIA: -

9114k&BAN _

Requerente: Clinica Pio VII S.A.
Local do Estabelecimento: Estado
os,
Guanabara
a\)
Artigos: Nome Comercial
Na 840,989

Requerente: Alfredo Saad - Salvador - Bahia
Classe 32
Artigos: Revistas
N9 840.977

Á1,11114

BOA V I DA)

Requeri Á 5.: Real Representações de
Seguros 1,tda. - Local do EstabeleINDÚSTRIA BRÁSILEIRA,
cimento: Estado da Guanabara
Requerente: Martini Cardell - Cos•
Classe 33
•
méticos Ltda. - Local: São Paulo
Artigos: InsignVt
[INDUSTRIA BRASILEIRg
C. .lasse 48
N9 840.983
Artigos: Na classe
Requerente: Elmo Hélio Pinheiro Local: Minas Gerais
N 9 840.971
Classe 42
).1
Artigos: Na classe •
Requerente: Laboratório Clímax S.A.
N9 840.978
Local estabelecido: São Paulo
Capital
,Classe 3
.
CHEVRAL 3.4.
Artigos: Um produto farmacêutica Indicado como anti-tóxico e anti-infec n
VEiCULOS E AGESSOR 1 L)
cioso nas c o nvalescenças. Nas úlceras g estro-duodenals e nas deficienSEGUROS)
cias hepáticas
Requerente: Chebral S. A. Veículos
e Acessórios - Local estabelecido:
N9 840.992
Requerente: Real Representações de
São Paulo
Seguros
Ltda.
Local
do
EstabeleNome de Emprêsa
cimento: Estado da Guanabara
Classe 33
Isi9 840.979
Artigos: Titulo de Estabeelcimento
N9 840.984

NEOVEROSE

••••

Requerente: Martini Cardell - Cosméticos Ltda. - Local: São Paulo
C. .lasse 48
Artigos: Na classe
N .? 840.872

• 40`'CIZO.5

'INDÚSTRIA BRASILEIRA

4z5)

•`).
‘,,••

'5)

CSYC.,

.

rERELEX,.,

'
.e(
;8
Requerente: Perro Corporation, ,at
Requerente: Real Representações de Local estabelecido: Cleveland, Estada, +0,
Seguros Ltda. - Local do Estabelede Ohlo - Estados Unidos
cimento: Estado da Guanabara
Classe 1
e (o.
Artigos: Nome Comercial
•t
Artigos: Na classe
e tà •
N9 840.985
N9 840.993
Ur
DE

-7'49

ACARI

REAL REPRESENTAÇÕES_

*c-

SEGUROS LTDA.

Requerente: Mendes & Falcão Ltda.
Local estabelecido: Feira de Santana
- Bahia
Requerente: Centro de Preparação
Classe 42
Sociedade Civil Ltda. - •
Artigos: Aguardente. bagaceiro.. ca- ",mercial
Local estabelecido: São Paulo
Requerente: Diplomata Agênci: de
chaça, sucos alcoólicos e genebra
Nome de Emprêsa
Turismo e Passagens Ltda.. - Local
Na 810.973
do Estabelecimento: Estado da GuaN9 840.980
bara
Classe 33
Artigos: Insígnia
H OLLY WOOD
N9 840.986
INDÚSTRIA BRASILEIRA

y)
,n 13

2ekt g

Requerente . Maria José Lopes e Requerente: Tarcisio Galdino dos
Raimundo Sandoval de Meio LoSantos - Local esteheelcido: Mines
cal estabelecido: . Rio de Janeiro
Gerais
Guanabara
Classe
46
Classe 8
Artigos:
Lá
de
aço
para
limpar paArtigos: Dise...is gravados, rádios, tenelas, pias. azulejos, assoalhes
levieões. geaideiras. toca-discos, encerrclitas, liquidificadores, alto faReouerente: Papelaria Natal S. A.
N9 810.931
lantes, micrcfones, aparelhos de tele- Local do Estabelecimento: Estado
tinicacós,
ferro
de
engomar.
cáda Guanabara
coos
matas fotozróficas e de cinema
Classes' 17 e 18
Artigos:
Titulo
de Estabelecimtnw
N9 840.964
N9 840.987
• .,
AGENCIA DE TURISMO
CLUBE MONTE LIBANO,
E PASSAGENS LTDA.
TRANSMOTOR COMERCIO'
.DE SALVADOR
E INDÚSTRIA S. A,
Requerente: Diplomata. Agência de
Requerente: Transmotor Comércio e
e Passa gens Ltda. Iliquerente: Alfred n Sand - Salva- Turismo
do Estabelecimento: Estado da Gua- Indústria S. A, -- Local do Estabedor lecimento:. Estado da Guanabara
- nabara
C ..lasse 33
Artigos: Nome Comercial
Nome Comercial
Titulo

DIPLOMATA

Requerente. Perro Corporation
Local estabelecido: Cleveland. Estado de Ohlo, Estados Unidos
Classe 1
Artigos: Na classe
N9 840.994

PATRONIK
Requerente: Franz Morat GmbH
Local estabelecido: em Stuttgart/als
bingen, Rep. Fed. da Alemanha ,,
Classe 8
Artigos: Máquinas para tricotagero. •
Malharia e tecelagem, com comandou
eletrônicos para a confecção do res-‘,
pectivo padrão, equipamento eletr0.4
nico para desenho e reprodução chø.
padrões e modelos

11*
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Ii9 640.999

9 140.995

Março de 1968
N9

841.004v

':KRIsNIKIGLAS

N9

841.009

VIELA
'INDÚSTRIA BRASILEIRA

frtkquerente: Dimensional Plastics
Corp.
Local estabelecido: em Hialeah, F10rida, EE. UU.
• Classe 16 •
Artigos: Na classe
N9 840.996

'Fite I

A z ui'

.‘Indústria rasileira"

Requerente: Viela Boutique Ltda.
Local estabelecido: Rio de Janeiro —
Estado da Guanabara
Classe 13
. Artigos: Ai tigos da classe
N9 841.010
Requerente: Viela Boutique Ltda.
Local estabelecido: Rio de Janeiro —
Estado da Guanabara
Classe 36
Artigos: Artigos da classe
Ns. 841.011-012

Requerente: Masi & Cia. Ltda.
Local estabelecido: Pôrto Alegre -Rio Grande do Sul
Classe 48
Artigos: Na classe
.

N9 841.000

Roquerente: calçados Petry Ltda.
Local etsabelecido: Novo Hamburgo
— RGS
Classe 30
Artigos: Na classe
No 840.997

Requerente. Geraldo Villar, brasileiro, casado, comerciante e Herminio
de Souza Sande, brasileiro, casado,
comerciante, residente nesta cidade
Local do Estabelecimento: Guanabala
Cla,sse 33 — Titulo
N9 841.005

PIJIilDE

" Itorrta BRAsitflo.

Requerente: Artefatos 11:4alargicos
Requerente: Inalim Produtos QuímiMuller-Nordeste S.A.
cos Ltda.
Local estabelecido: Campir a Grande
Local estabelecido: Rio de Janeiro
Estado. da Paraíba
— Estado da Guanabara
Requerente: Sandoz S.A. (Sandoz
Classe 11
Classe 16
A.G.,
Sandoz
Ltd.)
Artigos: Na classe
para portas, paredes,
Local estabelecido: com sede em Ba- Artigog: Tintas
muros e janelas
siléia,
Sulca
N9 841.002
Classe 28
Classe -e3
Artigos: Tintas industriais
Artigos: Um preparado farmacêutico
‘79 841.013
laxativo

•

PIQUEREZ

N9 841.008

r,equerente: Ervin Piquerez S.A.
Local estabelecido: em Cantão de
- Berna, Suíça
Classe 8
• Artigos: Na classe

CA TAS L
Requerente: Sandoz S.A. Cand 3Z,

N9 840.998

Requerente: Tambo Comestiveis
Pinos Ltda
Local: Guanabara
Classes — 41. — 42 — C — 46 e
48
Título

A.G., Sandoz Ltd.)
Local estabelecido:' com sede em
Basiléia, Suica
Classe 1
Artigos: Matérias corantes para
papel- - •

N9 .841.007 -

N9 841.003

Requerente: Mas! .4J Cia. Ltda.
Local estabelecido: Pôrto Alegre —
Rio Grande do Sul
-s..
Classe 48
Artigos: Na classe
N9 841.001

DEL-NOIVA

Requerente: Productos II-24, S.A.
Local estabelecido: com sede em NauINDÚSTRIA BRASKEIRA
calpan de Juárez, Estado do México,
México
Requerente: Amin Miraido Saad
Local estabelecido: Rio de Janeiro.—
Classe 2
Estado da Guanabara
Artigos: Substâncias e 'preparações
Classe 37
quím.% as usadas na agricultura, lia
Artigos: Artigos da classe
horticultura, na veterinária e para
fins sanitários
N9 841.015
N9 841.008

fICEME
INDÚSTRIA BRASILEIRA

EMA

Requerente: Inalim Produtos Quimicos Ltda.,
Local estabelecido: Rio de Janeiro
Classe 16
— Estado da Guanabara
Artigos: Tintas para paredes, portas,
muros e janelas
N9 841.014

outhwasher

Requerente: Iceme — Indústria e
Requerente: Miles Laboratories. Inc.
Requerente: Confederação tvangélica
Comércio Eletro Mecânico Ltda.
estabelecido: Elkhart, Estado
do Brasil
Local estabelecido: Rio de Janeiro — Local
de Indiana, Estados Unidos da
rPROP-KCIAN5—Al
Local estabelecido: Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara
América
GB
Classe 8
Artigos: Prepara dos efervescei) tes
Classe 33 — Sinal
Artigos:
Artigos
da
classeuerente: Lema Propaganda Ltda.
Classe 48
para prover potência para dispnsitido Estabelecimento: Rio de
VOs de limpeza oral e dispositivos
Janeiro — Guanabara
PREÇO-DO NúMERO DE HOJE: NCR$ 0,16
para limpeza oral
%mães 1121„ 8,911 — Tpade

