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ANO XXVI - N.° 47
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR-GERAL
Em 4 de março de 1968
Exigência
173.885 - Modeloneves( TermoEspeciais
Ltda. -. modelo
timento
industrial. - Pague a taxa e apresente relatorlos em condições; recorra para o Conselho de Recursos
da Propriedade Industrial, conforme
determina a Lei.
Diversos
Júlio Wanderlei Goulart da Costa
- no pedido de transferência dos direitos pertencentes a José Palácio no
pedido de garantia de prioridade termo: 183.526. - Tendo em Vista que
a garantia de prioridade perdeu o
efeito em 22 de setembro de 1967,
nada há que deferir.
Termos:
N9 143.156 - Polymer Corporation
Limited - privilégio de invenção Processo para preparação de polibutadieno com alto teor de cis-1,4 Torno sem efeito o despacho no Diário Oficial de" 3 de novembro de
1967. Preliminarmente, publiquem-se
os pontos para efeito de oposição.
N9 140.765 - Francisco Esmeraldo
Lanteri Conte -- no pedido de de-•
sarquivamento. - Indeferido.
N9 167.211 - Afonso Zilli - privilégio de invençãe - no pedido de
desarquivamento. = De acôrdo com
o parecer da Divisão Jurídica, mantenho o arquivamento.
José Humberto Mala - no pedido
de preferência do termo: 179.988 modelo de utilidade - Nôvo modelo
de .sinaleiro rodoviário. - Tendo em
vista a informação, Indefiro o pedido.
Flávio Nascimento Terra - no pedido de preferencia de 'oedido de
privilégio de invenção - tadura
gessada Terra, para imobilização de
fraturas. - Tendo em vista o parecer da D. de Patentes, indefiro o
pedido de preferência.
Flávio Nascimento Terra - no pedido de preferência dopedido de
privilégio de invenção - Atadura de
"Una 2 - Terra, para tratamento
de edemas - Indefiro o pedido de
preferência, tendo em viata os pareceres.
Plavile Indústria cie Plásticos S.A.
- No pedido de preferer.cia do termo: 195.585 - modelo industrial nôvo modelo de conexão de dupla
vedarão. - Tendo em vista o parecer do Sr. Diretor da D. Patentes,
indefiro o pedido de preferência.
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José Name - no pedido de preferência do termo - 196.344 - privilegio de invenção: Tranca de automóveis. - Tendo em vista o Diretor da D. Patentes, -Indefiro o pedido o pedido de preferência.
Itap - S.A., Indústria Técnica de
Artefatos Plásticos - no pedido de
preferência do termo: 194.456 - privilégio de invenção: Novas disposições construtivas aplicáveis em embalagens. - Defiro o pedido de preferência.
Reconsideração de Despaciro
Walita S.A. Eletro-Indústria no pedido de reconsideração de despacho de deferimento do termo 131.506 - privilégio de invençao para - Aperfeiçoamentoem circuito
de controle de motor - do requerente - General Electric Company. De acôrdo com o parecer da D. de
Patentes, mantenho o despacho concessivo.
Marca Deferida
Térrno 252.453 - Georges Aubert
- Classe 42 - Requerente: Georges
Albert & Cia. Ltda. - De acôrdo
com o parecer da Divisão.
Diversos

dustrial de Roupas União dos Cometas, torno sem efeito o despacho publicado no D.O. de 20 de dezembro
de 1967. A Seção de Pesquisas, 'para
atualizar as buscas, retornando após
ao Gabinete do Diretor-Geral para
decisão final.
Termo 695.011 - Costa Lotérico Marca - Requerente: José Costa,
torno sem efeito o despacho publicado no D.O, de 19 de dezembro de 1967
A Seção de Pesquisas, para atualizar
as buscas, retornando após ao. Gabinete do Diretor-Geral para decisão
.final.
Termo 701.016 - "Rosário Lotérico" - marca. - Requerente: José
Costa, torno sem efeito o despacho
publicado no D.O. de 1 9 de dezembro de 1967. A Seção de Pesquisas,
para atualizar as buscas, retornando
após ao Gabinete do Diretor-Geral
para decisão final.
Térmo 737.306 - "Produtor", marca. - Requerente: Félix & Souza
Ltda., torno sem efeito o despacho
publicado no D.O. de 20 de novembro de 1967. A Seção de Pesquisas,
para atualizar as buscas, retornando
após ao Gabinete do Diretor-Geral
para decisão final.
Termo 737.307 - "Grande Vinho
Produtor" - marca. - Requerente:
Felix & Souza Ltda., torno sem efeito o despacho publicado no D.O. de
4 de janeiro de 1968. A Seção de
Pesquisas, para atualizar as buscas,
retornando após ao Gabinete do Diretor-Geral para decisão final.
Termo 748.796 - "Fruco" - marca. - Requerente: Com Produts
Company, torno sem efeito o despacho publicado no D.O. de 25 de outubro de 1967. A Seção de Pesquisas,
Para atualizar as buscas, retornando
após ao Gabinete do Diretor-Geral
para decisão final.
Termo '756.547 "Jomafre" -marca. - Requerente: t Jomafre Indústria de Malhas S.A., torno sem
efeito o despacho publicado no D.O.
de 7 de dezembro de 1967. A Seção
de Pesquisas, para atualizar as buscas, retornando após ao Gabinete do
Diretor-Geral para decisão final.
Termo 772.760 - "Du Maurier" - marca. - Requerente: Peter Jackson (Overseas) Limited, torno sem
efeito b despacho publicado no D.O.
de 20 de novembro de 1967. A Seção
de Pesquisas, para atualizar as buscas, retornando após ao Gabinete do
Diretor-Geral para decisão final.

Edson Arantes do Nascimento, no
recurso interposto ao
• Termo 518.696
da marca "Relé", de Relé Representações Ltda. desta forma, de acôrdo
com o artigo 160 do C.P.I., arquivese o recurso.
Máquinas Varga S.A. no recurso
'
interposto ao Termo 519.187
da marm.& "Vargas", de Metalúrgica Vargas
Ltda., de acôrdo com o art. 160 do
arquive-se o recurso.
Termo 548.269 - Requerente: Chicago Pneumatic (Máquinas) El. A.,
nada há que deferir, guarde-se o processo.
Têrmo 624.497 - "Fruit Defendu"
(Fruto Proibido) - marca - Requerente: Egon Saphlr, torno sem
efeito o despacho do D.O. de 26 de
janeiro de 1968. A Seção de Pesquisas, para atualizar as buscas, retornando após ao Gabinete do DiretorGeral para decisão final. Termo 689.002 - A Simpatia Loterica - marca. - Requerente: José
Costa torno sem efeito o despacho
publicado no D.O. de 1 9 .de dezembro
de 1967: A Seção de Pesquisas, para
atualizar as buscas, retornando após
Pedidos do Preferências
ao Gabinete do Diretor-Geral para
Indústria de Produtos Alimenticios
decisão final.
Termo 695.794- Wembley mar- Confiança S.A. - no pedido de preca. - Requerente: Companhia In- I ferencia do termo - 724.711 - ipar-

ca - Biscoito Leite Tostines. -

Tendo em vista o parecer, indefiro o
pedido de preferência.
Indttstria de produtos Alimentícios
Confiança S.A. - No pedido de preferência do termo: 730.140 - marca
Rosquinha de Leite Tostines. - Tendo em vista os pareceres, indefiro o
pedido de preferência.
Ernesto Equipamentos Industriais
Ltda. - no pedido de preferência do
termo 735.631 - marca: Ermeto Tendo em vista os pareceres, defiro
o pedido de preferência.
DIVISÃO DE PATENTES
Expediente de 4 de março de 1988
Privilégio de invenção deferido:
NO '142.501 - Protetor magnético
eletrônico para motores e instalações
elétricas em geral - Requerente -Livio de Souza Carvalho.
Exigências
Termos com exigências a cum-

prir:
NO 113.11.7 - Willam M. aboli.

NQ 137.31, - Senti Yamkawa.
NO 128.682 - Deutsche Gold
RoessiZT..
Und "SilberScheideanstalt Vormals
tical-Company.
NO 149.231 - Anthony MusrynskY.
NO 149.455 - California Reseach
Corporation.
N9 149.854 - Paulo de Barros Vas-

411n11.

conceliós.
N9 154.448 - Stamicarobon N. V.
NO 159.478 - Oreste Vastarelli,

NO 159.488 - Aage .Vest.
NO 159.775 - Nicolino Guimarães
Moreira.
NO 159.840 - José Bovo.
NO 159.896 - Ludgero Raul Barbetta e Planesa Planalto Empreendi .-

NO 135.062 - Armour Phannacelk.
mentos S. A.
NO 160.003 - Irmãos Yadoya S. A.
Fundição e Mecânica.
.
NO 180.188 - Abel de San José.
NO 160.292 - Stanley Earl Paoe.
NO 160.294 - Takao Sakal
NO 160.537 - Westinghouse Eleotric Corporation.
NO 161.463 - Adib José Cury.
N9 161.516 - Alberto Machado
Rangel.
N O 161.695 - J. R, Gelgy S. A.
N O 161.724 - Deering Milliken Iten

search Corp.
N9 161.876 - Nadir Cury.
N9 161.937 - Oswaldo Tambelinl,
N9 162.153 - Gt‘nnar Mocker.

Paul Hornemann.
N9 175.980 - Vincent Walter Cirrincione.
N9 176.697 - Andres Luiz Lavin.,,.
NO 185.547 - Cia. Penha de Máquinas Agrícolas.
NO 15.827 -
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NO 186.091 - Paulo Leite Carneiro.
N9 196.619 - Indústriaa Augusto
Klimmex S. A.
N9 196.618 - Indústrias Augusto
Klimmex S. A.
NO 196.655 - Cia. Hansen Industrial.
NO 196.666 - Kellogg_ Company.
N9 196.714 - Cia. Industrial Brasileira de Calçados Vulcanizados nTulcabras S. A.
IsT9 196.742 - Gyula Sárkany.
No 196.743 - Linneu Felipe Toledo.
NO 196.756 - Roberto Atique.
N9 196.765 - Casim i ro Silveira
13. A. Indústria e Comércio.
No 196.766 - Casimi ro Silveira
B. A. Indústria e Comércio.
NO 196.778 - Plásticos Pluma LiMitada.
NO 196.779 - Plásticos Plua:a Limitada.
N9 196.781 - Anderson Clayton &
Co. S. A. Indústria e Comércio.
N9 190.803 a- The Gilletto Com' Pany.
SEÇAO DE INTERFERÊNc1A
Expediente de 4 de março de 1986
Marcas dederidas:
N9 299.087 - Wing - Wing Record Corporation - Classe 8.
N9 501.197 - CITEP - C,TEP Comercial e Importadora Teixeira
Posses Ltda. - Classe 16.
NO 509.739 - Vantajosa - Alfaiataria Vantajosa Ltda. - Classe 38.
N9 518.713 - Rio Itapecurú Wilton Coelho Soares - Classe 41.
N9 523.737 - Irajá - Casa Iaajá
de Secos e Molhados Ltda. - Classe 38.
NO 524.370 - Cirbra - Cirbra S. A. ,Comércio Indústria e Representação - Classe 23.
No 539.275 - Menegazzo
Cafeeiro. MenegazzO Ltda. - Classa 41.
RichardNO 544.830 - Clarasil
son Merrell Inc. -• Classe 48.
' No 545.092 •- rasimac - Brasimac
- S. A. COiliércio 8 Indústria Classe 3$.

N9 573.997 - Diário 1VIercan'al NO 545.098 - Brasimac Brasimac
- •S., A. Comércio e Indústria - S. A. Diário Mercantil - Classe 32.
N9 574.159 - °rimar
ConfecClasse 41.
Orimar Ltda. - Classe 36.
INIQ 550.134 =Primacial - Vittó- ções
1n19 574.165 -- Mercur - Hoelzel
rio Mediei - Classe 28.
S. A. Indústrias Reunidas Mercur
No 550.134 - Primicial - Vittório - Classe 49.
Mediei - Classe '28.
No 575.237 - Griffith - LaboraNO 556.653 - IP - S. A. Industrias Reunidas F. Matarazzo - Clas- tório Griffith do Brasil S. A. Classe 11.
se 23
No 556.687 - lbrada - Pedro N9 575.241 - Griffith - LaboraKullock - Classe 8 - Considerando tório Griffith do Brasil S. A. os desenhos animados como filmes Classe 38.
revelados.
No 575.249 - Socomel - Socomel
No 565.873 - Centro Comerc"al - Sociedade Comercial e de MelhoSanta Maria - Centro Comercial ramentos Ltda. - classe 38.
No 575.349 - Tratmotor - Auto
Santa Maria S. A. - Classe 22.
No 566.928 - SiboneN,- -- Perfuma- Tratinotor - Classe 21.
ria Champs Flextris Ltda. - Classe
N9 575.763 - Laurentina - Laua
renti na de Jesus Costa - Classe 43
no 48.
No 567.069 - Teistar - Malha; NO 576.213 - Catete - Frigoríficos
lecsport S. A. - Classe 37.
Catete S. A. - Classe 41.
Titulo de estabelecimento defeNo 567.852 - Informante T., V.
Bop TV Bolsa de Opinião Púbica - rido:
Classe 32 - Com exclusão de publiNo 570.796 - Campo Real - 80caçõ-s imnressss, órgãos de publici- ciedacle
Moto Agrícola Campo Real
dade, agendas.
Ltda. - Classe 21 - Art. 97 no 1
No 570.342 - Forjaço - Indús- do CPI.
tria Metalúrgica Forjaco S. A. 566.687 - Sapataria Pres'dente
Classe 8 - Com exclusões de apare- - No
Companhia
ç
Art
residenlhos de barbear. elétrico', anarelhoS tf.•-Cl
Use
36 . 7 n9 1 do
didáticos, aparelhos geradores eletroquímicos, enroiadores de cabel eléNO 573.769 - R,oyal Viagens tr'cos e máscaras contra gazes.
Royal Viagens Ltda. - Classe 33
No 571.762 - Aloma, - Artefatos Art. 97 no 1 do CPI.
de Metais Aloma Ltda. - Classe 6.
- comercial deferido:
Nome
N9 573.205 - Transportes & Comuni cações - Habitat Editôra Ltda.
No 575.934 - Hospital Anchieta
- Classe 32.
IB. A. - Hospital Anchieta S. A.
NO 573.581 - Camarão Mus!cal - Art. 93 no 2 do CPI.
Restaurante Camarão Musical Ltda. l No 553.166 - Indústria de Carro' serias João Pellon Ltda. - Indústria
- Classe 41.
de Caroserias João Pillon Ltda. N9 573.889 - Supermar - Super- Art.
93, no 2 do CPI.
mac Máquinas e Aparelhos MecâMarcas indeferidas:
ni cos Ltda. - Classe 21.
-N9 573.948 - Imaga - Irnaga - N9 500.748 - Correio da Noite Indústria e Comérrio de Móveis Irda Eduardo Jorge Parar' - Classe 32.
R9 508.177 Harold's - Comér- Classe 40.
cio e Indústria de Confecções HaNO 573.950 - Starial - Starial - rold's
Ltda. - Classe 36
Indústria de Abrasivos Ltda. - Cias= N9 530.498 - Provi dencia - Irmãos
se 46.
Guerra Ltda. - Classe 42.
NO 573.995 - Nestlé - Nestlé S. A. NO 554.930 - Granette - ander- Classe 32 - Coro exclusão de pu- son Clayton 1 Co. S. A. Indústria
e-.Comércio -- Classe 41.
b1icaçi5es em geral.

No 567.077 -- Tcgstar -- Malhas
Tecsport S. A. - Classe 35.
NO 570.49 - Casa Zelia Aurora
- Marcus Voloch & Cia. Ltda.
Classe 23.
N9 573.844 - O Municipio - Lojas
O Município Ltda. - Classe 38.
N9 574.155 - SOS - Guta do Motorista - Ebril - Edittra Brasileira
de Informações Ltda. - Classe 32.
NO 574.156 - SOS - Gula do Mecân i co - Ebril Editôra Brasileira
de Inforrnacões Ltda. - Classe 32.
N9 574.169 - Prima - Hoelzel
S. A. Indústrias Reunidas Mercur
- Classe 17.
N9 574.187 - Santa Isabel - 13en- f iciadora de Tecidos Santa Isabel
Ltda. - Classe 23.
N9 575.219 - Aliança - Aliança
Estadual Paulista e Representações
Ltda. - Classe 38.
No 675.529 - EPIL - EPIL - Elétrica Paulista Ltda. - Classe 8.
Título de estabelecimento :ndeferido:
N9 513.972 - Marcenaria Campos
Seles - Ciro dos Santos - Classe
no 40.
N9 518.497 - café Avenida Central
- Café Avenida Centra/ Ltda. Classe 33.
No 552.238 - Lojas IT - Lojas IT
- S. A. Eletrodomésticos - Classe 8.
No 573.920 - Guanabara Publicidade - Guanabara Publicidade Ltda.
- Classes 25 e 33.
Frase de propaganda indeferida:
lo 441.986 - Produza Melhor' a
um Custo Menor com Produtos Norton Meyer - Norton Company Classes 28 e 36.
Exigências
Têrmos com exigências a cumprir:
N9 464.163 - Colauto Adesivos e
Massas Ltda.
No 538.884 - A Colegial Uniformes

e Vestuários Ltda
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No 539.771 - Cia. Distribuidora dei Têrmo 21.9 128.980 - privilégio do Lub2Ificante para Cabos de4rame de aos tenslonadores automátkos de coro
Tecidos Riachuelo.
invenção - Aperfeiçoamentos era su- Aço.
rentes.
Privilégio de Invenção: AperfeiçoaNO 566.261 - Sociedade Industrial porte de cartucho para motor Diesel.
Privilégio de invenção: Aperfeiçoa.
Ridal Ltda.
Requerente - Marukyu - Indus- mentos em, ou referentes à um promentos em máquina para fazer cigarros
cesso
para
formar
trie,
de
Máquinas
Agrícolas
Ltda.
tubos
de
metal
N9 566.453 - Bazar 13 Ltda.
fina - Requerente 5-- - Requerente: Molins Machine Com.
N9 566.870 - Ivlarbel EmpretndiTermo no 129.581 - privilégio de com parede
Arthur Frotnson - Pontos pany Ltda. - Pontos publicados eu
mentos Imobiliários Ltda.
invenção - Dispositivo de Distribui- Howard
publicados e m22-2-68. - Fica reti- 23-2-68. Fica retificado o térmo:
No 569.023 - Bar e Restaurante ção para motor rotativo.
ficado o têrmo no 111.941.
135.208.
El Reno Ltda.
Requerente - Regie - Nationale
TERMO N° 135.381
N9 569.100 - Dedestroy Dedetiza- dez Usines Renault.
Têrmo n9 130.560 - Requerente dora Ltda.
Termo no 129.334 - privilégio de Shell Internationale Research MaatsPontos
publicados em 23 -2 -68. Fica
Bar
e
Reetaarante
569.108
N"
invenção - Solenoide Coaxial para chappij N.V. - Pontos publicados retificado o requerente e o titulo: Re.
Garoto Ltda.
motores de arranque.
em: 22-2-68 - Fica retificado o ti- querente Inds. Inc. Privilégio
Requerente - The Eletric Auto-Lite tulo: Processo para a separação de
Diversos:
Suspensões aquosas de fuligem. (Pri- de invenção: Nova Válvula termostati4
Company.
N" 569.020 - Comercial de Pneus
ca para bomba de comhustivel.
vilégio de Invenção).
Termo no 129.300 - privilégio de
Saneão Ltda. - Prossiga-se n3 clasTERMO N° 138.436
Termo n9 134.497 - Requerente:
invenção - Bomba ou motor hidráuse 21.
Badische Anilin & Soda Fabrik
Editõre Bra- lico reversível.
Ebil
N" 574.137
Privilégio de invenção: Máquina para
Requerente - Borg-Warner Cor- Aktiengesellichaft - Pontos publica- lavar louça, com dispositivo de lavagem
sileira de Informações Ltda.
dos em: 22-2-68 - Fica retificado o
poration.
Arlinecie-se.
Termo n o 130.142 - privilégio de titulo: Privilégio de Invenção: Pro- instalado no fundo do recipiente, parti,.
invenção - Aparelho misturador de cesso para a ustulação turbilhonar cularmente chuveiro oscilante. Pontos
gradativa ou em estágios de minerais publicados em 23-2-68. Fica retificado
combinações múltiplas.
NOTICIA RIO
o requerente: N.V.-, Philips' Glocilamã
Requerente - National Engineering ferrosos sulfetados.
De 21 do- fevereiro de 1968
Company of Canadá, Limited.
Privilégio de Invenção - Arranjo penfabricken.
Retificaças de pontos caracteTermo n9 130.198 - privilégio de de longo curso para amortecimento
TERMO NI' 128.584
rísticos republicados:
invenção para - Aperfeiçoamentos de recipientes de carga para suspen\
Privilégio
de invenção: Aperfeiçoado
N" 124.108 - Modelo de utilidade nos Braços de limpadores de para- são por guindaste - Requerente - Modélo de persiana - Requerente: José
obtenção
do
Pullman
Inc.
Pontos
publicados
a
brisas,
processo
para
para nova disposição em canetas tinem 22-2-68. - Fica retificado o tõr- Cabrera Fernandes. Pontos publicados
Kai-- encaixe utilizado e encaixe assim ob- mo
teiro - RequerenteMarco!
W 124.970.
em 23-2-68. Fica retificado o 20 Pontos,
zer - Fica retificado o niurrera do tido.
Fábrica Italiana Privilégio de Invenção: Aperfeiçoa- Original aperfeiçoamento em persiana.,
Requerente termo que salta com incorreções.
Magneti - Marelli S.P.A.
mentos em veículos para carga, abas- de acordo com o ponto precedente, cooIV 124.131 - Privilégio de invenTermo n o 130.326 - privilégio de tecimento e descarga de aeronaves e forme acima substancialmente descrito e
ção para processo de construção de
um reservatório ou castelo destila e invenção - Aperfeiçoamentos em OU outros - Requerente: Trivellato S.A. reivindicado e devidamente ilustrado nos
Eng., Ind. e Com. - Pontos_pubiica- desenhos em anexo .
reservatório ou castelo &Água fabri- relativos a vacinas.
Requerente - Glaxo LaboratOrieS dos em 22-2-68 - pica retificado o
cado po êle - Requerente - Robert
TERMO N" 134.318
termo n9 127.825.
Limited.
Privilégio de Invenção - Processo
Requerente:
Lima Oliveira ei Gin.]
No 124.483 - teivilégio de invenTermo n 130.742 - privilégio de
ção para uma carroçaria basdulante invenção - Aperfeiçoamento em ma- para a produção do ácido glutamico Ltda. - Pontos publicados em 23 -2 -68.
suplementar - Requerente -- Wil- nufatura de tubos trocadores de ca- - Requerente: Commercial Solven- Free retificado o titulo: Privilégio de
tes Corp. - Pontos publicados em
liam Royal Welch.
lor.
22-2-68 - Fica retificado o termo nú- invenção: Aperfeiçoamentos em bucha
para direção de veículos automotores.
N9 124.951 - Privilégio de inven- Requerente - General Electric mero 136.435..
ção para processo para preservar Company.
TERMO N° 136.472
fruetas e verduras - Requerente - Termo n9 130.834 - privilégio de
TERMO N° 137.102
FMC Corporation.
Requerente: Allied Chemical Corp.
N9 125.189 - Privilegio de inven- invenção - Bucha de esferas.
)rivilégio de invenção: Material de Pontos publicados em 23-2-68. Fica te»
ção para calota aerodinâmica para Requerente - Zahnradfabrik Frie- vedação elástico e coro forte teor de tificado o titulo: Privilégio de invenção:
rodas de avião - Requerente - Ri- drichshafen AktiengselLschaft.
Termo no 132.104 - privilégio de betume, bem como processo para fabri- Processo para a mononitragem de ciclo.
cieri Squassoni Filho.
Invenção - ispositivo 'regulador do cá-lo. Pontos publicados em 23-2-68. hexano pelo tratamento de cicloliexand
Termo no 125.841 - privilégio de agente comprimida para mecanismo - Fica retificado o requerente: Asbiton ccrm ácido nitrico ou bióxido ie
Invenção para Aperfeiçoamentos em de direção, apoiados por fôrça auxi- do Brasil S.A. - Produtos isolantes e trogênio.
ou relativos a produção de interine- liar, próprios partitcularrnente para dilatadores.
Privilégio de invenção: Processo para
diários de vacine.
veículos motorizados.
TERMO N° 138.428
fabricar uma massa de vedação e de
Requerente - National Research Requerente - Zahnradfabrik Development Corporation.
Friedrichshafen AktoengelseLschaft.
Privilégio de invenção: Aperfeiçoa- contato eletricamente conducente, feita
Termo n9 126.566 - privilégio de
mentos era ou relativos a mecanismo de de vidro - Requerente: Robert Bosch
138.943
modelo
de
N
Termo
no
invenção para - Aperfeiçoamentos
utilidade - Originais disposições em comando das marchas de veículos moto- G.m.b.H. - Pontos publicados em
em Recuperadores.
boia
para talhares, filtros e usos ror- rizados. Pontos publicados em 23-2-68. 23-2-68. Fica retificado o têrmo:
Requerente - Browa - Finture
.Á
relatos.
Fica retificado o requerente: Alba Ind. 138.060.
Company.
Requerente - Eduardo Alvares Mecânica Ltda.
TERMO N° 135.404
Termo no 127.986 - privilégio de Machado.
Privilégio de invenção: Aperfeiçoainvenção para - Aperfeiçoamento
Requerente: Leesona Corp. - Pomo
Os pontos acima mencionados, ferem ou relativo a processo para redu- ram publicados com Incorreções em mento à fabricação de elementos de tos publicados em23-2-68. Fica retifIG
concreto - Requerente: Constructions
zir minérios de óxidos de ferro em‘21 de fevereiro de 1968.
Edmond Coignet. Pontos publicados em cado o titulo: Privilégio de invenção:1
estado sólido.
Aperfeiçoamentos em eletrodos para céG
Requerente - Elektrokemisk - Retificaçáo de pontos característicos 23-2-68. Fica retificado o térino:
lula de combustível e processo para 5U3
A.G.
135.051.
obtenção. Fica retificado o inicio do 1°
Ficam retificados os seguintes ponPrivilegio de Invenção - Vibrador
Privilégio de invenção: Aperfeiçoa- Ponto:
tos:
Mecânico para fins diversos e prin- mentos em recuperadores - Requerente:
1 - Aperfeiçoamentos em eletrodos
1 - Aperfeiçoamento em processo cipalmente para silos - De: Fundi- Brown Fintube Company. Pontos pu- para célula de combustivel, comprem»
Para reduzir , minérios de óxidos de ção Brasil S. A.
blicados em 23-2-68 - Fica retificado detido um alojamento, etc.
ferro em estado sólido, no qual tôda
Pontos publicados em 22-2-68 - o termo: 126.465.
a carga ou sõmente o componente
TERMO N° 113.344
de minério é aquecido e reduzido prè-' Fica retificado o termo n9 137.863.
TERMO N' 133.821
Moda()
de utilidade: Novo cinto de
viamente num fôrno separado numa Termo no 135.419 - Requerente e-Requerente: Dunlop Rubber Company couto. Pontos publicados em 28-2-63.
corrente de gazes quentes contendo Marukyu Ind. de Máquinas AgrícbLtd. - Pontos publicados em 23-2-68. Fica retificado o requerente: Alexandre
C O, caracterizado pelo fato de que las Ltda.
Fica retificado o titulo: Privilégio de in- Colapone.
05 gazes são produzidos, queimando
Pontos
publicados
em
22-2-68
combustível gasoso, líquido ou sóli- Fica retificado o titulo: Privilégio de venção: Pneumáticos e processo para faTERMO N° 120.909
do, de modo que o conteúdo de ca- invenção - Máquina Segadeira ou bricá-los.
Requerente: Produtos Químicos Gua.
lor nos gazes cobrirá as exigências
rany S.A. - Pontos publicados em
TERMO N' 131.645
caloricas para aquecer a carga e pa- Ceifadeira.
28-2-68.
Fica rctificado o titulo: Mo-ra á redução parcial do minério.
Termo no 1313.202 - Privilégio de
Pontos `publicados em 2.;-2-68. Ecacn
2 - Aperfeiçoamento em processo Invenção - Processo de Secagem e retificados o requerente: e o titulo: Re- délo de utilidade: um novo tipo de pulverizador.
como especificado no ponto 1, carac- Tubeiras para a sua realização querente: Dr. Vicente Passos Mala Fiterizado pelo fato de que or gazes que Pontos publicados em 22-2-68.
TERMO N° 125.187
lho. Fica retificado o titulo: Privilégio
abandonam ou fórnos le i ição prér
equerente:
Birs
*
o
de
invenção:
Misturador
paralelo
de
Fica
retificado
Requerente:
Adamas do Brasil S.A.,
via são transferidos para uma usina
de energia do vapor e usados para a Beteiligungs - Und Verwaltungsge- água quente e fria para encanamentos.‘ Fibras e Cartonam. Pontos publicados
sellschaft A.G.
produção de energia elétrica.
em 28-2-68. Pica retificado o titulotl
TERMO N° 124.142
3 - Aperfeiçoamento em processo Termo yQ 101.566 - Requerente Original disposição em embalagem.
como especificado no ponto 1, caracRequerente: Reg'e Nationale des Usi13ataafsche Petroleum
terizado pelo fato de que a carga é maatsehappij.
TRRMO N° 133.870
nes Renault. Pontso publicados em ...
Pontos publicados e m22-2-68 - 23-2-68. Fica retificado o titulo: Priaquecida prèviamente e reduzida -Requerente:
Com. e Ind. de Auto
etc. etc.
Fica retificado o titulo: Privilégio do
Total de pontos seis reivindicações. invenção: Aperfeiçoada Composição vilégio de invenção: Aperfeiçoamentos Peças Los Ltda. - Pontos publicados
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aparelho de formação de fibra "devidro [deka S/A — 'Pontos publicados em 29
sm 28-2-68. Fica . •reblicado o titulo: o requerente:"Marko Djurag1n.
Privilégio de invenção: ,AperfeiçoamenRequerente: The Wellcome Fondation — Pontos publicados em 28 de fevereiro de fevereiro de 1968 — Fica retificado
to em refrigerador de freios simples.
Ltd, —"Pontos publicados em 28 de fe- de, 1968 — Fica retificado o têrmo nú- o titulo: Privilégio de Invenção nova
vereiro ae 1968 — Fica retificado o mero 134.945 e o requerente: Owens
parede divisória, e os elementos para a,
TERMO N° 135.996
têrmo n° 129.809 e o titulo: Privilégio Corning Fiberglas Corp.
suh composição.
Requerente: Institut Français do Pe- de Inhnção: Processo para a preparaPrivilégio de Invenção: Dispositivo
Têrmo n° 133.791 — Requerente:
trole, des Carburants et Lubrificants. ção de compostos de Amônio QuaternáPontos publicados em 28-2-68. Fica rio bem coom uma aperfeiçoada compo- utilizando liquido eletro-viscoso — Re- The Carborundum Company — Pontos
querente: Wamer Electric Brake 8 publicados em 29 de fevereiro de 1968
retificado o titulo: Privilégio de inven- sição farmacêutica :Ales baseada. .
Clutch Company — Pontos publicados — Fica retificado o titulo: Privilégio de
são: Aparelho de superfície para a maTêrmo a° 133.403 — Requerente: em 28 de fevereiro de 1968 — Fica re- Invenção: Processo e aparelho para denobra do trem de sonda no caso de perDana
Corp. — Pontos publicados em 28 tificado o térmo n° 135.754.
Mar reações em estado sólido.
furacões efetuadas por meio -de--um
motor, de fundo suspenso a um tuob fle- de fevereiro de 1968 . -Fica retificado
Tèrmo
n°
135.872
—
PrivilégiO
de
Têrmo a9 122.443 — Requerente:
o titulo:-Privilégio 4e invenção: Dispo Invenção: Uma máqjiiina de acabamento
xível.
Charalambos Savvas Lazaridis — Ponsitivos de Posicionamento de Disco Acioe pavimentação betuminosa — Pontos tos publicados em 29 de fevereiro de
• TÊRMO N? 136.060
nado. por Embreagem.
publicados em 29 de fevereiro de feve- 1968 — Fica retificado o titulo: Modêlo
. Privilégio- de invenção: P,rocesso para
Térmo n° 134.933 Reverentes: reiro de 1968 — Fica retificado o reque- de Utilidade: Uma e"sctáva de.delites anaX preparação de compostos heterocícII- Cuido Caputo e Bruno Diarena --Pon- rente: David B. Pias fi John' B. Pias. tórifica de três faces.
tos. Pontos publicados em 28-2-68 — tos publicado- em 28 de fevereiro de
Têrmo n° 120.745 -- Privilégio de
Têm° n° 111.79-1 — Privilégio de
Requerente: Sandoz S.A. Fica • etifica- 1968 — Fica retificado o titulo: Privido parte do 1° Ponto: o agrupamento -- légio de Invenção: Nova disposição Invenção: Aríete Acionado à Fluido Invenção:" Processo de produzir um proCH = C ou •CH2 CH.
construteiVa em válvulas de bujões pçr- Aperfeiçoado — PontOs publicados em duto de massas de minerais — Regue29 de fevereiro de 1968 —1 Fica rétfi- rente: Blocked Irou Corp. — Pontos putáteis para fluidos. TERMO N° 136.208
Privilégio' de Invenção: Automático cada o requernte: Stothert 13 Pitt Ltd. blicados em 29 de- fevereiro de 1968 —
Ponto: 15- - Um aviete acionado à Fica- retificado parte do 39 Ponto: cita' Privilégio de invenção: Processo para de parada para máquinas operatrizes . —
produção de massas de substâncias Pontos publicados em 28 de fevereiro de — Fica retificado o 15°.
dos óxidos ou hidróxidos.
tintéticas mediante polimeração .nista de 1968 — Fica retificado o têrmo número fluido, de dripk> efeito, essencialmente
Tèrmo n° 133.699 Requerente:
poli-ésteres-pão-sautados com• um ou 137.494 -= Requerente: Sedo Simeone. conforme precedentemente descrito com
Western Electric Company, Inc. _ Ponreferência aos desenhos apensos.
vários derivados de eti/eno polimerizáPrivilégio de Invenção: Aperfeiçoatos publicados em 29 de fevereiro de
reis — Requerente: Est erolA.G. PonModelo de Utilidade: Um modêlo de
tos publicados em 28-2-68. Fica retifi- 'mento na construção de teubos cOm ma- Cab:de — Requerentes: Cano Nardi e 1968 - --Fica retificado o titulo: Privil'gio de Invenção: DispositeiVo semi coo-'
tado o final do 15 0 Ponto: de pó de terial para espremer — Requerente: Shel- Amedeo Bracale
Pontos publicados, dutor.
dou David Hulsh — _Pontos publicados
marzo.
em
29
de
fevereiro
de
1968
—
Fica
re•
em 28 de fevereiro de 1968
Fica re- tificado o têrmo n° 121.693.
Térmo a• 153.859 — -Modelo indusTERMO N° 137.630
tificado "o tagoo n° 138.897.
trial: Niko modelo de régua em forma
' 12equerentet Goetzewerke • Friedrich
Têrmo n° 135.799 — Requerente: Cia
Térreo n° 137.154 — Requerente: Mathieson Chémical Corp. Pontos' de lentes. — Pontos publicados em 29 de
poetze A. G. -Pontos publicados em Rohm
Haas
Company
—
Pontos
pu18-2-68. Fica retificado o titulo:- P.rivipublicados em 29 de fevereiro de 1968 fevereiro de 1968 — Fica retificado o
blicados em28 ed fevereiro de 1968 — — Fica retificado o titulo: Privilégio de requerentÉ: David Igu-elka.
êgio" de invenção: Anel de segmento Fiac retificado o titulo: Privilégio de
Invenção: Composição de ração, compoom junta à prova de gás.
Invenção: Processo para a preparação sição de ração para aves, para combater- Térino n° 123.106 Requerente: Cyde
um
hidróxido
de
cobre
fungicida
e
de
Têrmo n° 127.992 — Modé/o de Mi;
coccidiose, e processo para combater ril de Marval ' — Pontos publicados em
hidróxido d e cobre f ungi- coccidiose
cor estávee
1
29 de fevereiro de 1968 — Fica retificru aves.
ilidade: Um dispositivo fixo para sus- cidamente eficiente e de cõr estável.
•Iender veículos — Pontos publicados em _Privilégio de- Invenção: Aquecedor de I, Têrmo n° 136.020 — Requerente: So- cado o titulo: Privilégio de Invenção:
8 de fevereiro de 1968. Fica retificado radiação-de alto rendimento 'para um lidor Indústria de Beneficiamento cie Ma- • Rechitor de velocidade.
41.•~1.1.11.•n•••n••.,

MINISTERIO DA JUSTIÇA
E NEGÓCIOS INTERIQRES
Repositório de doutrina, decisões administrativas,
pareceres, acórdãds . dos tribunais Judiciários. elabon
/ração legislativa, legislação, acompanhado de indices
analítico e alfabético. Publicação tri:nestral.

Preço. NCr$ 0,60
Números atrasados: O Departamento de Imprensa Nacional

tem ti venda a coleção de ARQUIVOS desde 1943„ excefo os núnieros 1, 16, 80 e 81, já esgotados'
A VENDA
,
"" Na Guanabara:
Seção , de Vendas:. Av. Rodriguez Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
.
Atende-se a :pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
" - Em Brasília "
Na sede do D.I.N

Sexta-feira 8
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PATENTES DE INVENÇÃO
Puis/lett-go que se faz de acdrdo com

28 do Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei nv 7.905-45),
Item 4 da Portaria tte 73 de 4 de outubro de 1967. do Diretor-Geral

o art.

em face

do que ficou resolvido no

do de suas extremidades para a re-1 veiculo para aplicar aem seguida servortiotor atuado a pressão de fluido
gulagem da pressão de fluido pro- pressão de reação à tubulação direta- para tornar a dita corrente de força
veniente da dita fonte, uma válvula mente à dita válvula reguladora.
efetiva, dispositivo para estabelecer
em reação ao acelerador para prouma corrente ds Raça de alta veloci6
—
Mecanismo
de
transmissão
paduzir uma pressão de fluido em readade entre os ditos eixos incluindo uns
um veiculo automotriz equipado segundo
ção à posição operatória ao acelera- ra
servomotoratuado a pressas
com
um
motor
com
tubulação
de
addor e aplicando esta . pressão à uma missão de ar e com um acelerador de fluido para 'completar a corrente
das extremidades da dita válvula rede força, uma fonte de pressão de
guladora a fim de regular desta ma- para controle do motor, caracteriza- fluido para a operação dos ditos sera
do pelo fato que é equipado com unia vomotoresa dispositivo de válvula de
neira
a
pressão
de
salda
da
dita
Retvindicaçde3
combinação entre um eixo de aciona- mudança para dirigir fluido da dita
fonte como unia função da posição ruento,
um eixo acionado, dispositivo fonte a um ou o outro dos ditos serdo aceelrador, e uma válvula modu1. Mecanismo de transmissão 'adora
para modular a pressão de incluindo um servomotór atuado por vcinotores, dispositivo para causar
para um veiculo autcunotriz, equipa- fluido fornecida
. pela dita válvula pressão de fluido para completar uma uma restrição do fluxo de fluido _para
do com um motor e cem uni aceleracorrente , de força entre os ditos eidor para controlar o motor, caracte- de reação ao acelerador e aplicando xos, uma fonte de fluido para forne- limitar a medida de aplicação a um
a pressão modulada de salda à oudos ditos servomotores, dispositivo de
rizado pelo fato que é equipado com tra
extremidade da dita válvula regu- cer fluido sob presSão ao dito-servo- válvula de contrôle para tornar sem
um eixo de acionamento., um eixo ladora
motor,
uma
válvula
reguladora
ina
fim
de
regular
dêste
modo
a
efeito a dita restrição e aunfentando
acionado e em eombinaçao com os
um pistão proviri a de duas ex- desta maneira
a medida de aplicação
ditos eixos um servornotoa atuado pressão de salda da dita fonte como cluindo
tremidades para a regulagem da pres- a um dos ditos servomotores, disposiuma
função
da
Posição
do
acelerador
por pressão de fluido para comple- e como urna função modificada da po- são do fluido fornecida pela dita fon
tivo de reação à posição operatória do
tar uma corrente de feaça entre os
te, uma segunda para produzir uma acelerador para atuar o dito disposiditos eixos, uma' fonte de fluido Para sição do acelerador.
pressão
de
salda
a
uma'
extremidade
fornecer fluido sob pressão ao dito 4 — Mecanismo de transmissão pa- da válvula reguladora, um servomo- tivo de válvula, e dispositivo de reaBervemoter, dispositivo de válvula ra um veiculo automotriz equipado ter de reação e uma tubulação de ção à velocidade do veiculo para atuar
também ca dispositivo de válvula de
reguladora para a reguingam da pres- com um motor e com um acelerador vácuo,
ligado com a dita segunda vál- ccultrôle para desta maneira controsão do fluido fornecida pela dita para controlar o motor, caracterizado vula para
a regulagem da pressão de lar a mudança de uma corrente de
fonte, dispositivo de uma segunda pelo fato que é equipado com uma saída como
uma função da pres- fana para a outra de acôrdo com'
Válvula para produzir unia pressão combinação entre um eixo de aciona- são
da tubuluação, - urna tercei- várias velocidades do " veiculo e conde fluido em reação à posição ope- mento, um eixo acionado, dispositivo ra válvula
para modular a pressão de dições de carga no motor.
katoria do acelerador para o dispo- Incluindo une servomotor atuando por
da dita segunda válvula e aplisitivo de regulagem por válvula, um pressão de fluido, para uma corren- saída
a pressão modulada a outra ex- 9 — Mecanismo de transmissão para
dispositivo de uma terceira válvula te de força entre os ditos eixos uma cando,
tremidade
da dita válvula reguladora, une veiculo automotriz, equipado com
par eunodula a pressão de fluido for- fonte de fluido para fornecer fluido e uma válvula
governadora para pro- um motor e com um acelerador para
necida pela segunda válvula e apli- sob pressão ao dito servomotor, uma duzir uma pressão
de salda de fluido o contrôle do motor, caracterizado
cando a pressão modulada ao dito válvula reguladora Incluindo um pis- de reação à -velocidade
do veiculo e pelo fato que é equipado com ama
'dispositivo da válvula reguladora,
tão de válvula, provido de duas extrea dita pre,ssão governadora combinação entre um eixo de acionadispositivo de reação à, velocidade do midades para a regulagem de pressão aplicando
à dita válvula modaladora para tor- mento, inn eixo acionado, dispositivo
veiculo pata tornar negativo o efei- de fluido da dita fonte, uma válvula ná-la
sem efeito com velocidade do para estabelecer unia corrente de
to do dito dispositivo da terceira ae pressão pelo acelerador para produ- veiculo
além da pré-determinada e fôrça de baixa velocidade entre os diVálvula com uma velocidade pré-de- zir pressão de fluido em reação a admitindo
desta maneira pressão de tos eixos -incluindo um primeiro serterminada do -veletim.
opsição operatória do acelerador e saída da dita segunda válvula dire- vomotor atuado a pressão de fluído
tornar a corrente de fôrça efeti2. Mecanismo -le tranenfaeão Para fornecendo a dita Pressão de reação tamente à outra extremidade da dita para
va, dispositivo para estabelecer uma
um veiculo automoniz, equipado com ao acelerador à uma das extremida- válvula reguladora.
corrente de força de alta velocidade
motor e com um aceleraderl para des da válvula reguladora,uma viu— Mecanismo de transmissão para incluindo um segundo servomotor
controlar o motor caracterizado pelo Vula moduladora para modular a diuni-veículo
automotriz
equipado
com
fato que é equipado com a com- ta pressão em reação ao acelerador acelerador, caracterizado pelo fato que atuado a pressão de fluido para combinação de um eixo de _vacina:rant() e fornecendo a dita pressão modula- é equipado com uma combinação de pletar a corrente de fôrça, uma fonte
de fluido para produzir fluido sob
e eixo acionado e dispositivo inclu- da à outra extremidade da dita vaiindo um servomOtor atuado por pres- vula reguladora, e uma válvula go- um eixo de acionamento, de um eixo pressão para -a operação dos ditos
acionado,
dispositivo
para
estabelecer
ssão ale fluido para completar a cor- vernadora para produzir pressão ae uma corrente de força para baixa ve- ça para dirigir fluido da dita fonte
rente de !Orça entre os ditos eixos, fluido em reação à velocidade do vei- locidade entre os ditos eixos, incluin- servomotores, uma válvula de mudanculo e aplicando a dita pressão de
a um ou o outro dos, ditos servornouma fonte de fluido para fornecer reação
a velocidade a dita válvula do uni primeiro servomotor atuado a toras, dispositivo para causar unia
fluido sob pressão ao dito servomode fluido para tornar a dita restrição de fluxo de fluido para litor, uma válvula reguladora para re- moduladora para vencer o efeito da pressão
dita válvula moduladora com uma corrente de força de efeito, dispositi- mitar a medida de aplicação a um dos
gulagem da pressão de fluido forne- velocidade
pré-determinada do vei- vo para estabelecer uma corrente de ditos servoenotores, uma válvula de
cida pela dita fonte, dispositivo de
culo
e
permitindo
desta maneira a fôrça de alta velocidade entre os di- contróle operável como passagem auválvula em reação ao acelerador para admissão da pressão'
em fação ao tos eixos, incluindo um segundo ser- xiliar da .dita restrição e apara auproduzir urna pressila de fluido em acelerador às duas extremidades
da vomotor atuado a pressão de fluido mentar desta maneira a medida de
reação à oasição aparataria do ace- dita válvula reguladora.
para completar a corrente de força, aplicação a um dos ditos servomolerador e aplicando esta pressão ali
dita -tarada regulada, dispositivo
5 — Mecanismo de transmissão pa- uma fonte de pressão de fluido para toras, unia válvula de acelerar para
uma pressão de réação ao
de 'válvula modulado.a para modular ra um veiculo automotriz equipado operar os chios servomotores, dispo produzir
a pressão de fluido fornecida Pela com uma tubulação para admissão de sitivo de válvula de mudança para di- acelerador para a dita válvula de *comtrôle para attiá-la, e uma vítivukla
dito dispositivo de válvula em rea. ar e com uni acelerador para contro- rigir fluido da dita fonte a um ou o governadora
para produzir uma fiesção ao acelerador e• aplicando a lar o motor, caracterizado pelo hitt, outro dos ditos servomotores, dispopressas) modulada a dita válvula re- que é equipado com uma combinação siadas causando uma restrição de fia são de reação à velocidade do "veiculo
guladora d.: disposi!ivo de reação à de um eixo de acionamento com une xo do fluido parai Imitar a medida que é também aplicada à dita válvula
velocidade do veiculo para tornar o eixo acionado, dispositivo incluindo de aplicação a um dos ditos servomo de contrôle, que fica - desta maneira
dito dispositivo de válvula modula- um servomotor atuado per pressão.de tores, dispositivo de válvula (U cos2- efetiva, afim de derivar a dita restridora sem efeito para urna velocidade fluido para completar uma corrente trôle para tornar sem efeito a dita ção sob condições de alta velocidade
pré-determinada do veiculo permi- de força entre os ditos eixos, uma restrição e aumentando desta maneira do veiculo e carga pesada no motor,
tindo deata maneira que seja forte. fonte para fornecer fluido sob prea- a medida de aplicação a uni-dos di- 10 — Sistema de contrôle de fluido
cida presatto adiei-mal eia reação ao são ao dito servomotor, uma válvula tos servomotores, e dispositivo de para uma transmissão, caracterizado
acelerador à, dita válvula reguladofato que é equipado com um eixo
reguladora p ara a reguluagem da pres- reação à posição do acelerador para pelo
ra.
de acionamento e um eixo acionado
são de fluido fornecida pela dita fen- atuar por êste meio o dita dispositivo Inna
válvula governadora adaptada a
3 — Mecanismo de tranneasfio de fluido para a dita válvula regulado- de válvula, controlando desta maneis
para um veiculo autemo talz equipa- ra. que é uma função da pressão de ra a mudança de uma corrente de ser acionada pelo dito eixo acionado
do com um motor e -cone uni acelera- tubulação, uma válvula modulaciora fôrça, para a outra de acôrdo com a e que se compõe de uma r seira
carcassa provida de um furo g_ llici0
dor eacacierizado pelo fato que é
modular a pressão de fluído for- posição do acelerador.
radial, um primeiro pistão de válvula
equipado cum uma coinbir ação eu-1 para
necida
pela
dita
válvula
que
reage
8
—
Mecanismo
de
transmissão
padisposto de modo deslizante dentro
tre um eixo de acionamento, um à pressão de tubulação e para
ra
um
veiculo
automotriz,
equipado
eixo .acionado, dispositivo incluinao aplicar a pressão modulada à
do dito furo e provido de um land
com
acelerador,
caracterizado
pelo
faum servomotor atuado por pressão
relativamente pequeno e um land retdia
válvula
reguladora,
e
disto
que
é
equipado
com
urna
como
de fluido para completar uma corlativamente grande, um pêso centrarente de fôrça entre os ditos eixos, positivo de reação a velocidade do biaação entre um eixo de aciona- fisgo fixado no mesmo e adaptada pamento,
um
eixo
acionado,
dispositivo
urna fonte de fluido para fornecer veiculo para tornar a dita válvula
ra atuar no pisãto da dita válvula de
fluido sob pnesão ao dito servo- moduladora sem eleito com uma ve- para estabelecer uma corrente de
fôrça de baixa velocidade entre os acardo com a velocidade de rotação
motor uma válvula reguladora incluindo um pistão da válvula, provi- locidade além da pré-determinada do ditos eixos incluindo uni primeiro( do eixo acionado, dispositivo para forTERMO Nv 127.341 R':
De 3 ck março de 1961
Requerente>. Borg-Warner Corpo.
ration — Estabelecida em Chicago,
Estado de Illinois, EE.13U.
Invenção: "Sistema de Contrôle de
Transmissão automtátca",
-
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•

piar uma abertura de admissão para
produzir fluido para o dito furo, dispositivo para o dito furo, dispositivo
para formar uma abertura de saída
para produzir pressão de fluído de
acida que aumen.ta na proporção com
que aumenta a velocidade do eixo
acionado, uma segunda carcassa provida de um furo graduado radial ciaíndrico na mesma, um segundo pisado de válvula disposto de modo desiizante e provido de um land relativaalente pequeno e um land Ielatívaplante grande, dispositivo para forttnar uma abertura de admissão para
a pressão de fluído de saída do dito
primeiro pistão de vãlvula para dentro do dito furo, dispositivo para forluar uma abertura para a, salda de
fluido para soltar fluído do dito furo,
e dispositivo de mola atuando no dito
Begundo pistão de válvula para perMitir a passagem livre de fluído entre
as ditas aebrturas de admissão e saída debaixo de uma velocidade prédeterminada do eixo acionado, e sendo
Ddito. segunda pistão de válvula efetivo para a regulagem da pressão de
Saída da dita primeira válvula como
Ama. função da velocidade crescente
do veículo além da dita velocidade
pré-determinada.
A requerente reivindica a priorida
de de idêntico pedido depositado na
Repartição de Patentes norte-ameri
lana em 4 de março de 1960, sob mi
Mero 12.771.
•

DIÁRIO OFICIAL (Seção MJ,
precedentes, com u mápice de cada
bloco, que não o bloco de uma extremidade da fileira, ajustando-se entre dois limbos de bloco adjacente.
O Requerente reivindica a prioridade de igual pedido depositado na
Repartição de Patentes da Inglaterra, sob n" 33.518-61, em 19 de setembro cre 1961.
.
TERMO N9 135.406
Data 2-1-62.
Clark Equipament Company — Estados Unidos da América.
Título: "Conjunto Retardador de
fluido".
Privilégio de Invenção.
Pontos característicos
1 — Una conjunto de frenagem
caracterizado por incluir uma transmissão- de mudança de velocidade
tendo uma caixa ou invólucro para
conte rfluido e um eixo girável se

projetando da caixa, um retardador
de fluido tendo um alojamento montado sôbre a dita Caixa de transmissão e elementos de frenagem hidrodinâmicos pelo menos um dos quais
é ligado com o dito eixo girável, uma
bomba, um permutador de calor, primeiros dispositivos condutores de fluido ligando a": dita caixa de transmissão com a entrada da dita bomba,
segundos dispositivos condutores de
fluido ligando a abertura de descar'Mamo N9 134.800
ga ou saída da dita bomba e a saída
do dito retardador de fluido com a
Depositada em 11-12-61.
entrada do dito permutador de calor
Privilégio de Invenção — "IIm-blo- e terceiros dispositivos condutores de
l de concreto para construção ou fluido ligando a saída do dito permuteção de esturtura,s marítimas ou tador de calor com a dita caixa de
uv
° iais", Harry Ridehalgh, inglês, transmissão e com a entrada do dito
ventor, residente em Tower House, retardador.
, Marlpit Lane, Coulsdon, Surrey,
2 — Um conjunto de frenagem
glaterra.
conforme especifica- o no ponto 1, que
se caracteriza por incluir uma válvula
Pontos Característicos
de contrôle variável para a abertura
admissão ao dito retardador e uma
1. Um bloco de concreto para cons- de
válvula de retenção sensível a presfruello ou proteção de estruturas ma- são
a abertura de descarga do
dtimas ou fluviais sujeitas à ação gempara
do fluido apenas para o exterior
ondas, caracterizado
ondas,
caracterizo por compre- dito retardador
permitindo a passader o bloco quatro limbos estendenr e ao long odas bordas, outras do dito retardador.
Itue não as duas bordas não adia- 3 — Um conjunto de frenagena
entes de um tetraedro regular, sen- conforme especificado no ponto 2, cado cada extremidade de cada limbo racterizado pelo fato do dito eixo
aonoliticamente unida à extremida- girável ser ôco, tendo unia passagem
de adjacente dp uni limbo adjacente longitudinal no seu interior se esten0 tendo o ângulo compreendido entre dendo de uma extremidade, a aberPe limbos u mfilete monolitico recur- tura de admissão para o dito retarpado, penetrando o filete, numa ex- dador sendo localizada na dita pritremidade de cada lirnbo, no filete miara extremidade, e o dito eixo tenIa outra extremidade do limbo, de do aberturas laterais através a paremodo que os limbos ficam rígidos, ao de do mesmo para admitir fluido
go de suas extensões totais, pelos proveniente da passagem longitudifil etes.
- nal no eixo nos ditos elementos de
2. Um bioco, de acôrdo com a rei- frenagem.
vindicação 1, caracterizado por semi; 4 — Um conjunto 'de frenagem,
•Os giletes formados de arcos circulares conforme especificado em qualquer
rizado pelo fato de um regulador de
h três dimensões.
3. Um bloco de-acôrdo com as rei- um dos pontos precedentes, caractevindicações 1 ou 2, caracterizado, se pressão de fluido ser ligado cum os
forem excluídas os filetes, por terem ditos segundos dispositivos condutoba limbos uma secção transversal cirres de fluido para manter a pressão
Pular.
de fluido no seu interior a um valor
4. Um bloco, de acardo com a rei- predeterminado.
vindicação 3, caracterizado por ser a
tzttio
da extensão total de cada um- 5 —' Um conjunto de frenagem,
,
para o diâmetro do limbo entre conforme especificado em qualquer
um dos pontos 1, 2 ou 3, caracterizatrês e trinta.
5. Um bloco, de acônio com a rei- do pelo fato dos ditos segundos disW.ndicação 1, sub,stancialmcate como positivos condutores de fluido terem
descrito e mreferência aos desenhos ligado com os mesmos duas válvulas
anexos.
reguladoras de pressão e um conver6. Unia estrutura marítima ou flu- sor de torque hidroclinâmico, e um
vial, caracterizada por compreender conduto de alta pressão ser lido eneu consistir de uma pilha de blocos tre uma primeira das ditas válvulas
de conformidade com quaisquer das reguladoras de pressão e a dita caixa
de transmissão, a dita pafaneira válreivindicaçõea precedentea_
vula reguladora mantendo uma pres7. Um dispositivo de quebra-mar são_
predeterminada relativainen.e
triangular, caracterizado por compre- elevada
no dito conduto de alta presgradar uma fileira de blocos, de acôr- são, e a descarga do di t o orirneiro
do com quaisquer das reivindicações guiador passando atoavas o dito eou-
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verso rde torque hidrodinâmico para ou bielas matrizes conduzidas pela
a segunda dita válvula reguladora que estrutura pendular.

mantém a pressão na descarga do dito retardador de fluido e a entrada
do dito permutador de calor à ' uni
valor menor predeterminado.
6 — Uma instalação de contrôle
Para um retardador de fluido tendo
uma abertura de admissão e uma
abertura de descarga em separado,
caracterizado apor compreender um
dispositivo ett armazenamento de fluido, uma bomba, um regulador de
pressão de fluido, um permutador de
calor, uma válvula de contrôle para
a abertura de admissão ao retardar.
primeiros dispositivos condutores de
fluido interligando o dito dispositivo
de armazenamento de fluido com a
abertura d eadmissão da dita bomba,
segundos dispositivos condutores de
fluido interligando a abertura de descarga da dita bomba com o dito regulador de pressão de fluido e o regulador de pressão de fluido com a abertura de admissão do dito permutador
de calor, terceiros dispositivos condutores de fluido interligando a descarga, do reaerdador de fluido com a entrada do dito permutador de calor, e
quartos diapositivos& condutores de
fluido interligando a saída do dito
permutador de calor co ruo dito lispositivo armazenador %ele fluido e a
dita válvula de contrôle.
'7 — Uma ins i-alakão de contrõle
conforme especificada no ponto 6
para um retardador de fluido tendo
um alojamento cercando uma multiplicidade de elementos de frenagem
hidrodinâmicos, o sistema de contrôle incluindo uma transmisâo de mudança de velocidade tendo uma caixa
para conter fluido e servindo com o
dito dispositivo armazenador de falido, a dita transmissão tendo um eixo
girável se projetando da dita caixa,
o dito alojamento do retardador de
fluido montado Obre a dita caixa de
transmissão, e pelo menos um dos
ditos elementos de frenagem hidrodinâmieos montados sôbre a-girável com
o dito eixo girável.
8 — Uma instalação de contrôle de
freio substancialmente conforme descrita e ilustrada aqui.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenço nternacional e o Art.
21 do Decreto-lei n 9 7.903 de 27 de
agesto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América em 9 de janeiro
de 1961, sob n 9 81.482.
TERMO DE PATENTE N9 135.789
De 19 de janeiro de 1968
International Harvester Company
— Estados Unidos da América.
Título: uma segadeira do tipo de
movimento alternativo.
Privilégio da invenção.
Pontos característicos

I — Uma segadeira do tipo de mo-

vimento alternativo caracterizado por
compreender uma estrutura de apoio
apropriada para ser montada sôbre
um trator, uma estrutura pendular
conduzida pela dita estrutura de apoio
para movimento oscilante em tôrno
de um eixo longitudinal, uma armação de acoplamento pivotavelmente ligado com a dita estrutura pendular
abaixo do dito eixo para se estender
lateralmente e conduzir uma estrutura de barra segadora, pelo menos
uma das conexões pivotantes entre a
estrutura ale apoio e a estrutura pendular e entre a estrutura pendular
e a armação de acbplamento incluindo dispositivos elásticos dispostos para ,resistirem ao movimento oscilante
de cstrutu a a pendular com respeito à
dia estalitura de apoio, e dispositivos de manivela acionado puxaventes

2 — Uma segadeira, de acôrdo com
o ponto 1, caracterizada pelos dispositivos de manivela serem montados
sôbre a estrutura pendular sôbre um
eixo substancialmente paralelo as
dito eixo longitudinal e lateralmente
deslocado de um plano vertical através o dito eixo longitudinal, para a
finalidade descrita.
3 — Uma segadeira, de acôrdo com
o ponto 2, caracterizada pelo fato dos
dispositivos dê manivela serem montados sôbre um eixo motriz ou propulsor montado na parte inferior da
estrutura pendular, e a dita estrutura de apoio e os dispositivos elásticos são dispostos de forma que o eixo
geométrico do dito eixo seja lateralmente deslocado de um plano vertical através do dito eixo longitudinal
no dito plano vertical mais afastado
da barra segadora.
4 — Uma segadora, de acôrdo com
o ponto 3, caracterizada pelo fess do
eixo propulsor na sua extremidade
dianteira incluir dispositivos para ligação com um eixo de tomada de fóroa de um trator associado, e na S'ta
extremidade posterior ser provida de
uma roda de manivela desprovido
de contrapeso e uni pino de manivela para ligação co mos dispcsitáos
de puxavante ou biela motriz.
5 — Uma segadeira, de acôrdo com
qualquer um dos pontos precedentes,
caracterizado pelo fato dos dispositivos elásticos consistirem de material
flexível entre as partes cooperantes
de respectiva conexão pivotante.
6 — Urna segadeira, de acôrdo com
qualquer um dos pontos precedentes,
caracterizado pelo fato dos dispositivos elásticos serem associados com a
conexão pivotante entre a estrutura
de apoio e a estrutura pendular.
7 — Uma segadeira, de acôrdo com
o ponto 6, caracterizado pelo fato da
conexão entre a estrutura de apeio
o a estrutura pendular compreender
um eixo substancialmente quadrado
fixamente ligado com a estrutura do
apoio; uma estrutura tubular substancialmente quadrado proporcionada na
extremidade superior da estrutura
pendular e material elastômero interposto entre o dito eixo e a dita estrutura tubular.
8 — Uma segadeira, de adilai() cem'
qualquer um dos pontos precedentes.
caracterizado pelo fato da estrutura
de apoio incluir um par de membros
arqueados inter-espaçados na direção
dianteira e traseira, e a estrutui a
pendular incluir uma parte disposta
entre os ditos membros arqueados.
9 — Uma segadeira, de acôrdo com
o. ponto 13, caracterizado pelo fato da
estrutura pendular também incluir
uma.parte disposta para trás da ta
estrutura de apoio conduzida por uma
parte voltada para trás do eixo quadrado montado rigidamente sôbre a
estrutura de apoio.
10 — Uma segadeira, de acôrdo com
qualquer um dos pontos precedentes
7 e 9, caracterizada pelo fato do eixo
quadrado ser fixado à estrutura de
apoio por dispositivos de sujeição.
11 — Uma segadeira, de acôrdo com
qualquer uni dos pontos precedentes.caracterizado pelo f,ato da estrutura
de apoio incluir dispositivos na sua
parte superior para ligação com uma
barra transversal ou dispositivos de
tração associados com o trator.
12 — Uma segadeira, de acôrdo com
o ponto 11, caracterizada pelo fato
da estrutura de apoio no lado da
mesma mais afastado da barra segadora ser ligada com os dispositivos
de tração por uma conexão que inclui
um pivot .vertical e no lado mais
próximo da barra segadora ser equipado com dispositivos de suei-'
eláslIras
e'r5; di'mo , 'tivu.s. de tração sob tensão de modo que
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a estrutura de apoio pode oscilar em
tárno do dito pivot vertical.
13 — Uma segadora do tipo de movimento alternativo, substancialmente
conforme precedentemente descrito
com referência aos desenhos esquematizados apensos.
,A requerente reie indica de acórdo
com a Convenção internacional' e o
art. 21 do Decreto-lei n 9 7.903, de
27 de agOsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido, depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América, em 5 de abril de
1961, sob o n9 100.912.

_

TERMO N9 134.848
De 5 de setembro de 1961
Requerente: Sigismundo Bialoskorskl Júnior — São Paulo.
Título: aperfeiçoamento em tomadas de embutir para fôrça e luz —
Privilégio de invenção.
Pontos característicos
• •
1. Aparelho de respiração artifi-

cial, caracterizado por compreender
dois foles ihdependentes adaptados
dentro. de uma caixa comurti e controlados de modo tal que executam simulttuseamente sua expansão seguida por uma compressão, o dito fole
Incluindo válvulas sujeitos à ação de
molas calibradas arranjadas em direções opostas nos dois foles de modo
a abrirem respectivamente durante a
expansão e durante a compressão dos
foles enquanto uma conexão comum
Aevando aos arranjos de aplicação
abrindo para' os pulmties do paciente
ou de um animal se comunica com
os dois foles pela agência dos obturadores correspondentes arranjados
em direções opostas nos dois foles
de modo a abrir quando a válvula
carregada pelos foles carregando o
obturador considerado fecha e inversamente, por meio do que a expansão
dos foles assegura a sucção do gás
respiratório dentro do fole cuja válvula abre sob a ação da expansão e
simultaneamente a sucção do ar viciado expirado dos pulmões para o
outro fole cujo obturador é então
aberto e a seguinte compressão expele o gás respiratório ao primeiro fole
para o arranjo de aplicação e o ar
viciado expirado do segundo fole para
a atmosfera externa, a segurança em
caso de pressão exagerada ou redução da pressão em um dos foles sendo assegurada pela válvula no outro
fole.

DIARIO OFICIAL (Seção 111)
TERMO DE PATENTE N e 136.876
De 1 9 de março de 1962
United States At,omic Energv Commission — Estados Unidos da América.
Titulo: "Conjunto de propulsão para navios múltiplos" — Privilégio de
Invenção.
Pontos Característicos
1 — Uni conjunto de propulsão
para navios múltiplos caracterizado
por compreender uni navio-tambor
contendo dispositivos para utilizar a
energia da dita fonte para propelir
o dito navio satélite, e dispositivos
para transferir energia do dito navio-tender para o .dito navio satélite.
os últimos ditos dispositivos sendo
flexíveis para permitir o movimento
independente recíproco substancial
dos ditos navios.
2 -- Um conjunto de propulsão Para navios múltiplos, de acôrdo com
o ponto 1, ceracterizado pelo fato dos
ditos dispositivos de transferência de
energia também, transferirem informes de comunicação entre os ditos
navios.
4 — Um conjunto de propulsão
para navios múltiplos, de acendo com
o ponto 1, caracterizado pelo afio do
dito navio satélite ser uma nave sub
mersivel, a dita nave sendo equipada
com uma fonte motriz independente
para emprêgo ao operar-se a dita nave submersível indepentemente de
dito navio-ténder.
5 — Um conjunto de propulsão
para navios múltiplos, caracterizado
por compreender um navio-tênder de
alto mar oontendo uma fonte de
energia elétrica do tipo de fissão nuclear central, altamente eficiente,
uma multiplicidade 'de navios satélites substancialmente não-propelidos
tendo uma capacidade portadora de
carga relativamente elevada, dispositivos de 'cabos elétricos para conduzir a energia elétrica do dito navio

tênder para cada um dos ditos navios-atélites para ema-igo na propulsão dos últimos, os ditos dispositivos de cabo sendo flexíveis para • permitir substancial movimento reciproco de todos os ditos navios e o controle independente de cada uns dos
ditos navios, e dispositivos para proporcionar comunicação . e controle In'dependente entre cada am dos ditos
navios satélités e o dito navio-tênder.
6 — Um conjunto de propulsão pa.-,
ra navios múltiplos, de acórdo com
o ponto 5, caracterizado pelo fato de
pelo menos um dos ditos navios satélites ser equipado com unia fonte
motriz auxiliar para permitir a separação do dito navio satélite do dito .navio .tênder para o per ação motriz limtada em áreas não fàcilmente acessíveis com os ditos dispositivos
de „cabo afixados.
1 — O emprego de uma, fonte de
energia elétrica- central do tipo de
fissão nuclear caracterizado por compreender as etapas de localizar-se a
dita fonte num navio de , alto mar
Para uma prolongada vida de operação, afixando-se por cabo elétrico um
multiplicidade de navios satélites para retirarem energia da dita fonte
para propulsão dos últimos ditos ' , avios, e comunicação e controle de
cada um dos ditos navios satélites e
tênder independentemente dé qualquer um dos ditos navios.
8 — O emprego, de adile% com o
p onto 7, caracterizado pelo fato de
de cada uni doe ditos navios satélites ser equipado com, aparelhos de
fornecimento de nergia auxiliares limitados e os ditos navios satélites
são seletivamente destacados do dito
navio-tênder para operação limitada
ocasional em áreas de outro modo
não acessíveis com ditos s navios . tender e satélite.
• 9 — Cada e tôde nova caracteristica e• nova combinação de características presentes em ou possuídas

IMPÔSTO SÓS RE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
(REGULAMENTO)
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C.A.V. Limited — Inglaterra.
Título: "Compressor centrífugo radial" — Privilégio de invenção.
.Pontos Característicos
1 — Um compressor centrifugo, do
tipo especificado, caracterizado porque uma proporção das tubeirars
encerrada dentro de uma câmara que
está normalmente Qealgada da tubulação de exaustão ,por uma válvula, a válvula sendo disposto para ser
aberta automiticamente, quando a
velocidade do motor atinge uni valor preterminado.
2 — Um compressor centrifugo, caracterizado por compreender a combinação e arranjo das partes, substancialmente come descrito com referência à figura 1 ou à figura 2 dos
densenhos anexos.
A requerente reivir. lica de acórelo
com a Convenção Internacionel e o
Art. 21 do Decreto-Lei n9 7903 de
27 de agósto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Inglaterra em 22 de fevereire de 1961. sub
n 9 6431.

TERMO N 9 131.305
saia 31 de julho de 1931
Requerente: The Babcock
=coe Company.
Local: Estabelecida na Cidade e
Estado de Nova York.
Natureza: Patente de Invenção.
Titulo: Material Cerâmico Refratário Sinterizado.
Pontos característicos

1. ' "Aperfeiçoansente em material
ceramico refratário sinterizado" compreendendo uns molde refratai-10 de
crômo-magnesita, caracterizado por,:
contar analiticamente 3.6 a 7,5%
FeO; 4.0 a 7.0% Al203, Cr203 e MgO
sendo pelo menos 70Y, e incluindo
não mais de I 1, O CaO; 8.6% aloje,
e 8.7% 5102,
2. Um molde refratário de crómomagnesite de acórdo com o ponte) 1,
caracterizado por ser o dito molde
sinterizado a uma tmperatura da ordem de 1.5109C.
3. Um molde refratário de crâniomagnesite de acôrdo com qualquer
dos pontos precedentes, caracterizado
por ser moldado de uma mistura de •,
crómo-magnesita formada 'de 30% Por
peso de -10 malhas de creano e 70%.
por peso de -4 malhais de magnesite r,
combinados com uns agente ligante
e água, adita mistura sendo molda- e
da a uma pressão acima de 1.3
kgecm2.
4. Um molderefratário de crómio-

TERMO DE PATENTE N9 133.643
De 22 de fevereiro de 1962

Março de 168 1463
•
pelo aparelho e processo aqui. unos...
to.
A requerente reivindica de atitirdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n 9 7.903 de 27
de agósto de 1945, a prioridada do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da America em le de abril
de 1961, sob 11 9 103.179.

DW1YLGAÇA0 N O. 1.034

¡MEÇO: NCr$ 4,U0

A VENDA
Na Guanabara
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
. .
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembtilso Postal
Em Brasília
Na sede do D.I.N.

magnesita de aceardo com quaisquer
dos pontos precedentes, caracterizado
por ser moldado de uma mistura de
crtimo-magnesita formada pela com- e
binação por peso de 30% de crómo 8
70% de magnesite, o dito crômo tendo um tamanho máximo de 10 ma- e
lhas e tendo uma percentagem de ti- ,s
mira cumulativa de 7 a 15% na naneira de 65 malhas, 17 á 24% na peneira de 100 malhas e 53 a 60% na
peneira' de 200 malhas, a dita magnesite tendo um tamanho máximo de
4 malhas e tendo uma percentagem
de finura cumulativa de 50 a 60%
na peneira de 65 malhas, 53 a 62%
na peneira de 100 malhas e 65 a 73%
na peneira de 200 malhas:
5. Um molde refratário de estimomagnesite de acórdo com qualquer
dos ' pontos precentes, caracterizado
por moldar o dito material como um
bocal de derrame resistente à erosão
por liga ferrosa fundida.
6.. "Aperfeiçoementos 'ene material
cerâmico refratário sinterizado", corno reivindicado de 1 a 5, e sulestan-cialmente como descrito e ilustrado
no relatório e nos desenhos anexos.,
Reivindicam-se os direitos de priori..
dade, estabelecidos na conformidade
das Convenções Internacionais, em
vigor, decorrentes de idêntica, solicitação de privilégio depositado na
Repartição de .Patentes dos Estados
Unidos da América do Norte, sob número 46.919, em 2 as agasto de 1961e
TERMO N 9 131.788
Dia 19 de ageisto de 1961
Requerente: Kenneth Charles ralr
-child.
Natureza: Modèlt. de Utilidade,
irmo%

Cacttormii Rgagte.8

11.4.
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DIÁRIO OFICIAL

(Seção In.

Março de

1963

—.0
dade industrial e cOmercia], Italiana, tivel para um motor acoplável com 8 — Uma transmissão de fôrça,
a transmissão como uma fonte de essencial,mente conforme descrita com
estabelecida . em Milão, Itália.
fôrça motriz, os) ditos dispositivos referência aos desenhos apensos.
— Carrinho para venda de *casendo postos em ação pelos disposi- •A requerente reivindica._ de acôrReivindicações
chorros quentes" e refrescos, do tipo
tivos de válvula, para determinar uma
consistente num gabinete retangular
a Convenção Internacional
1. Cobertura pneumática para ro- posição de relentis dos dispositivos de edoo com
montado &Cobre rodas para circulaArtigo 21 do Decreto-lei número
contrôle
de
combustível
até
a
mudas
de
veículos,
em
que
a
zona
).
ção urbana por impulsão manual,
dança de fornecimento da dita bai- 7.903, de 27 de agôsto de 1945, a
caracterizado porque dito gabinete mi's constitui a banda de rodagem é xa
para a dita alta pressão sem com- prioridade do correspondente pedido
cai
acterizada
pelas
seguintes
partitem suas extremidades ocupadas por
pletada
e para subsequentemente depositado na Repartição de Patencularidades:
correspondentes compartimentos, forabrir
mais
os dispositivos de contrô- tes dos Estados Unidos da América,
rados de metal e isolados termicaem 26 de junho de 1961, sob número
a) um grande cordão (1) com flan- le de combustível..
mente da porção central, por meio cos em zig-zag com cantos chanfra128.288.
2
—
Unia
transmissão
d
efôrça
de
-de paredes termo-isolantes, sendo um dos, delimitado por:
conformidade
com
o
exposto
no
pondêste compartimentos ocupado, de um
c) dois canais (2,2') também em
lado, por uma instalação sumária zig-zag, com cantos chanfrados, cuja to 1, caracterizada por incluir disTERMO N.9 137.533
para cozimento de alimentos, isto .é, seção apresenta sôbre o fundo o alar- positivos conduzidos pelos ditos dispositivos
de
válvula
para
pôr
em
ação
salsichas e linguiças, constituída esta gamento (3).
De 28 de março de 1962
dito sdispositivos ligados com os
Instalação por um queimador de gás,
c) cordões (4,4'), mais grossos que os
dispositivos
de
contrôle
de
combus-alimentado por um bujão de gás dis- o central e tendo flancos sôbre o caRequerente: Hans Ritz.
posto em seu prolongamento axial nal em zig-zag, com cantos chanfra- tível._
3
—
Uma
transmissão
de
fôrça
de
Pontos -característicos: °TransInferior e sôbre o qual vai montado dos, enquanto o flanco oposto tem o
um vasilhame para o cozimento, ajus- andamento em zig-zag sem chanfra- conformidade com o exposto no pon- formador de medida para alta teu-:
1 ou 2, caracterizada pelo fato dos são".
tado à abertura , correspondente exis- dura sôbre as quinas (5,5') mais pró- to
dispositivos de acionamento in- são. — (Privilégio de invenção).
tente no tampo do carrinho, a qual ximas do plano equatorial do pneu e ditos
cluírem uma haste da válvula oscié adequadamente provida de • tampa, dotados de um apêndice com chan- lavei
e dispositivos de cano por ela Local: Residente em Hamburgo
para seu fechamento quando inope- fradura (6,6') sôbre os outros cantos. conduzidos.
Alemanha. •
rante; e, do outro lado, por um ded) frestas em zig-zag (7.7') sôbre
pósito também embutido e provido de
4 — Uma transmissão de fôrça, de
Pontos Característicos
tampa para o armazenamento tépido os cordões (4,4') interrompidas no conformidade com o expôsto no pondos pães; enquanto o outro compar- centro de cada lado e apresentando to 3, caracterizada pelo fato dos 'ditos 1. — Transformador de medida
timento de extremidade é ocupado breves trechos transversais (8,8') que dispositivos do disco de fricção de para alta tensão (transformador de
por recipientes, de preferência dois, saem de cada uma das quinas e se embreagem incluírem um par de em- corrente ou transformador combinapara o armazenamento e ejeção de dirigem para a chanfradura do cor- breagem, os ditos dispositivbs da vál- do de corrente e de tensão), em parvula sendo comuns à ambas as ditas ticular, transformador de cascata,
refrescos, indo para isto dispostos dão sem alcançá-lo.
para ser reodeados por agentes de
e) Canais (9,9') em zig-zag com os embreagens e deslocáveis entre uma que apresenta, nara uma fase, pelo
resfriamento, por exemplo, gelo seco, cantos (19,10') chanfrados ~ente posição determinando o dito forneci- menos um sistena de transformação
e providos de bombas para a ejeção em correspondência das chanfraduras mento do líquido de pressão relati- de corrente, disposto preferentemendos refrescos; e a porção central do (6,6') dos cordões e apresentando sel- vamente baixa, simultaneamente a te em um estado isolante em forma
ambas as embreagens e uma posição de coluna com enchimento de um
gabinete é ocupada, superiormente, a bre o fundo os alargamentos (3).
variável contendo o fornecimento do agente isolante introduzido em estapartir do compartimento aquecido por
Cordões
(11,116)
semelhantes
aos
j)
mais 'dois depósitos embutidos, seme- (4,4') e dotados jde frestas (12, 13, dito líquido de baixa pressão à uma do líquido, sistema êsse provido com
lhantes ao existente no comparti- 12', 13') idêntica' às (7, 8, 76, 8') . das embreagens e regulando (a dito una ou vários núcleos anulares, sefornecimento do liquido de pressão
mento aquecido para, o armazenae munidos com bobinas seg) Canais (14,14') idênticos aos relativamente elevada à outra em- parados
mento tépido de pães, providos tam- (9,9')
cundárias, e que se destinam a estatambém
dotados
sôbrè
o
fundo
breagem para estabelecer um'contato belecer circuitos secundários separabém de tampas, e que se destinam ao de alargamentos (3).
transmissor do torque selecionado dos dos, principalmente para fins de
armazenamento, ao natural, de salsichas ou linguiças e pães, respectiproteção e para fins de medição' ' e
h) Cordões (15,15') com denteados dircos da 'mesma.
vamente, adiante por um depósito (16,16') cora dentes desiguais e com
5 —. Uma transmissão de fôrça, de contagem, respectivamente, caractealongado, quase ao meio do gabinete frestas trarisversais (17,17') depois de conformidade com u exposto no pon- rizado pelo fato de que os núcleos
e ocupando quase tôda a largura de cada par de dentes, defasadas nos to 4, caracterizada pelo fato da dita anulares acham-se envolvidos por um
seu tampo, provido de tampa trans- dois cordões e colocadas em corres- haste de válvula °sanável ter uma invólucro isolante rígido, comum. e
parente, .por exemplo, de vidro, para pondência das frestas (8,8', 13, 13') posição mediana determinando o preferenterriente munido com revesarmazenamento de sanduíches; e fi- dirigidas para o plano equatorial do fornecimento de líquido de baixa timento (peças embutidas) condunalmente, junto a êste, para o lado pneu e interessando também ar zo- pressão. simultaneamente as ambas centes para comandar a tensão, indo compartimento refrigerado, alguns nas do flanco.
as embreagens e uma posição de os- vólucro asse que apresenta unia coalojamentos, por exemplo, três; cir2. Cobertura pneumática para ro- cilação para um lado da dita posição nexão de alta tensão para a ligaculares para garrafas de plásticos das de veículos tendo a zona central mediana para manter o fornecimen- ção das linhas secundárias, de macontendo condimentos.
A como pela reivindicação precedente. to de baixa presso para uma embrea- neira tal que as passagens dos núe meada uma das zo- gem enquanto mantendo o forneci- cleos através de aberturas separadas
2 — Carrinho para venda de "ca- caracterizada
B dos flancos pelas seguintes mento .de alta pressão para a outra do invólucro comum sejam acessíveis
chorros quentes" e refrescos, de nas
embreagem.
acôrdo com o ponto 1, caracterizado particularidades:
individualmente para a Passagem de
— Uma transmissão de fôrça de
porque é também provido na aresta
1) série de cantos (18,18') em
conformidade com e exposto em um condutor da bobina primária.
superior de um de seus lados mais correspondência dos denteados
2. — Transformador de medida
longos de um balcão, fixo ou desar- (16,16') dos cordões (15,15') nos quais qualquer um dos pontos precedentes,
e caracterizada por incluir um con- para alta tensão, de acôrdo com o
' mável, e na parede do lado oposto cantos se prolongam as frestas
versor de torque hidráulico tendo sua ponto 1, caracterizado pelo fato 'de
de acréscimos em forma de depósitos (17,17').
para armazenamento de guardanapos
I) grupos de quatro cordões linea- entrada acoplável com o dito motor, que as
peças embutidas conducentes,
na qual a embreagem compreende
, e copos; e inferiormente de gavetas res (19,19'):
uma placa de reação sujeita contra previstas dentro do invólucro isolanembutidas para armazenamer.to su•
m) cordões (20,20').
deslocamento no sentido longitudiplementar de substâncias alimentíA Requerente reivindica a priori- nal da transmissão e cercada por um te do sistema de transformação de
cias e utensílios, enquanto num dos dade
corrente, terminam em anéis saliende
igual
pedido
depositado
na
Jados menores vai provida a barra de Repartição de Patentes da itália, sob Invólucro anular que é deslocável em tes conducentes ou semiconducentes,
à placa de reação e juntamanuseio 'do carrinho e, no outro, n9 4.230 (verbale), aos 2 de agósto relação
mente com a mesma define câmaras dispostos ao longo da conexão em
um depósito removível para papéis
de acoplamento de embreagem e de determinados intervalos e igualmenusados, sendo ainda providos nos bor- de 19/31.
equilíbrio de volume variável, primeidos superiores dêstes lados menores,
ro e segundo circuitos hidráulicos, te envolvidos por sólido material isoencaixes para as hastes de sustentasendo ligados com uma fonte de lante.
INT,
136.978
TERMO
DE
PATENTE
ção do toldo do carrinho.
pressão liquida, o primeiro circuito
'de
março
de
1962
De
8
Incluindo o conversor e passagens es- 3. — Transformador de medida
3 — Carrinho para venda de "catranguladas
à camara de para alta tensão, de acôrdo com os
chorros quentes" e refrêscos, de acôrTwin Disc Clutch Company — Es- equilíbrio e aoslevando
discos de embreagens pontos 1 ou 2, caracterizado pelo fato
do com os pontos precedentes, subs- tados Unidos da América.
refrigeração com a câmara de de que os núcleos do sistema de
tancialmente como. descrito e reivinTítulo: "Transmissão de nrça". para
equilíbrio ligada com uni reservatório, transformação de ,corrente acham-se
dicado no presente relatório e ilusPrivilégio de invenção.
e o segundo circuito incluindo a câ- matuamente sobrepostos no espaço.
a irado nos desenhos anexos.
mara de acoplamento e os ditos dis- 4. — Transformador de medida
Rio de Janeiro, 19 de agôsto de
•
Pontos Característicos
positivos de válvula.
para alta tensão, de acôrdo com os
1961. — pp. A. Costa ,SJ Cia.
1 — Uma transmissão de fôrça com 7 — Uma transmissão de férça, de pontos 1 ou 2, caracterizado pelo fauni circuito hidráulico operado por actirdo com o ponto 6, caracterizada to de que os núcleos acham-se jusTERMO N9 134.791
Uma válvula para um dispositivo de pelo fato de conversor de torque hi- tapostos a uma altura aproximadaembreagem de disco de fricção hi- dráulico ter uma turbina ligada com mente igual.
Dia 9 de dezembro de 1961'
draulicamente acionado, caractertnado um eixo coaxial com o encerrando 5. — Transformador de medida
Requerente: Pirelli Société Per pelo fato do dispositivo de ~Tula parcialmente a extremidade adjacen- para alta tensão, de acôrdo com os
Azioni.
ser deslocável entre posições deter- te de um eixo propelido, uma das di- pontos 1 ou 2, caracterizado pelo fato
Local: Estabelecida em Milão — minando um fornecimento de líqui- tas embreagens sendo unia embrea- dé que os núcleos acham-se justaItália.
do de alta pressão e de pressão rela- gem de marcha avante e a outra sen- gostos a uma altura aproximadamenbaixa à embreagem para do uma embreagem de marcha à-ré, te igual.
Natureza: Privilégio de InvençãL. tivarente
estabelecer um des- ligada- através tuns conjunto de enTitulo: Cobertura Pneumática para respectivamente
lisamento recíproco a um contato grenagem imprimindo movimento in- 5. — Transformador de medida
Rodas de Veículos.
transmissor de terços dos discos de verso ao dito eivo propelido, e is di- para alta tensão, de acôrdo com os
1 a 4, caracterizado pelo fato
Modêlo de Utilidade: "Cobertura embreagem, dispositivos sendo pro- tas embreagens sendo dispostos em pontos
pneumática para rodas de veículos' ' porcionados „que estão ligados com os relação substadcialmente coplanar no de que os núcleos acham-se dispostos em planos paralelos. dispositivos de contrôle de combus- sentido radial .da transmissão.
à. Pirelli Cociéte per dziellia
Pontos característicos.
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TERMO N9 137.547
De -28 de março de 1963
Vittorio Caboni — Itália.
Titulo: "Aparelho a aplicar a um
toemo para realizar um torneamento
de placas."
Privilégio da invençáo.
Pontos Característicos

1 — Aparelho a aplicar a um tôrno
para realizar um torneamento de placas, caracterizado pelo fato de eam, preende rum utensílio capaz de deformar uma chapa ou Rilha e crie
se prende à articueuçãe móvel de
uma alavanca que lhe determina o
movimento de um lado, sob a ação
de deslocamento de um dos braços
da referld aalavanca que segue uma
curva preestabelecida e, de outro
lado, sob a ação de pequenos lee loeamentos do segundo braço da ela:rida alavanca, comandado pelo operador.
2 — Aparelho de acôrdo zom ef
ponto 1, caracterizado pelo fato de
compreender um carrinho suscetível
de se deslocar na direção -longitudinal do tôrno e que, por intermédio
de um sistema de juntas em paralelogramo atriculado, suporta a neste
porta-utensílio, ao passo que, sob a
ação do operador, uma alavanca angular, um dos cujos braços se :iene
próvido de uma rodinha que se desloca ao longo de uni cano, obriga o
utensílios a descrever uma trajetória
preestabelecida.
3 — Aparelho de acôrdo com o
ponto 1, caracterizad opelo fato de
que o referido utensílio é constituído
por um corpo redondo articulado no
respectivo eixo e suscetível de girar
em tôrno desse eixo.
4 — Aparelho de acôrdo com o
ponto 2, caracterizado pelo fato de
que o referido cano de guia empreende um trecho retilíneo e um
trecho, curvilíneo.
5 — Aparelho de acôrdo com os
pontos 2 e 4, caracterizado pelo fato
de que o referido trecho curvilineo
se articula no referido trecho eetillneo e é suscetível de assumir diferentes posições de trabalho.
6 — Aparelho de taceirdo com u
ponto 5, caracterizado pelo fato de
que o referido cano daplo se acha
montado num carrinho suscetível de
deslizar.
7 — Aparelho ,substancialmente, de
acôrdo com o que foi aqui descrito
e ilustrado no desenho anexo.
O requerente reivindica de aceado
com a Convenção Internacioaal e o
Art. 21 do Decreto-Lei n9 '7.903, de
27 de agôsto de 1943, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Itália, em
29 de março de 1961.
Rio de Janeiro, 28 de março de
1962.
TERMO N9 137.583
De 29 de março de 1962
Fábrica Italiana Magneti Marelll
— Itália.
Título: "Dispositivo de com ano
automático da embreagem de veie
culos motorizados."
Privilégio da invenção.
Pontos Característicos

1. Dispositivo de comando automatico da embreagem de veículos motorizados, caracterizado pelo fato de
compreender um electrodistribuidor
de três vias alimentado pela fonte de
ar comprimido e destinado a alimentar em paralelo — através de ima
válvula de retenção o cilindro de
deasuoate da embreagem e, direta-

mente, o cilindro da levada do acelerador à posição do "mínimo"; dois
electrodistribuidores de três viu que
agem, simultaneamente, um dêles intercalado no conduto de alimentação
de u mdistribuidor de três vias combinado com um regulador Centrífugo,
igualmente, conjugado com' o eixo
motor (distribuidor êsse que •põe
comunicação com a descarga a própria câmara de modulação, quando o
regulador ultrapassa uma predeterminada velocidade de rotação) e o
outro intercalado no conduto que liga
a referida câmara de modulação cum
o cilindro de desengate da embreagem, a jusante da válvula de retenção, sendo o primeiro electrodistribuidor controlado por um interruptor
elétrico que permanece aberto, únicamente, quando a alavanca de mudança de velocidade se acha na posição "neutra", ao passo que os outros dois electrodistribuldores são
controlados, em paralelo, por una interruptor elétrico que permanece
aberto quando a embreagem é ligada
a fundo e fechada quando a mesma
é, completamente, desligada; e pelo
fato de que os referidos dois electrodistribuidores são do tipo que,
quando excitados, põem .em comunicação recíproca os dois condutos que
servem de término aos próprios dis
tribuidores.
2. Dispositivo de acôrdá com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de
compreender um cilindro que age
sôbre o acelerador no sentido de
levá-lo a um "máximo", controlado
por um electroclistribuidor de três
vias, por sua vez, controlado por um
interruptor elétrico que — por intermédio de dispositivos conhecidos —
é fechado quando e, imicamente, o
disco da embreagem gira a unia velocidade superior à do motor.
3. Dispositivo de comando automático da embreagem de veículos motorizados, de acôrdo com qualquer das
reivindicações procedentes e, substari-

Março de 1968 1465'

cialmente, de acôrdo com o que foi
aqui descrito e ilustrado no 2esenho
anexo.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
.Art. 21, do Decreto-Lei n9 '7.903, de
27 de agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido deposetado na
Repartição de Patentes na Itália, em
19 de abril de 1961, sob n9 11.869.

• mola helicoidal é disposta em

1

esiçao de admissão do fluido, enquanto a outra, dotada, ta.hbém, de
mola helicoidal, é disposca em posição de vasão do, fluido.
3 — Um dispositivo prov i da de cilindro gomado ou sanfonado em
função de bomba d'água ou compressor de ar, de acordo com os
pontos 1 e 2, caracterizado por possuir uma haste fixada na base fechada do cilindro, a qual passando
por um orifício de um suporte-guia,
TERMO N9 137.807
mediante um olhai de que é prov:da,
eah G de abril de 1962
sua extremidade, acionada por
Requerente: Osvaldo Barbosa da uma fonte motora através uni co:
mando de alavaneas, tudo substanSilva.
cialmente como aqui descrito e reEstabelecido na Guanabara.
presentado nos desenhos anexos.
Privilégio de Invenção.
Titulo: um dispositivo provido de
cilindro gomado ou sanfonado, em
TERMO N9 137.821
função de bomba d'água o u compressor de ar.
9 de abril de 1962
Pontos Característicos
koevilégio de Invenção: Aperfeiçoamento em chapa de pino-rei de
1 — Um dIspositivo provido de ci. semi-reboques.
linclro gomado ou sanfonado em
função de bomba d'água ou com- Fruehaui do Brasil S. A. Indúspressor de ar, caracterizado por tria de Viaturas, estabelecda na cie
consistir num cilindro de aredes em dade de São Paulo.
forma de gomos ou sanfona, que perPontos Característicos
mita a flexão desejada para seu
funcionamento, tendo uma base fechada, enquanto a base oposta é so- 1 — Aperfeiçoamentos em caapa
do pino-rei de semi-reboques, do tipo
lidáricte,a um gargalo, o qual se en- fixo
ou oscilante, e tormada por
caixa numa conexão tubular em T,
fixado por meio de uma lançadeira chapa plana, tendo o pino-rei saexterna, sendo esta base rigidamente liente centralmente de sua face infixada a um suporte que serve de ferior, e montada- inferiormente a
um quadro retangular, caracterizados
assento de conjunto.
[ pelo fato de ambos os laterais ante2 — Um disposiblvo provido de ci- rior e posterior do 'dito quadro selindro gomado ou sanfonado em fun- rem providos de uma linha centra/
ção de bomba d'água ou compres- vertical de dois ou mais orifícios,
sor de ar, de acôrdo com o ponto caso seja a chapa do tipo oscilante,
1, caracterizado pela conexão tubu-- ou então duas linhas iterais vertilar em T possuir duas válvulas de cais de dos ou mais orificlos, caso
retenção, nas duas extremidades em seja a chapa do ,tipo fixo, para a,
linha reta, sendo o sentido interno sua aplicação, em cl:feferentes altude funcionamento das mesmas, in- ras,,sob o chassis do semietrailer,
verso; em que, uma válvula dotada ' através de une pino central longitudinal ou dois laterais' atravessando,
os ditos orifícios, bem como orelhas
inferiores, de posições correspondentes, previstas nas travessas do "cilas.
sis".
Segue-se mais um ponto característico.
2 — Aperfeicoamentos na chapa do
pino-rei de semi-reboques, Como reiDE \.
vindicado em 1, substancialmente
como descritos e ilustrados nos desenhos anexos.
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TERMO N9 137.851
Em 9 de abril de 1962
Societè Industikielle de Brevets et
D'Etudes S.I.B.E..
Neuilly-sur-Seine (Seine). França.,
Privilégio de Invenção: Aperfeiçoamentos nos processos ou meios de
comando automático dos dispositivos
de partida de carburadores para mo-. tores de combustão interna.
•
Pontos Característicos

.

PREÇO: NCr$ 4,20

V.MINuri. e
Na Guanabara
• 3eç5o de Vendas: Avenida ,Rodrigues Alves no
tt

1

Agência I: Ministério da FazendaAtende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
Em Brasília
Na sede do D. I. N.
IffiEln

••n••=14

1 — Meios ou modos de comando
automático dos dispositevos de partida e de marcha ou funcionamento
a frio de carburadores„ para motores de combustão .nterne, que são
constituídos por uma espiral bimetálica exposta à temperatura de um
resistor ou fio de resistência enrolado em hélice, caracterizados pelo
fato de que o resistor ou fio de resistência é fixado a uma tampa
construída de material refratário,
que fecha a caixa na qual é alcjacia
uma espiral bimetálica, porque esse
resistor ou fio de resistência é alo.
jacto em unia ¡ranhura da tampa,
que fica situada na face interna da
mesma e que é mantido essa ranhura por um rebordo de preferência
descontinuo, a espa'aI bimetálica •

-

•
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voe Para' aperfeiçoar a macieza da
carne obtida dêsses animais, caracterizada por compreender: unia solução aquosa de papaína, essa soluça* tendo unia 'atividade proteolitic,a
de 250 a 500 unidades de tirosila por
mililitro, 'uma relação entre 'as Unidades de tirosila e as unidades de
coagulação do leite totais de 55 a
.100 e uma relação entre as unidades
de tirosila e as unidades de coagulaTERMO N9 138.028
ção do leite disponíveis -de 'mais do
que 200.
, 12 de abril de 1962
3, Unia formulação de enzima
Requerente: Sebastião Measerschproteolitica adaptada para uso no
Midt.
tratamento de animais de carne viEstabelecido na Guanabara.
vos para aperfeiçoar a macieza da
Privilégio de Invenção.
Titulo: Processo para produção de carne obtida -dêsses animais, caracpeças estampadas, redondas, perfila- terizada por compreender uma soluda, particularmente de anéis para ção aquosa de papaína tendo uma
atividade, proteolitica de 800 a L200
;mancais de esferas.
unidades ,de • tirosila por mililitro, uma
atividade total de coagulação do leite
Pontos Caract..rietaxes
de '1 a 31 unidades e unta atividade
disponível de coagulação do leite de
1 — Processo para 'produção de
ças estampadas, redondas, perfilados, 0,0 a 12 unidades
particularmente de anéis para man4.' Uma formulação de enzima
cas de esferas, em que Uma esfera, proteolitica adaptada para usa no
de diâmetro menor que o do` estua- , tratamento de animais de carn e viu r 'Llpa'ren2 do ia ad, vos para aperfeiçoar a macieza da
3.
mediante estampagem • é convertida carne obtida dèsses animais, caracteem uma, peça estampada, que, dis- rizada por compreender: unia solução
pensa ulterior acabamento exerno, aquosa substancialmente isenta de
segundo o ped. do de patente têrmo bactérias de urna enzima proteolitica
117.498. caracterizado por ser o à:a- .1 tendo uma atividade e mestada séco
rneiro da esfera menor que a do es- de 46.000. a 200.G00 unidades .sie titampo, e • por ficar a tira 'sobredita rosna per grama e uma atividade tosituada, pelo menos aproximada- , tal de.' coagulação do leite de 500 a
mente, em um lado 'da area s testeira 1.100 unidades por grama, edsa entic anel.
zima seeca estando presente na dita
12.
‘ão: numa quantidade de 0,13 a
2 -e-a Dispositivo para execução do so15
prccesso de addrdo com o ponto 1,
•caracterizado pelo fato cie que as I 5: Um processo para • o condicioferramentas cooperantes e o daionee namento de, enzimas proteolíticas Pas..) tileeensiorad
ra proporcionar uma composição de
tra (.
tal modo que o anel. ao -final do enzima adaptada para uso no trataprocesso de estampagem, esteja li- mento ante-ortem de animais de cargeiramente encalcd.do.
ne, caracterizado por compreender:
3 — Disposit.vo para exezucão do suspender a papaina impura em lana
I
' processo de . acórdo com c ponto 1; para formar uma suspensão líquida
caracterizado pelo fato.: de que a de peuaina, predeterminar , a ativi• área testeir g do contra-estampo 1, ' dada proteolitica deesa suspensão em
durante a estampagem, está dispos- unidades de tirosila, submeter a susta, em relação à área testeira do pensão a um tratamento de purificaamei voltada para a mesma, ligeira- , dão, redeterminar a ativiade proteoMente deslocado, de encontro ao In- litica da ' suspensão em unidades de
terior do anel. tirosila, e ajustar a' dosagem de no.útilizada no tratamento dos
• Finalmente, o requerente zeivindi- r paina
de modo que esejam introdu' ca. de aceirai.° com a Convenção In- . animais,
de 25 a 500 unicladey de tiroternacional e o Cód . go de Proprieda- zidas
por 0,454 kg de pês:o da anim rl
de Industrial em vigor a pdoridade sua
.
do correspondente pedida depus- tado vivo no relendo animal.
na Repartiçáo de Patentes da Ale- r . 6.- Um processo para' o c:cindido:manha, em 1 de aoril de 1961, sob namento de enz,maa proteoliticas para proporcionar. uma composição de
o n9 M-48-703' Ib-49 1.
enzima adaptada para to no tratamento ance-mortem de animais de
•PATENTE Na 138.086 carne, caracterizado por compreender:
• , TERMO
suspender a papaína impura em ag,ua
DE 13 DE ABRIL DE 1962
para formar uma suspensão líquida
$t
Company
—
Estados
UniSwift
de papalna, predeterminar a atividados da. América.
de proteocutica dessa suspensão eln,
Titulo: "Urna formulação de en- unidades de tirosila, submeter a suszima proteolitica e processo para o pensão a um tratamento de purifi'seu condicionamento";
cação, redeterminar a atividade proPrivilégio da invenção. ,
teolítica da suspensão em unidades
de tirosila, e ajustar a dosagem de
_ pontos Característicos
papaína utilizada no tratamento dos
aninsdisi de diodo que sejam introdu1: Uma' formulação de enzima zidas de 50 a 400 unidades de tirosila
proteolitica , adaptada para uso rio por .0,454 kg da pêso • do animal vivo,
tratamento de animais de carne vi- no corna do referido animal.,
vos .para aperfeiçoar a macieza da '7. Um processo para o condiciocarne obtida desaes animais, cama- namento de enzimas' proteolítica.s pa• terizada por compreender: uma en- ra proporcionar uma composição de
zima proteolítica de ' origem vegetal enzinsa adapeada para, uso no trata• em solução aquosa, essa solução sen- mento ante-mortem de animais de
do caracterizada por ter uma ativi- carne, caracterizado por compreendade de 250 a 5000 unidades de tisuspender a papaina impura em
. radia por mililitro, urna, relação en- der:
água para formar uma suspensão litre as unidades de tirosila e as uni- quida de . papaína, predeterminar a
' dades de . coagulação- do. leite totais atividade proteolítica dessa *suspensão
de 55 a 100, e uma relação entre as em unidades de • tirosila submeter a
unidades de tirosila e as unidades de suspensão a u mtratamento de pucoagulação do - leite disponíveis de rificação„ redeterminar a atividade
Diais do que 200.
proteolitica da suspensão em unidades de tirosila" e ajustar a dosagem
2. Urna formulação, de enzima de papsdna utilizada no tratamento
proteolitica adaptada para uso no
tratamento de anilais de carne vi- dos animais,-,de modo que sejam lisz sendo alojada na proximidade da
, dita face interna da tampa.
' 2 — Dispositivos de comando se,* gundo o ponto 1, clarecterizados peio:
, fato de que o rasistar ou fio de re.aistência é encurvado em s-ea Conjunto segundo um circuito, coaxial a
espiral bimetálica.

troduzidas no corpo' doi animal 'vivo
de 100 a 400 unidade& de tirosila 'por
0,454 kg de pêso do referido' animal.
• 8. No processo de condicionamento de carne, em que são introduzidas
enzimas proteollticas nos animais vivos dos quais a referida carne é obtida, o aperfeiçoamento caracterizado
por Compreender: tratar a papaina
para 'purificar e remover as impurezas dela, predeterminar a atiVidade
proteolitica da dita papaina em unidades de tirosila e introduzir a referida enzima em solução aquosa no
corpo doe animais vivos, cai uma
quantidade suficiente para proporcionar de 25 a 500 unidades de tirosila por 0,454 kg de pêso do referido
animal.
9. Uma formulação de enzima
isenta de bactérias,' adaptada para
uso no tratamento de animais de
carne vivas, para aperfeiçoar a macieza da carne obtida asses animais
e evitar a indução de reações fisiológicas adversas nos referidos animais, essa formulação sendo caracterizada por ccmpreender uma solução
aqucaa de uma enzima que na forma
do pó contém peio menos 50% de
proteína determinada analiticamente
corno proteína de blureto,- e que,
quando em suspensão em água numa
quantidade não superior a 3g por,
100 ml de água proporciona na dita
suspensão uma atividade proteolitica
de 1.000 ou mais unidades de tirosrla
por mililitro.
•
10.- Uma formulação de enzima
proteolitica adaptada para ;usa no
tratamento da carne para amaciamento ,caracterizada por compreender: urna solução aquosa de papaina
e glicerina, essa solução tendo uma
atividade de 800 a 1.200 unidades de
tirosila por mililitro e uma ,relação
entre as unidades de tirosila e as
unidades disponíveis de coagulação do
leite . superior a 200. •
. A requerente reivindica de acôrdo
com a onvenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei N o 7.903 de
27 'de ageato de 1945, a , prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição .de Patentes nos E. 111J.
da América, em 6 de julho de 1931,
cob n9 122.110.
,
•
TERMO N9 138,232
•
18-11-62'
- Data:
•
Société D'Electro-Chimie D'ÉlectaoMétallurgie et des Aciéries Eleçeriques D'Ugine — França.
Título: "Produção de Cromo Puro
por Via Eletrolítica".
Privilégio de Invenção. Ponto Característico

1. Um processo de produção de

cromo puro a partir de um ferro-cromo, impurificado ou não com elementbS intersticiais, caracterizado
porque é feita a eletrólise eál um
banho fundido con.stituido de cloreto
de sódio, adicionado ou não de outros
cloretos alcalinos ou alcalino-terrosos,
de uma mistura de cloretos de cromo
cuja valência está compreendida entre 2 e 3, e de sódio livre numa concentração compreendida entre 001. e
5%, , usando-se como anodo solúvel
um ferro-cromo contendo entre outros, pelo menos um elemento de liga
escolhido entre o cobre o titânica o
silício, o estanho ou elementos vizinho dêssw metais.

TERMO N9 138.284
Data: 23-11-61
a
Requerente: Martiniano
Rinaldi.
Estabelecido: S. Paulo. .
Natureza: Modê.lo de Utilidade. Titulo: /ativo tipo de salto alto pe.na sapatos de senhores.,

-Março de 1968
'..iteivindicaçÕes -

Em resumo reivindica-se como pontos -carrateriaticoa *essenciais, • os seguintes:
. • •
1 dNeivo- tipo de .salto alto para
sapatos de senhoras", constituído e
caracterizado em, núcleo metálico dotado de uma multiplicidade de saliências ou projeções anelares, de
comprimento e diâmetro convenientes e que termina extremidade inferior configurado a extremidade do
salto de sapato, pelo fato de sôbre o
núcleo ser- moldado por processos
usuais, por meio de injeção de plástico ou mesmo de metal macio, o
corpo do salto prõpriamente dito podendo sare êste corpo ser ap:icado
ou não uma capa revestidora de couro ou pintura adequada, pelo fato da
parte inferior do núcleo ser dotado
de perfuração central onde se encaixa uni pino suporte de capa de
salto.
2 — "Nôvo tipo -de salto alto para
sapatos de senhoras", acorde com o
ponto anterior, conforme acima substancialmente descrito e reivindicado
e devidamente ilustrado nos deeentios em anexo.
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1366.
'

TERMO DE PATENTE N9 138.512
DE 26 ,DE ABRIL DE . 1962
The }lotara Manufacturing Company — Estados Unidos da América.
Titulo — Raspador Mecânico para
máquinas de lavar pratos" — privilégio de Invenção. s,
pontos Característicos

1. Um raspador mecânico para
máquina de lavar pratos, caracterizado pelo fato de compreender órgãos
definindo uma câmara através do
qual pratos e outros artigos a sarem
balados são inicialmente passados;
dispositivos pulverizadores, localizados na citada câmara, dispostos de
modo a dirigir jatos de liquido sõbre
os pratos que passam através da referida câmara de raspagem, a fim de
raspar sujeira existente nos ditos
polvos; órgãos formando um tanmie
de líquido por baixo da citada dimana, destinqclo a conter determinada . quantidelde de • líquido para ser
fornecida aos mencionados dispositivos pulverizadores; uma bomba conectada• para circular liquido do dito
tanque através dos referidos dispositivos pulverizadores; órgãos localizados no citado tanque, destinados a,
manter armaimente no mesmo, um
predeterminado nível do' liquido; uma
cesta coletara de resiauos, perfuradas, tendo uma varola que define um
tópo • abeirto; órgãos apoiando a citada cesta :no mencionado tanque,
com uma substancial parte da cesta
normalmente imersa no líquido e
cone a parte superior da cesta acima
do dito uivei de liquido; cubas por
bafito dos mencionados dispositivos
pulverizadores cobrindo todo o citado
tanque, acima do nível Emanai de liquido no dito tanque; e órgãos que
suportam ditas cuias em uma posição inclinada estendendo-se para
baixo em direção à referida cesta, de
modo a encaminhar um fluxo de liquido e de partículas de resíduos
para dentro da mencionada-cesta a
fim de ser coletado na mesma.
2. Um raspados mecânico para
máquina de lavar pratos, caracterizado pelo fato de compreender órgãos
definindo uma, câmara através do
qual pratos e outros artigos a abrem
lavados cão " inicialmente passados;
dispositivos pulverizadores na dita
câmara, dispostos de maneira a dirigir jatos de líquido sólere os pratos
que passam através' da citada amara de raspamento, a fim de lavar
a superfície dos pratos o material
residual; órgãos formando um tan.
•
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que por baixo da mencionada cã- na referida cesta; órgãos que super- aberto e aberturas relativamente pe- ã dita câmara, formando um suMara, destinado a conter certa quan- tam a citada cesta no mencionado queimei no corpo da mesma para per- porte_para taboleiros de artigos sua
tidade de líquido a ser fornecido aos tanque de extensão, com a parte su- mitir o escoamento, de hqwds eme jos que entram na cânsart; uni taxa.
Mencionados dispositivos pulvireiza- perior aberta acima do nível do li- as cestas e o dito tanque e, ao mesmo que de extensão, por baixo do rafe.
Cores; uma bomba conectada de quido e o referido corpo da cesta tempo, reter as particulas nas men- rido mesa, tendo conexão de escoa.
ínodo a retirar líquido do dito Un- substancialmente imerso; órgãos for- cionadas costas; órgãos destinados a mento livre com o mencionado taniria e fornecer dito liquido aos cita- mando uma abertura de acesso Atra- suportar ditas cestas no mencionado que de raspador a fim de manter
dos dispositivos pulverizadores; uma vés da citada mesa de modo a per- tanque de extensão, com os referidos o mesmo nível de liquido nos dois
cesta coletora de resíduos tendo uma mitir que dita cesta seja removida tópos abertos acima do uivei do li- tanques, uma pluralidade de cestas
Virola definindo um tôpo aberto e um para descarga das partículas de su- quido e os referidos campas das altas coletoras de partículas de sujeira, cada
cesta tendo uni gpo aberto e um
borpo incluindo aberturas de dimen- jeira nela coletada; um sistema de
sões suficientes para deixar passar filtro, localizado no dito tanque do cestas substancialmente imersos; ór- corpo provido com aberturas ralei gãos
formando
uma
abertura
de
acesso
raspador,
cobrindo
o
tôpo
do
mesmo,
varnente pequenas para permitir aue
o liquido e reter as partículos de residuo; órgãos suportando dita cesta acima do nível de liquido e incluindo através da citada mesa, .ncluindo o líquido escoe entre as ditas cestas
pelo
menos
uma
tela
de
filtro
que
no referido tanque com uma substanuma tampa amovível destinada a per- e o citado tanque e reter as parriCiai parte do citado corpo normal- funciona para separar as ...partículas mitir que ditas cestas sejam remia cidas de sujeira nas referidas cestasmente mergulhada no liquido; um de sujeira do líquido que cai no dito vidas para descarga das partículas órgãos suportandra" ditas cestas -lio
sistema de filtro incluindo pelo me- tanque do raspador, vindo do men- de sujeira nelas coletadas; um sis- referido tanque de extensão, disposnos uma cuba porosa por baixo dos cionado dispositivo pulverizador; ,e tema de filtro no referido raspador tos em série, afastando-se do cIio
citados dispositivos pulverizadores e órgãos que suportam dita tela em cobrindo o tôpo do citado tanque do tanque de raspador, com os eirados
acima do nível normal de líquidos no uma posição inclinada para baixo, raspador, acima do uivei do liquido, topos abertos acima do nivel de
citado tanque, destinada a separar até junto do referido tópo aberto
quido e os citados corpos das menos sólidos do líquido-proveniente dos da dita cesta, proporcionando o ar. e incluindo uma pluralidade de telas cionadas cestas substancia imante
referidos dispositivos pulverizadores rastamento das partículas coletada de filtro amovíveis funcionando para Imersos; órgãos formando uma abere permitir que unia quantidade subs- sôbre a referida tela para o interior separar partículas de sujeira da li-_ tura de acesso através da menciotancial do liquido retorne ao mencio- da respectiva cesta.
quido que cai no dito tanque do res- nada mesa, de modo a permitir caie
nado tanque; e órgão suportando 5.Em uma máquina de lavar pador vindo do citado dispositivo ditas cestassejam retiradas ps:•rt GESdita cuba em uma posição inclinada pratos, tendo uni raspados incluindo pulverizador; e órgãos que suportam carga das partículas de resíduos neestendendo-se para baixo das pare-.
câmara através do qual os arti- dttas elas em posição inclinada para las coletadas; um sistema de raios,
dez da referida câmara para junto uma
sujos são passados ao entrar na baixo até junto dos ditos timos ater- no dito tanque do raspador, cobr.r.cio
da mencionada virola da citada gos
do mesmo acima do rivel
para remover dos mesmos tos das referidas cestas, para faci- o tôpo
cesta, de modo a dirigir as partículas máquina
liquido e incluindo nelo menc-s
sujeira, mais grossa, dito raspador litar . o arrastamento das particulas de
que não passam através do citado aincluindo
uma
tela
de filtro que funciona paia
também um tanque para coletadas sôbre as mencionadas telas separar partículas
filtro, à mencionada cesta para ai líquido de raspamento,
de sujeira do liuni
dispositiserem coletadas.
que cai no dito tanque do ri.:vo pulverizador destinado a espalhar para o interior das respectivas cestas. quido
do citado clispositIvo
3. Em um raspador mecânico êste liquido sôbre os pratos a fim de 6 — Em u'a máquina de lavar pra- pador vindoórgãos
suportando dita tea,
para máquina de lavar pratos tendo arrastar dos mesmos a sujeira mais tos tendo um raspador que inclui uma verizador;
sua posiçuo inclinada para bai7ro
fima câmara através da qual pratos grossa e um dispositivo destinado a cmarâa através da qual os artigos em
até junto do dito topo aberto da ree outros objetos a serem lavados são circular o líquido do tanque através sujos são passados ao entiarem na ferida
cesta, proporcionando e arraspassados antes de serem lavados, do dispositivo pulverizador, a combi- máquina para remover dos mesmos a tamento
das partículas coletadas sabem como um aparelho de raspagem nação caracterizada pelo fato de sujeira mais grossa, dito raspador in- bre a citada
tela para .dentra
por pulverização localizado na referi- compreender uma mesa de entrada cluindo também uni tanque para o mencionada cesta;
e uma placa eisda câmara e disposto de modo a di- junto a .dita câmara, formando uni
estendendo-se sObre pelo
rigir jatos de líquidos sôbre os pratos suporte piara os artigos sujos que pe- liquido de raspamento, um disaositivo ribuidora
das referidas cestas forque se encontram na referida câ- netram na citada câmara, um tan- pulverizador para espalhar éste li- menos uma
uma continuação da citada
mara de rasparnento, a fim de raspar que de extensão, por baixo da meu. quido sôbre os artigos de modo a re- mando
tela,
dita
placa
tendo furos substana sujeira colocada nos ditos pratos, cionada mesa, tendo comunicação de tirar dos mesmos sujeira mata grossa, cialmente maiores
do que os clareteIncluindo um tanque por baixo da escoamento livre com o citado tanque e um dispositivo para circular o lí- rida tela e onerando
para distribuir
citada câmara destinado a conter do raspador a fim de manter o quido do tanque através do dispo- entre as respectivas cestas,
partículas
certa quantidade de líquido a ser mesmo nível de liquido nos dois sitivo pulverizador, a combinaçao classificadas quanto as suas
dimenpulverizado aôbre os rd atos, a com- tanques; uma pluralidade de cestas caracterizada pelo fato de compre- sões.
binação caracterizada pelo fato de coletoras, cada uma, tendo um tõpo ender uma mesa de entrada, junto
7 — Em wa máquina de lavar praincluir uma cesta coletora de resíduo,
tos tendo um raspador que inclui uma
de tôpo aberto, de material de tela,
cor uma substancial porçlto da
câmara através da qual os artigos
mesma normalmente mergulhadas no
sujos são passados ao entrarem na,
tiquido e com o tõpo da cesta acima
máquina a fim de remover dos mesmos a sujeira mais grossa,- ditos rasda superfície do líquido; um sistema
do filtro incluindo pelo menos unia
pador incluindo também um tanque
caiba por baixo dos referidos dispopara o liquido de raspamento, um'.
sitivos pulverizadores e acima do ni.
dispositivo pulverizador para espavel normal do líquido no mencionado
lhar êste líquido sobre os artigos de
modo a retirar dos mesmos a sujeira
tanque; e órgãos que suportam a
mais grossa e um dispositivo para
citada cunha em unia posição inancircular o liquido do tanque através
i nada estendendo-se para baixo das
do dispositivo pulverizador, e um me'paredes da referida câmara até
LEIS
E
REGULAMENTOS
canismo transportaau destinado a
junto da dita cesta, de modo a entransportar os artigos sujos através
caminhar uni fluxo de líquuldo e para
dita camâra, por cima do referido
tículas de resíduos para a referida
tanque do raspador, a combinacao
cesta a fim de serem coletadas na
caracterizada pelo fato de coiripremesma.
DIVULGAÇA0 N' 1011
andar um tanque de extensão em um
4. Em unia máquina de lavar
lado do citado tanque de raspador,
pratos tendo um raspador que inclui
projetando-se Lateralmente da máuma câmara através da qual os arquina e tendo comunicação de escoatigos sujos são passados ao entrar na
mento livre com o mencionada tanmáquina a fim de remover dos
que do raspador de modo a peemimesmos às sujeiras mais grossas,
tir intertroca do líquido de raspadito raspador incluindo também um
Preço: Nerl 0.50
mento entre os dois- tanques, pe:o
tanque para o líquido de raspamenos
uma cesta coletora de partímento, uni dispositivo pulverizador
culas
desujeira
tendo uni topo abado
para espalhar êste líquido sôbre os
um corpo provido de aberura ree
artigos a fim de raspar dos mesmos a
lativamente pequenas para permitir
sujeira mais grossa, e um dispositivo
escoamento do líquido entre a cilada
destinado a circular dito líquido do
cesta e o dio tanque de extensão, retanque através do dispositivo pulveritendo ao- mesrrio tempo as partieu;as
A VENDA
zador, a combinação caracterizada
no interior da respectiva cesta; órgáos
pelo fato de compreender uma mesa
superando dita cesta no citado tanque
Na Guanabara
de entrada, junto à dita câmaras aorde extensão, com o topo aberto acimando um suporte para tabfalefros
ma do nível de líquido e o corpo
de artigos sujos que penetram na resubstancialmente imerso; eirgãos que
Sedlo de Vendas: Av. Rodrigues Alva. t;
ferida cámara; uni tanque de exproporcionam acesso ao dito tanque
teasão, por baixo da referida mesa,
de extensão, apartir do extreior da
Agèneia Minietérfo da Fazenda
tendo comunicação de escoamento
respectiva máquina, a fim de per.
livre com o dito tanque do raspador
mitir que a referida cesta seja remoAteade-n a pedidas pelo Serviço de Reembblao Postal
a fim de manter o mesmo nível de
vida para descarga das partículas de
líquido em ambos os tanques; pelos
sujeira nela coletadas; um sitema de
menos uma cesta coletora de parti..
filtro no dito tanque de exensão cos
Em Brasi/fa
cuias de resíduos, tendo a parte subrindo o tôpo do mesmo acima do
perior aberta e aberturas relativanivel de liquido e incluindo pelo meNa sede do DIN
mente pequenas em seu corpo para
nos uma tela de filtro que funciona
permitir escoamento do líquido entre
para separar as partículas de sujeira
referida cesta e o dito tanque e,
do liquido que cal no citado tanque
mesmo tempo, reter as partículas
do raspador vindo de dispositivo pai-
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Terizador; e órgãos ' que suportam dita
'tela em uma posição inclinada para
baixo até junto ,do citado topo aberto
" da mencionada cesta -proporcionando
arrastamento das partículas coletadas
gobre a referida tela para dentro da
a
Mencionada cesta.
8 — Em u'a máquina para lavra
pratos tendo um raspador que inclui
ama câmara através da qual artigos
Sujos são passados ao . entrarem na
máquina a fim de remover, dos mesmos a sujeira mais grossa, dito raspador incluindo também um tanque
para liquido de raspamento, um dispositiVo pulverizador para espalhar
Este liquido vibre os artigos de modo
a retirar dos mesmos sujeira mais
groesa e um dispositivo para circular
D liquido do . tanque através do dispositivo pulverizador, e um mecanismo transportador destinado a
, transportar os artigos sujos através
da .dita câmara por cima do citado
tanque de aaspador, a combinação'caracterizada pelo fato de compreender
ara tnque de extensão projetando-se
: do citado tanque do raspador para
o exterior da máquina e crido comunicação de escoamento livre cem
O deferido tanque do raspador a fira
de : permitir troca de liquido do raspamento entre os dois tanques; pelo
Menos uma cesta coletora de partimias de sujeira tendo um topo
tberto e um corpo provido com aberturas relativamente pequenas a fim
de permitir escoamento de líquido
ara dentro e para fora dos referi- • os tanques de raspador ç de ex• tensão, retendo as partículas de sujeira dentro -da respectiva cesta; dr- dos que suportam a citada cesta no
aferido tanque de extensão, com o
• mencionado tOpo aberto acima do
nível de 'líquido e o referido corpo
a Mbstancialmente submerso; órgãos
estinda a proporcionar ae,esso ao dito
nque de extensão, a partir do exterior da má
q u ina, a fim de permitir
tue a mencionada cesta seja retirada
eara ser limpa das partículas de suira nela coletadas; uni dispositivo
e filtro no dito tanque do raspador,
tobrindo o topo do tmesmo acima
ao nível do liquido e incluindo pelo
Menos uma tela de filro , amovível
runcionando \ para separar as partitpla,s de sujeira do líquido - que cai
ilo dito tanque do raspador, vindo
lio citado, dispositivo pulverizador; e
Orgfixa que -suportam dita tela em
tuna posição inclinada para baixo até
, junto do referld,o tôdo aberto da
mencionada cesta, permitindo arrastamento das partículas coletadas sobre
'ai mencionada tela para dentro da
-. referid,a cesta.
A requerente reivindica ,de acordo
tom a Convenção Internacional e o
- Art. 21 do Decreto-Lei ad 7.903, de
87 de agosto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes nos Estados Unidos da América, em 26 de
abril de 1961, sob n9 105.688.
...
138.566
De 27 de abril de 1966
• Massey Ferguson (Uriited Kingdom) Limited — Inglaerra.
Título: Engates para implementos
agrícolas. — Privil Lio de invenção.
moRmo N9

Pontos Característicos
1. Um implemento agrícola tendo
Uma estrutura principal á qual pelo
menos unia ferramenta de terraplanagem é fixável -e um conjunto de
engate para engatar o implemento à
articulação de engate com içamento motriz de um trator do tipo conetituido por um par de tirantes de
tração inferior, se prolongando paaa
traz do trator 'e sustentada pelo elevador motriz e um tirante superior
também se prolongando para traz do
trator, caracterizado pelo fato do
Emjunto de engate compreender um
dispositivo de ligação pivotante . eu.

;
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DIÁRIO OFICIAL(Seçáo
tre a estrutura principal os tirantes de tração permitindo que a dita
estrutura baixe e suba relativamente aos tirantes de traçao, um tirante
articulado a dita estrutura e afixável
a um pivot a carroseria do trator
e servindo para manter aproximadamente a relação angular da dita estrutura com o trator durante a, operação sóbre terreno ondulante, uma
estrutura auxiliar que é pivotávelmente segura aos tirantes superior e
Inferior da articulação do engate, e
um tirante de suspensão que está ligado entre as estrutura principal e
audillar e é contábil sempre que a
estrutura principal é forçada para
cima pela elevação do terreno, dessa
forma a Verça para 'baixo do implemento é dividida entre a estrutura
principal e o elevador motriz
2. Um implemento agrícola, de
acôrdo com o ponto 1, caracterizado
pelo fato dos dispositivos para ligação pivetante entre a estrutura principal e os tirantes de tração cdnsistirern de um par de tirantes pivetávelmente ligados pelas suas extremidade opostas As extremidades posteriores dos tirantes de traçã,6 .e as
partes lateralmente espaçadas da estrutura pfincipal.
3. Um implemento agrícola, -de
acordo com o ponto • 1, caraaterizado
pelo fato da estrutura auxiliar compreender um suporte se estendendo
paa cima, ca ápice do mesmo se extendendo longitudinalmente, a parte
dianteira do dito ápice senlo ligado
com o tirante superior e a parte Cazeira do dito ápice tendo o tirante
de aupensão ligado com a mesma.
--A requerendo renvindica de acôrdo
com a Con,venção Internacional e o
art. 21 do Decreto_lei n9 '7.903, de
27 de agasto de 1945, a prioridade do
cbrrespondente padido depositado na
Repartição de Patentes na Inglaterra
em 3 de maio clea 1961, sob n9 15.950
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pelo Menus Unia outra abertura de
em uma câmara
sucção se estender transversalmente um gás — existente
a largura da superficie transporta- delimitada, no cilindro, pelo êmbolo do
dora de forma que os componentes referido grupo.
que se desloca= acima sejam ainda 4. Dispositivo de acórdo com os
impelidos numa direção longitudinal
caracterizado pelo fato ,
pela sucção atuando através a super- pontos 1 e 2,
ficie transportadora permeável ao ar de que os dispositivos destinados a
enquanto estão sendo empurrados la- promover a reação elástica são constituídos por rgãos de mola. '•-•
teralmente.
5. Um aparelho, de sadrdo com ' 5. Dispositivos de acôrdo com os
qualquer um dos pontos 1 a 4, carac- pontos 3, ou 4, caracterizado pelo faterizado por compreender dispositi- to de compreender dispositivos reguvos para alimentar trechos de cigarro láveis destinados a fazer variar d descom intervalos entre os mesmos à sti. locamento efetuado pelo órgão desliperficie transportadora, dispositivos zavel em relação à alavanca de freiapara alimentar partes da boquilha gera, de Modo a fazer variar a posição
a intervalo alternados entre ris tre- de introdução da reação adicional no
chos do cigarro de modo a formar
grupos' cada um consistindo de dois decurso , do acionamento do freio.
trechos de cigarro com umsdparte de _ 6. Dispositivo _de acôrdo com o
boquilha interpcsta, e dispositivos 'de ponto 5, caracterizado pelo fato de
sucção cooperando com dispostivos que os dispositivos para a variação do
de frobagem para fazer com que pelo deslocamento do órgão deslizável commenos dois componentes de Um grupo
sejam justapostos e todos os trás preendem um primeiro e um segundo
componentes sejam longitudinalmente grupo do cilindro e êmbolo ciljas parse conjugam, respectivaalinhados.
a. tes móveis
umas com o referido órgão
6. Um aparelho para fabricação de mente,
cigarros com boquilhas construindo, deslizável — de modo a fazer variar
dispostos a adaptado para funcionar o - comprimento dêste último — e as
essencialmente conforme aqui descrito outras com uma alavanca de comancom referéncia aos desenhos apensos. do combinado com órgãos de parada,
a levar a referida alavanca a
A requerente reivindica de acordo visando
posição preestabelecida; e pelo
coai a Convenção Internacional e o uma
Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.903dde fato de que as câmaras dos referidos
27 de agdsto de 1945, a prioridade grupos se acham ligadas entre si por
do ,correspondente pedido depositado meio de tubulações que, em função do
na Repartição de Patentes da Ingla- deslocamento impresso à parte móvel
terra em 5 de maio de 1961, sob o de um de tais grupos, transmitem fluin9 16.372.
,vdel.
o sob pressão do grupo tonsiderado
Térrno de patente n° 138.629 de
30 de abril de 1962.
Fábrica Italiana Magneti Marelli
S. p . A . — Itália.
Titulo: dDispositivo para regular a
ação dos freios de velculOs era relação às condições de estrada".
Privilégio da invenção,.

ao outro grupo, visando a deslocar,
correspondentemente o órgão deslizá7.

Dispositivo de acôrdo com o

ponto 5, caracterizado pelo fato de
que os dispositivos destinados a fazer
variar o deslocamento do órgão deslizável • compreendem um órgão de comando sôbre o qual age o usuário e
- • 'mamo N9 136.567
que §e combina - com um órgão de pa'
' De 27 de abril de 1962
rada capaz de levar o referido priMolins Machine Companf 'Llsnited
meiro órgão a uma posição preestabePontos característicos
Inglaterra..
lecida; um órgão comandado, vinculaTitulo: Aperfeiçoamentos ern ou re- 1 aa Dispositivos pa regular a ação do com o referido órgão deslizável palativos à Aparelhos para a fabrica- dos freios de veic os
em relação às ra o deslocamento dèste illtimo; e tuna
ção de cigarros dom, boquilha— Pricondições da estrada, caracterizado cadeia cinemática suscetível de ligar,

vilégio de invenção.
1. Um aparelho para a fabridação
de cigarros com boquilhas caracterizado pelo fato dos componentes constitdidos do trecho de cigarro e partes
d‘ boquilha a serem conjugados, são
conduzidos • longitudinalmente sobre
uma_ supèrficie transportadora, da
qual êles são empurrados numa direção lateral, compreendendo dispositivos para deter o deslocamento longitudinal do - componente anterior e
dispositivos de sucção para auxiliar
pelo menos um outro componente a
prosseguir no seu deslocamento longitudinal enquanto os componentes
estão sendo empurrados lateralmente
de modo que sejam longitudinalmente
justapostos. a. Um aparelho, de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato da
superficie transportadora ser permeável ao ar com perfurações se exten_
dando em linhas retas ao longo do
comprimento da superficie transportadora.
3. Uni apareo, de acôrdo com o
ponto 2, caracterizado pelo fato das
aberturas de sucção serem dispostas
diretamente abaixo da superficie trans
portadora, pelo menos uma das aberturas sendo formado como um rasgo
estreito longe se estendendo ao longo
de uma maior• paraa do comprimento
da superficie transportadora, de forma a auxiliar no -alinhamento longitudinal dos componentes.
4. Um aparelho, de acôrdo com o
ponto 4, caracterizado pelo . fato de

pel.,o fato de compreender, em combinação com o órgão de acionamento do
freio pu com unia parte capaz de ligar, cinomáticamente, o referido órgão
com o próprio freio, dispositivos; destinados a promover uma reação elástica que se opõe, dentro de certos limites, à ação de freiagem; dispositivos
destinados a excluir, automàticamente,
os referidos primeiros dispositivos ao
ser exercido, sôbre o órgão de acionamento do freio, um esfôrço 'superior.a
um esforço preestabelecido, de modo a
poder o freio, em caso de emergência,
exercer a sim completa ação de freiagem; e dispositivos, acionáveis, manualmente, destinados a introduzir - e' a
retificar os referidos primeiros dois
dispositivos da instalação de freiagem.
2. Dispositivo de aceirdo coin o
ponto 1, caracterizado pelo fato de
compreender um invólucro para dispositivos deformávet,, elàsticamente, por
um órgão sucestivel de deslizar dentro do referido invólucro e conjugável
com a alavanca de freio quando esta
ültima passa para uma posição preestabelecida.
.\
3. Dispositivo de acôrdo com os
pontos 1 e 2. caracterizado pelo fato
de que os . dispositivos destinados a
promover a reação elástica são coastituldos por, pelo menos, um grupo do
cinlindro e émbolri submetido à pressão de um fluido — de preferência, de

um com o outro, o- órgão -de comando
e o órgão comandado.
8. Dispositivo de acôrdo com o
ponto 6, caracterizado pelo fato de
compreender um êmbolo seibie o qual

age a pressão de um -fluído ou de drgãos de mola é cuja haste é perfurada
para alojar, com suscetibilidade do deslizamento um segundo êmbolo terminado por um pontalete cooperante com
a alavanca de freiagem: e pelo fato de
que a câmara delimitada, pelo êmbolo
na referida haste ôca se liga, por meio

de uma tubulação flexível, com o grupo do cilindro o 'êmbolo acionado, ma,.

nualmente.

9. Dispositivo' de acôrdo com os
pontos 1 a 8, caracterizado pelo fato
de, compreender dispositivos para a
regulagem da ação dos dispositivos de
promoção da reação, de modo — no
caso de serem os referidos dispositivos
Congtituídos por um fluido — a fazer
'Variar a pressão do mesmo, ou — no
caso de serem êles constituídos 'por
molas — a fazer variar a ação exercida pelas mesmas.
10. Dispositivos de acôrdo com - os
pontos 1 a 9, caracterizado pelo fato
de que os referidos dispositivos acionáveis, manualmente, para a introdução e retirada 'do referido dispositivo
da, instalação de freiagem se acham
combinados com órgãos de sinadzação,

do' tipo elétrico, por exemplo, destina_

Sexta-feira 8 dos a indicar, ao usuário, a inserção
e/ou a retirada do referido dispositivo da instalação de fieiagera.
11. Instalação de freiagem para
?veiculos, caracterizado pelo fato de
compreender um dispositivo suscetível
de regular a ação de freiagem e de
acdrdo com qualquer um ou mais dos
pontos precedentes.
A requerente reivindica de acdrdo
tom a Convenção Internacional e o
Art. 21, do Decreto-lei n° 7.903, de
27 de agõsto de 1945 a prioridade do
correspondente pedido, depositado na
Repartição de Patentes na Itália, em
9 de maio de 1961, sob n° 12.924.

-

TERMO DE PATENTE N9 138.647

De 30 de abril ae 1582
Dunlop Rubber Company Limited
— nglaterra.
Titulo: Aperfeiçoamentos e maparelho Para corte de bandas de rodagem para pneus.
Privilégao de invenção.
Pontos CaractertsticaS

1 — Um aparelho para cortar unia
tira de material de um izecho de
borracha, plástico ou material semelhante à borracha, carac:eazado por
compreender um transportador para
sustentar o material, uma lâmina
cortadora disposta acima do transportador com sua aresta ue corte se
'estendendo transversalmenee através
o transportador e deslocavel para o
de uma posição de corte, dispositivos para aquecer a lâmina cortadora, um. suporte localizado na posição
de corte e dapositivos para colocar e
retirar a lâmina do contato com o
suporte para efetuar uma operação
de corta.
2 — Um aparelho, de acaido com
o ponto 1, caracterizado pelo fato
da lâmina ser provida de uin revestimento superficial de pohclorotrifluoretileno.
•

-
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do localizado sôbre o transportador 12 — Uzil aparelho, da acerdo cora
se curva para baixo se afastando da qualquer um dos pontos precedentes
lâmina de modo que um corte na caracteezado pelo fato da, caspositia
borracha durante a operaaao do cor- vos para colocar e retirar a lamina
te é levado a se abrir durante sua de contato com o suporte consist4
formação.
rem de um conjunto de p istão e ci8 — Um aparelho de acôrdo com lindro pneumático, o cilindro pneusendo fixado ao arcabouço e
qualquer um dos pontos 5 a carac- omatico
porta-lamine liando montaao, na
terizado pelo fato da lâmina ser re- extremidade
da biela ou baeta de
baixada em pelo menos uma super- pistão.
fície da mesma a partir de ama posição adjacente e se afastando da 13 — Um aparelho, de atardo cora
o ponto 12, caracterizado pelo fato
aresta do corte da lâmina.
do membro têrmo-isolante aer inter9 — Uni aparelho de acôrdo com posto entre o porta-lamMa e a exqualquer um- tais pontos 5 a 8 carac- tremidade da haste do pistão para
terizado pelo fato da lamina ser li- reduzir a perda do calor do partaxada ao porta-lamina par uni dis- lamina positivo de sujeição rapidamente des- 14 — Um-apWalho, de acôrdo com
prendível.
qualquer um dos pontos precedentes,
10 — -Um aparelho de acardo com caracterizado pelo fato de ser guaro ponto 9, caracterizado pelo fato de necido de um grampo de banda re
o ponto O, caracter:ze.do pelo fato da rodagem operável para manter um
lâmina compreender uma variedade trecho de borracha de banda da rode rasgos paralelos que se estendem dagem numa posição estacionária ser
para a borda da lâmina afastada da bre o transportador durante um curaresta de corte ,e a disposiçaa de re- so de corte de lâmina.
tenção rapidamente desprendivel
— Um aparelho, de acôrdo com
compreender uma variada ia de mem- o 15
. 11, caracterizado pelo fato
bros roscados que se estendam atra- doponto
grampo de sujeição da banda de
vés cada um dos rasgos, cada um rodagem
de um braça firios ditos membros tendo Uma Parte xado por consistir
unia extrema-14de e ara
alargada para .acoplamento de sobre- eixo rotativamente
montado numa
posição com a lâmina, diapositivos posição fixa ao arcabouço
e um ciroscados complementares para aco- lindro pneumático e pistão propulsoplamento tpelos membros roscados ramente ligados ao eixo por um elo
para fixar a lâmina entre as ditas que é fixado por. uma exaemidade
partes alargadas e o porta-lâmina, ao eixo e é pivotavelmenta niantado
e disposiavos elásticos pasa Cbmpe- pela extremidade oposta a biela do
Ur as ditas partes' alargadas cla mem- pistão para pivotar o braço em tôrbro roscado a se afastarem do por- no" do eixo ppara e no sentado oposta-lâmina com o desaperto doe mem- to ao do transportador.
bros dos dispositivos roscados' para 16 — Uma tira de 'material cortade um trecho de borracha ,plástidesprender a lainina do porta-lâmi- da
so, ou material semelhante à borrana.
cha pelo aparelho de conformidade
11 — Um aparelho de acõido com com qualquer um dos pontos precequalquer um dos pontos precedentes, dentes.
caracterizado pelo fato dos disposi- 17 — um parelho para cortar
tivos para aquecerem a lâmine con- uma tira de material de uni trecho
sisteirern de um element ode aqueci- de borracha plástico ou material semento elétrico.
melhante à borracha construído e

3 — Um aparelho, de acôrdo coza

o ponto e, caracterizado pelo fato da
lâmina ser provida de uni revestimento superficial de polielorctrifluoretlence
4 — U maparelho, de acôrdo com
qualquer um dos pontos precedentes,
caracterizado pelo fato de serem proLporcionados recursos para guiar a lâmina com precisão ao longo de uma
trajetória predeterminada durante
uma operação de corte.
b — Um aparelho, le aaardo com
O ponto 4, caracterizado peio fato da
lâmina ser montada sabre um portalâmina e os dispositivos paia guiarem com precisão a lâmina. consistirem de- una par guias montadas sós bre um aresbouço, um d.spositIvo
guia em acoplamento deslizavel com
cada lado do transportador, e pelo
menos umacremalheira dentada e
um pinhão- guia, e cremaiheira e pi•nhão sendo rotativamente montados
em acoplamento propelia:1, uma sei-bre o arcabouço e a outra sôbre o
a porta-lâmina.
6 — Um aparelho ,de acôrdo com
o ponto 5( caracterizado por ser equipado CCM um par de cremalheira e
um par de pinhões um pinhão em
acoplamento propulsor com cada uma
das cremalheiras as cremalheiras e
pinhões sendo dispostos, uma cremalheira e pnhão de cada lado da
mina, e os pinhões sendo fixados a
um eixo comum que é girável em relação às cremalheiras.
7 — Una apaleho, de acôrdo com
qualquer dos pontos precedentes caracterizado pelo fato da superfície
condutora do transportador imediatamente adiante da posiesio de corte
no sentido de deslocamento do transportador ser disposta num piano horizontal que está abaixo daauele do
plano do transportador na aosição de
corte dessa forma um trecio de borracha de banda de rodagem quan.

ESTATUTO .
DO
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•
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Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves,

Agência 1

— Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso hatd
Em Brasflia

Na Sede do

_
----- Março de 1968 1469'\
Instalado essencialmente cenforme
aqui descrito e ilustrado nas, figuras
1, 2 e 3 dos desenhos apew os. •
18 — Um aparelho para cortar unia
tira de material de um trecho de
borracha, plástico ou macareal semea
filante a borracha construido e instalado essencialmente confoane aqui
descrap e ilustrado na figura 4 dos
desenhos apensos,
A requerente reivindica de acôrdo
rA ma Convenção Interaeloaal e o
Art. 21 do Decreto-lei u9 7.903, de
27 de agôsto de 1945, a pr isaidade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de / latentes ia Inglater-:
eom152.79d5e, maio' de 1961, sob naraer
m
TERM°
. N9 138.655
De 30 de abril de 1962 'a
C.A.V. Limited — Inglaterra.
•
Titulo: "Mecanismos de propulsão
destacáveis para barcos".
(Privilégio de invenção)
Pontos caracteristicas

19) Um mecanismo de propulsão
destacável do gênero especificado
para barcos caracterizado pelo lato
do motor de combustão interna ser
do tipo de ignição por compressão
tendo um bloco de cilindro e cor ter
que são dispostos para serem totalmente submersos abaixo' do nível
d'água quando o mecanismo se encontra em uso normal.
29) Um mecanismo de propulsão
destacável, de acôrdo com o ponto',
caracterizado por incluir uma parte
do corpo na parte superior da unidade, a dita parte do corpo sendo
montada para movimento giratório
sôbre um suporte para ligação destacável com um barco, e unia parte
Intermediária oca servindo como una
tanque de combustível e interligando
a parte do corpo com o motor.
39) Um mecanismo de propulsão
destacável, de acOrdo com o ponto
2, caracterizado pelo fato da parte
do corpo ser conformada para de-,
finir um par de gargalos de enchimento, um dos quais se abre para
a interior do tanque de combustivel,
e o outro dos quais tem ligado ao
mesmo una tubo se extendendo através • o tanque de combustível e se
abrindo para o interior de uma calha
coletora de óleo no motor.
49) Um mecanismo de propulsão
destacável, de acordo com qualquer
uni dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato do motor ser do
tipo de dois tempos tendo uma abertura de transferência formada nas
partes adjacentes do bloco do cilindro e do carter.
59) Uni mecanismo de propulsão
destacável, de acôrdo com qualquer
um doe pontos precedentes caracterizado pelo fato de uni eixo de ma-,
nivela do motor se extender numa
extremidade do carter e ter montado sôbre o mesmo uma hélice que é
adaptada para servir como unia roda
volante.
69) Um mecanismo de propulsão
destacável, de acôrdo com qualquer
um dos ~tos 2 a 5, caracterizado
nor incluir uma bomba de combustivel montada no tanque de combustive! e operável por uma carne no
eixo de manivela.
79) — Um mecanisnio de propulsão
destacável, de aclirdo com qualquer
um' dos pontos 3 a 6, caracterizado
pelo fato do dito outro gargalo de
enchimento da parte do corpo juntam

mente com seu tubo servir -- e ala
mitir o ar de combustão num especo
mima do nível da óleo na calha de
orate é admitido no cilindro do motor através uma abertura no bloco
do cilindro.
89) Um mecanismo de propulsão
destacável, de actiado com qualquer
um dos pontos 3 a 7 caracterizado
por incluir passagem no carter ç no
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eixo de manivela respectivameate
que , se correnpondem uma vez durante cada rotação do último para
admitia óleo lubrificante da calha a
Um espaço abaixo do pistão do motor
numa ocasião em que existe uma
depressão no último espaço.
99) Um mecanismo, de propulsão
destacável, de aceado com qualquer
um dos pontos 3 a 8, caracterizado
por incluir um membro flexível se
extendendo através o dito outro gar-galo de enchimento e tubo para o
interior da calha coletora, uma embreagem unidirecional no eixo de
manivela no interior da calha coletora, dispositivos elásticos servindo
para enrolar em espiral o membro
flexível, ou uma parte ligada aos
mesmos na dita embreagem, e um
manípulo na, extremidade oposta do
dito membro, o arranjo sendo tai
que uma tração exercida sôbre o
manípulo fará - girar o eixo da manivela numa direção para dar partida ab motor, e os ditos dispositivee
elásticos reenrolarão o membro ou a
parte a êle ligada sare a embreagem quando o manípulo é liberado.
109) Um mecanismo de propulsão
destacável, d acardo com o ponto
9, caracterizado pelo fato do dito
manípulo ser adaptado -" ra -ervir
como uma cobertura para o dito outro gargalo de enchimento quando o
número ou a parte ligada ao mesmo
é enrolada sôbre a embreagem.
119) Um mecanismo de prbpulsão
destacável para barcos, caracterizado
por compreender a combinação e arranjo de partes essencialmente conforme descrito com referência aos
desenhos apensos.
TERMO NO 139.235
De 22 de maio de 19-62
Requerente — Geraldo de Almeida
foz
Estabelecido no Est. da Guanabara.
(Privilégio de invenção)
Titulo: Aperfeiçoamento em argai/o econômico ideal.
10) Um aperfeiçoamento em um
'arquivo econômica() ideal" coa:arte acima descrito e ilustrado, compreendendo: um método de guardar
tubos com desenhos, tubos rem papel
tela, tubos com papel vegetal, tubos
Dom documentos etc., caracterizado
pelo conjunto, de prateleiras su perpostas, umas chamadas prateleiras
guias, conforme desenho anexo figura (1), nq 1,e n9 2, prateleiras mistas, que servem de guias nara os tubos e base para os mesmos, coaforme
desenho anexo finca (1), n 9 3 e
09 4 e pratelaira base, conforme figura (1) n9 5.
Tôdas essas prateleiras são fixas
na parede por meio de mão francesa.
O número de furos existerf?s nas
prateleiras guias e prateleiras
as
e variável, depende apenas da ouanlidada _de tubos ou rolos, el-ura
n9 6 que se deseje guardar.
TERMO N9 139.361
De 10 de novembro de 1961
Reauerente: Silvio Bottene e Pee
-droKuy.
Estabelecido na Cidade de Piracicaba — S. Paulo.
(Modêlo de utilidade)
Título: Nôvo modêlo de impulsor
para auto veículo.
19) Nôvo modê/o de impulsor para
motores de automóveis, constituido
por eixo metálico de tamanho e resistência convenientes (1) dotado
numa de suas extremidades de rosca
(2) extremidade aberta, destinada a
recber o impulso do motor de arranque e projetá-lo de encontro h
cremalheira solidária ao gira-brequine e caracterizado por ter na extremidade oposta uma engrenagem
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(3) de dentes conveniente e que se
rosquela no interior dó eixo (1) por
meio de rosca invertida (4).
20) Nôvo modêlo de impulsor para
motores de automóveis, acorde com
o ponto anterior, conforme acima
substancialmente descrito e reivindicado e devaaamente ilustrado nos
desenhos em anexo.

Pontos Caracteristicos
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8, caracterizada pelo fato de cada

mola em forma da fita ser ligada a

1. — Uma vedação secundária para uma segunda auperficie de grande
um telhado flutuante de tanque de área sôbre um das citados esfregões,
armazenamento de liquido, caracteri- oposta à mencionada primeira suzada pelo fato de. compreender: um pedido de grande área do mesmo,
esfregao deformável, flexível, em for- e cada urna das mencionadas segunma de lage com uma primeira su- das superfícies ser coberta inteiraperfície de grande área adjacente à mente por sua respectiva mola.
auperficie interna do dito tanque de 11. — Uma estrutura de vedação
armazenamento; uma mola em forma secundária do acôrdo com o ponto
TERMO NO 139.423
de fita, conectada ao referido esfre- 8, caracterizada pelo fato da porção
Privilégio de invenção: "Mecanismo gão de modci a forçar êste _último superior de cada esfregão estreitar-se
para a aplicação de tiras de abertura para fora na d:reção da mendionada para baixo e para dentro afastando.:
sôbre uma fita de material de acon- superfície interna do tanque; e ór. se da superfície adjacente interna do
gãos destinados a conectar urna por- tanque.
dicionamento".
;ao da citada mola, estendendo-se
Società In Accomandita Semplice além do mencionado esfregão em uma 12. — Uma estrutura de vedação
G.la De raiz° Seragnoll Ariosto direção vertical, ao dito telhado flu- secundaria de acôrdo com o ponto
Seragnoli, sociedade Italiana, esta- tuante, adjacente à periferia do mes- 8, caracterizada pelo fato das porções
belecida à Via Pomponla n9 10, Do- mo.
extremas de esfregões adjacentes selogna, Itália.
rem cimentadas em conjunto.
—
Uma
vedação
secundária
de
2.
Depositado em 28-5-1962.
acórdo com o ponto 1, caracterizada 13. — Um tanque para armazenapelo fato da dita mola em forma de mento de liquido tendo um teto fluReivindicações
fita sai* ligada a uma segunda su- tuante, caracterizado pelo fato de
compreender; uma vedação primária,
19) Mecanismo para a aplicação perfície da grande área do dito es- rígida,
em forma de chapa, estendende tiras de abertura sôbre unia fita fregão, oposta à mencionada primei- do-se em
tôrna da periferia do dito
de material de acondicionamento, ae ra superfície de grande área.
3- — Uma. vedação secundária de teto, uma superfície externa da "ci.
abertura cortadas transversalmente
estando disextremidade de uma fita de material acôrdo com o ponto 2, caracterizada tada vedação primária
para tiras, sendo tanto a fita como as pelo fato da citada segunda super- posta adjacente à superfície interna
tiras preparadas de forma a se cola-- fície de grande área ser completa- do referido tanque de armazenamenrem a quente, compreendente em mente coberta pela referida superfí- to; e unia vedação secundária, discombinação uma faca móvel que co- cie da mola e uma porção da mola posta sôbre a citada vedação primáopera com uma faça estacionária; superpor-se a uma borda extrema do ria, dita vedação secundária compreendendo uma pluralidade de esfreum apoio estacionário para a tira esfregão.
elasticamente deformáveis, locortada e um rôlo dotado de furos
4, — Uma vedação secuniária de gões
de aspiração e que coopera cern os acôrdp com o ponto 3, caracterizada calizáveis ponta-a-ponta com uma
já mencionados elementos e meios pelo fato da porção superior do dito primeira superfície de grande área
de „avanço e aquecimento da fita, e esfregão em forma de lage entrei. sôbre cada esfregão localizado adjade acionamento das partes móveis tar-se para baixo e para dentro afas- cente à superfície interna do menlá mencionados, caracterizado, pelo tando-se da superfície interna adja- cionado tanque de armazenamento:
uma pluralidade de molas em forma
fato que ditas partes são dispostas cente do tanque. o acionadas de forma que a faca móde fita, cada uma conectada anini
5. Uma vedação secundária. de dos
vel corta a tira da extremidade da acôrdo
ditos esfregões de modo a força.
com
o
ponto
1,
caracterizada
fita e sare o apoio estacionário, de pelo fato de incluir um -revestimento do para fora na direção da referionde é arrancada pelo rôlo rodante,
da superfície interna ,do tanque; e
agarrando-a pelas extremidades, por delgado, flexível, resistente ao des- órgãos destinado; a conectar uma
meio dos furos de aspiraaão., levan- gaste, cobrindo a mencionada pra porção de cada mola, estendendo-se
do-a a se comprimir contra a fita e meira superfície de grande área do além do citado esfrego, adjacente
a passar, sempre submetida à dita referido esfregão.
à superfície interna da dita vedação
pressão, de encontro a meios a(lue6. Uma vedação secundária de primárias, as porções extremas de escidos que provocam o cela-manto da acôrdo com o ponto 1, caracterizada fregões adjacentes estando em relatira à fita.
pelo fato de citada mola ser com- ção da apoio e a borda superior da
29) Mecanismo pare a aPlicaceo posta de um material apropriado, mencionada vedação primária rigida,
de tiras de abertura seara uma fita resistente à corrosão, substancial- em forma de chapa, prensando-se no
de material de acondicionamento, mente não galvanico era relação ao fundo de cada um dez ditos esfreconforme reivindicação 1, caracteri- material de que o tanque e o telha- gões elasticamente deformáveis.
zado pelo fato que a faca móvel é do flutuante são construidos.
Um tanquedpara armazenadotada de furos de aspiração ligados 7.
Uma vedação secundária de / 14. —de
líquido de acôrdo com o
com um dispositivo aue permite a acôrdo com o ponto, caracterizado mento
ponto 13, caracterizado pelo fato de
aplicarão de uma asniracão • durante pelo fato do dito esfregão ser com- uma
porção de cada uma, das citadas
o corte e o transporte da tira sôbre posto de uma substância semelhante molas,
adjacentes a uma primeira
o anal° estacionário, e de parar ta/ à borracha.
borda extrema da mesmo, superior•
aspiração, eventualmente por meio
a uma segunda borea extrema de
de ser), quando a tira é apoiada 8. — Uma estrutura de vedação se
secundária para o telhado -flutuante uma mola adjacente, oposta à refesôbre o apoio estacionário.
de um tanque de armazenamento de rida primeira borda extrema desta
39) Mecanismo para a aplicacao liquido, caracterizada pelo fato de última mola.
de tiras de abertura sôbre uma fita compreender: uma pluralidade de esde material acondicionamenta, fregão elasticamente/ deformáveis lo- 15. — Um tanque para armazenaconforme a vindicação
ei
1 e 2, ca- calizáveis . ponta-a-ponta com unia mento de líquido de recôrclo com o
racterizado pelo fato que- o apoio es- primeira superfície" de grande • área ponto 13, caracterizado pelo fato de
tacionário é dotado de furos ligados sôbre -cada esfregão, localizada adja- incluir um reve§timento delgado, pláscom um dispositivo por meio do qual cente à superfície interna do dito tico, flexível, resistente ao desgaste,
cobrindo a mencionada primeira su9,p1ece-se aos furos unia aspiração tanque
de armazenamento; uma plu- perfície
quando a fitinha é pousada sóbre o
de grande área do esfregão.
de molas em forma de fita,
próprio apoio, esta asPiração sendo ralidade
16. — Um tanque para armazenacada uma conectada a une dos ditos
sucessivamente diminuida ou para
para forçar êste último em mento de liquido de acOrdo com o
quando a tira é agarrada pelo rôlo esfregãos
ponto 13, caracterizado pelo fato da
que a puxa para fora de dito apoio. direção à referida superfície interna porção
superior de cada um dos ditos
do
tanque,
e órgãos destinados a co49) Mecanismo para a aplicacão nectar uma porção de cada mola, esfregões estreitar-se para baixo e
de -tiras de abertura sôbre uma riba estendendo-se além do esfregão can para dentro afastando-se da superfíde material de acndicionamento, cr.- uma
direção vertical, ao citado telhaforme as reivindicações de 1 a 3, do flutuante, adjacente à periferia do cie interna adjacente do tanque.
Todos os aspectos de novisubstancialmente como descrito e mesmo, às porções extremas do esilustrado nos desenhos anexos.
dade mostrados ou descritos, consifregão
adjacentes
estando
em
relação
A requerente reivindica a priori- de apoio, uma porção de cada mela, derados Lsoladamente , ou em suas vádade de correspondente pedido de- adjacente
a uma primeira borda ex- rias combinações possíveis, caractepositado ria Repartição de Patentes trema da mesma,
cobrindo uma seda Itália, em 31 de maio de 1961, gunda borda de uma
mola adjacente, zados pelo fato de estarem substansob n9 62-65.
oposta à citada primeira borda ex- cialmente de acôrdo com o que foi
trema, 'Obre a última mola.
aqui descrito e representado nos de- . TERMO N.9 139.466
9. — Uma estrutura de vedação senhos anexos.
De 29 de inalo de 1952
secundária de acordo com o ponto et requerente reivindica de acôrdo
caracterizada pelo fato dê incidir com a Convenção Internacional e o
Chicago Brigde & Iron Company 8,
um revestimento delgado, plástico, Art.
— Estados Unidos da América.
do Decreto-lei n.9 7.903, de
flexível,
resistente à corrosão„ co- 27 do21agôsto
Título: Vedação contra condições brindo a mencionada
de 1945, a prioridade
primeira super- do correspondente
atmosféricas, para tanques de arma- fície
pedido depositado
de
grande
área
do
esfregão.
zenamento de -liquido providos com
na Repartição de Patentes dos Estatelhados flutuantes. — Privilégio da 10. — Uma estrutura de vedação dos Unidos da América, em 28 de
Invenção,
socundária de acordo com o" ponto novembro de 1961, sob ne 155.272.
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TERMO N9 129.587 .
De 16 de junho de 1962
Privilégio de. invenção ave - fdi;ro
para fumo.
Manufactura d.e Tabacos Particular
V. P. Grego, Soe eduzi Anon". firma argentina, industrial, eseebelec.da
na Rua Dr. Luís Belánstegtai, 2.701,
Buenos Aires, Argentina.
•

R.eivindicações

Nôvo filtro para o f UM3 proveniente do tabaco em combustão, aplicável a cigarros, piteiras, cachimbos
- e slmilares, caracteriza-do por ser formado por fibras da planta do fumo,
.que por transformação carecere de
uma percentagem de nicotina e alcatrão.
29 Um nevo filtro de acôrdo com
reivindicação 1, caracterizado por as
fibras serem da nervura da peba da
planta do fumo.
39 Um nôvo filtro de acôrdo com
a reivindicação 1," caracterizado pelas fibras serem fibras do talo da
planta do fumo.
49 Um nõvo filtro de acôrdo com
a reivindicação 1, caracterizado por
carecer de 100% de nicotina e alca•
trão.
59 Um nem filtro de sete/do com
•as rcivindicaçôes precedentes, caracterizado por as fibras serem orientadas longitudinalmente, tangencialmente ou em qualquer outro eentido,
e além disso serem crespas ou lisas.
89 Um novo filtro, de areado cren
a reivindicação 1, caracterizado pelas
fibras esbranquiçedas.
1 9 Um nõvo filtro de acôrd ) com
a reivindicarão 1, caracterizado pelas
fibras coloridas.
89 Um rihvo filtro, de acôrdo com
areivindicação 1, caracterizado pelas
fibras impregnadas com substâncias
acr credoras da capacidade de absoeção dos compostos, indesejáveis provenientes da combustão do tabaco.
99 Um nôvo filtro de aceirdo com
a reiv1ndicação 1, caracterizario palas
fibras impregnadas com eubstâncias
a roma tiza dores.
TERMO N9 139.799
De 6 de fevereiro de 1962
Requerente — Ang Kok Tjal —

Sito Paulo.

Título — Bebedouro automático
para aves — Modelo de utilidade.
19 Bebedouro automátieo para aves,
constituído e caracterizado por tubo
metálico dotado de rosca externa (1),
destinada a ser conjugada transversalmente & tubulaçio hi dráulica (2),
dotada de base (3) sextavada e de
furo passante para áena, furo esse
com menor diâmetro na extremidade
que fica no interior do tubo, para
servir de base e encosto para mola
helicoidal (4) cuja extremidade oposta pressiona botão (5) que por sua
vez comprime gacheta circular (6)
de vedação. O botão (5) é solidário
à haste cilíndrica (7) que por sua
vez é passante por furo paseente
em peça metálica (8) que ee :osqueia fâcilmente graças à base /atenda (9) no interior do furo existente na base (3), atravée de abertura existente na parede lateral 'de
buba metálica cônica (10) destinada
a servir de bebedouro; Delo fato do
alojamento da haste (7) ficar mais
ou menos na altura mediana da parede da cuba, que, no ponto de con' jugaçâo com o restante do conjunto
é plana e vertical e como a haste (7)
se prolonga no interior da cuba e
pode ser movimentada no sentido
vertical, no seu interior em cada movimento faz com que a gacheta de
vedar:Ao deixe passar um ponco de
Acme riln encherá a cuba, voltando
ft sim nosiçãn ho rizontal de fechamento por ação da mota ' (4); pelo
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fato da estanqueldecte do conjunto
ser garantida pela existereea de duas
gachetas metálicas (11) e (11') situada entre a base externa (e) e a
parede externa da cuba (10) e entre
a parede interna da mesma cuba e
a base (9) que configura o blee de
saída de água.
29 Bebedouro atitomátich para aves,
acorde com o ponto anterior fanforme acima substancialmente descrito
e reivindicado e devidamente 'eus-.
trato nos desenhos em anexo.

29 Processo de acescio cem o poliu) 89 Processo para a retirada d) água
ri9 1, caracterizado pelo fato ee que de produtos de aestileção de líquidos
o produto de destilação de tddrocar- de óleo de hidrocarbonetos, despoja.
bonato liquido, despejade de vapor, do de vapor, substane`almente cerne
que deve ser dessecado, é uni óleo descrito procedentemente, com refepara gás (gás-c11).
rência ao exemplo e ao de.seneo
39 Processo de acôrda com qual- anexo.
quer um dos pontos procedentes, ca- A requerente reivindica de
ae5rdo
racterizado pelo fato de que o pro- cone a Convençao Internacionel
duto de destilação liquido de óleo artigo 21 do Decreto-lei n e 7.903edeo
de hidrocarbonato a ser dessocado, é 27 de ageisto de 1945, a prioridade
adrnitid'r na soma não aquecida da do correspondente pedido depueitado
separação entre líquido e vapor, a
Repartição de Patentes da França
uma temueratura dentro da metade l na
28 de dezembro de 1936, sob nuinferior do seu intervalo de ebulição. em
mero 728.545.
TERMO N9 99.416
49 Processo de acôrdo com eualquer dos pontos presedentes, caracDe 27 de dezembro de 1957
terizado pelo fato de que o produto
TERMO N9 S.09 417
N. V. de Battafsche Petroleum de destilação liquido de óleo de hlDe
30 de março de 1955
lelastschappet -- Holanda.
drocarboneto a ser desecado, é admiTitulo — Processo para a retirada tido na zona de separação não aque- The British Drug Haases leraiied
de água de produtos de destileção cido, entre liquido e vapor, a uma — Inglaterra,
de óleo de hidro carbonatos Liquides temperatura _compreendida no quar- Titulo: "Procaso para e preparadespojados de vapor — Privilégio de to (25%) inferior de seu hese:vaio ção de 6:16. Alfa-dime:11pregnanoloInvenção.
de ebulição.
na" e 6Alfa-dimet1l-progestermaa".
Processo
de
acôrdo
com
qual5
9
Pontos característicos
Privilégio de Invençãe
quer dos pontos precedentes, caracterizado
pelo
fato
de
que
o
pr
'dato
Pontos característicos:
19 processo para a retirada de água de destilação do óleo de hidronarbedo produtos de destilai-tio de óleo neto,
1
—
Uni processo para proddelia de
a
ser
dessecado,
é
um
óleo
para
de hidrocarbonetas líquidos, despejatendo um intervalo de ebulição 6:16 $ -dimetil-pregnenolona, caracdos de vapor Modo limites de ebuli- gás,
terizado
pelo fato de compreender a
250-3509C, e é suprido à soma de
ção entre as tempera tinas aproxi- de
separação entre liquido e repor, a introdução de um grupo 16-metil em
madas de 150 4009C, caracterizada uma
temperatura nos :imites de 3beta-hidroxi-6-metilpregna — 5:16pelo fato de • que o produto de dea.- 250-300eC.
dieuo-20-ona mediante tratamento
tilação úmido é introduzido a uma. 69 Processo de acôrdo com qual- com
um metil reagente de Grignard..
temperatura elevada, nu mazona não quer dos pontos precedentes, caracaquecida de separação entre liquido terizado pela fato de que um vácuo 2 — Um processo para preparação
e vapor, onde permanenses durante parcial na soma de separação não de 6 $:166-dimetil-progesterotia, capelo menos, 30 segundos, numa ca- aquecida entre liquido e vapor, é an- racterbeedo pelo fato de compreender
a oxidação de 6:16 $-(euneeilpregnemada relativamente fina a fim de
aumentado pelo emprego de una nolona., quando preparada pcici propermitir a evaporação de maior parte da
fonte
auxiliar
de
vácuo.
cesso de acôrdo com o ponto 1, para
da água e parte dos hithocariconatos
mais levas no material abastecido ou • 7 9 Processo de acôrdo com qual-° dar 6:16 6-dimetilpregna-5-enn-3:20de alimentação, os produtos gasosos quer dos pontos precedentes carac- diona, e a isomerização do composto
são retirados, esfriados e condensa- terizado pelo fato de que a quanti- resultante.
dos, e o produto de condensarão é dade de hidrocarbonetos vaporizados, 3 — Um processo d acôrda com o
separado numa camada de água e a partir da carga ou alimentação, ponto 1, caracterizado pelo fato do
uma camada de hidrocarbanato, sen- atinge. aproximadamente, 1-5% por grupo hidroxil da 3beta-hidroxi-6.
do a ultima camada reciclada para pèso da alimentação, de preferência, metilpregna-5:16 - dieno- 20- ona ser
a dita sone de separáção.
a aproximadamente 2%.
protegido por acilação, antes da adição do reagente Grignard, bera como
pelo fato do grupo acil ser subseqüentemente eliminado por hidrólise.
*Imffinea
4 — Um processo de acôrdc com o
ponto 1, caracterizado pelo tato do
grupo hidroxil da ebeta-hidrox1-6metilpregna-5:16-dieno-2e-ona s e r
subseqüentemente regenerado mediante tratamento com ácido mineral..
5 — Um processo de acôrrm com o
ponto 2, caracterizado pelo fato da
oxidação e da isomerisação serem
efetuadas em uma única operação,
DIVIILGAÇA0 Dir 999
empregando-se um oiddante de Oppenauer.
6 — Um processo de acôrdo com o
ponto 2, caracterizado pelo fato da
oxidação ser efetuada usando-se ácido crônico em acetona.
7 — Um processo de actirdo com o
ponto 2, caracterizado pelo fato da
Preço NCr$ 0.20
isomerização ser efetuada usando-se
ácido oxalico.
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A VENDA "

TERMO N9 111.432
De 30 de junho de le59
•Olin Mathieson Chemical Carme.
tion — Estados Unidos da América.
Título: "Aparelhos de Extrusão",

Na Guanabara
Seçio

de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

Agincia I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reei:1We° Pastai
Zat BrasilLs

Privilégio de Intien0o
Pontos característicos:
— uma matriz de extrusão feita

com um orifício compreendendo urna
entrada e uma saída, caracterizada

pelo fato de que uma parede afunilada de pelo menos uma parte do dIW
orifício se encontra cote à liereedir
exterior da dita matriz, em uma bor-

da era gume da faca, transt ersal ao
do enaterial, a entrada da dita
matriz sendo maior do que a dita
saída.
2 — uma matriz de acôrdo coxa •
o ponto 1, caracterizada pelo fato de
que entrada do orl*.lo pelõ mio •
fluo

Na &da do D.1.14.'
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o que foi aqui descrito e
ilustrado nos desenhos anexos.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 '1.903, de
27 de agô—sto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 12 de maio de 1960, sob
n9 897.335.

lics duas vazes maior do que a saída. acôrdo com

— Uma matriz de acôrdo frr.m o
ponto 1, caracterizada pelo fato de
ime a' entrada do orifício é três vêzes
pnaior do que a saída.
4 — Uma matriz de acôrdo com
' o ponto 1, caracterizada pelo fato de
que a entrada do orifício é quatro
Vêzes maior do que a salda.
5 — Uma matriz de acôrdo com
- qualquer um dos pontos 1 — 4, caracterizada pelo fato de que as extensões da seções .transversal da parede
afunilada de orifício encontram-se
fazendo um ângulo de pelo menos
409 entre si.
•
Uma matriz de acôrdo com
qualquer um dos pontos 1 — 4, caracterizada pelo fato de que as extensões de seção reta da parede af ufilada do orifício encontram-se fazendo um ângulo de 90 9 entre si.
7 — Uma matriz de acôrdo com
qualquer um dos pontos 1-6, caracterizada pelo fato de que o orifício
compreende uma parte de entrada
com paredes cilíndricas, retas, a uma
parte de saída da fórma tronco-cônica em comunicação com a dita parte
de entrada, a dita parte de salda
sendo afunilada para dentro e terminando em uma borda em gume de
faca na saída do orifício.
8 — Uma matriz de acôrdo com
qualquer um dos pontos 1-6, caracttrizada pelo fato de que o orifício,
como um todo, tem uma configuração tronco-cônica. . 9 — Uma matriz de extrusáo, caracterizada por ser feiia com uma
pluralidade de orifícios conforme definidos no ponto 7.
10 — Uma matriz de extrusão, ca* racterizada por ser feita com uma
pluralidade de orifícios conforme definidos no ponto 8.
11 — Uma matriz de extrusão, substancialmente como descrita aqui,
anteriormente, com particular referência à figura 5 dos desenhos anexos.
12 — Uma matriz de extrusão, substancialmente como desmita aqui,
anteriormente, com particular referência à figura 6 dos desenhos anexos.

A requerente reivindica de acôrdo
com a .Convenção Internacional, e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de 27
de agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América, em 18 de julho
de 1958, sob n9 749.490.
TERMO N9 124.131
De 11 de novembro de 1960

Hoover Limited —.Inglaterra.
Titulo: Nôvo modêlo de máquina
de lavar roupa".
Patente de Modêlo Induttfial.
1 — Nevo modelo de máquina de
lavar roupa abrangendo um corpo
prismático com uma face dianteira
Inclinada de baixo para &mia e de
trás para frente e, em seguida, em
sentido inverso, caracterizado pelo
fato de que o tempo da mesma, de
forma substancialmente, retangular,
fica rente com a segunda das referidas duas superfícies e se articula a
mesma, pelo Seu bordo Inferior, recobrindo, assim, a boca cirealar de introdução do material na máquina.
2 — Nôvo modêlo de máquina de
lavar roupa, de acôrdo com o ponto
1, caracterizado pelo fato de -que,
acima do referido tempo, está prevista uma superfície cilíndrica côncava na qual se instalam os dispositivos de comando da máquina e que
apresenta, no seu bordo dianteiro livre, um entalhe para o recebimento
do pegador do referido tampo.
3 — Nevo modélo de máquina de
lavar roupa, substanciallaente, de

Têrmo de patente n9 125.158 de-'1
de dezembro de 1960.
Claxo Laboratories Limited — Inglaterra.

Título: aAperfeiçoamentos em ou relativos a processo de produção de vacina».
Privilégio da invenção.
Pontos característicos

1 — Aperfeiçoamento era ou relativo a processo de produção de vecina,
compreendendo um processo para a purificação ou concentração de virus de
poliomiolite vivos ou material antígeno
derivado dos mesmos, _caracterizado por
compreender a adsorção do virus vivo
ou material antígeno em um pH de
menos que 7, por intermédio de um
meio aquoso sôbre fosfato- do alumínio,
e eluição subsequente do vírus vivo ou
material antígeno respectivo, por intermédio de um meio aquoso em um pH
maior que 7.
— Um processo segundo o ponto
1, caracterizado porque o virus é o virus . da poliomielite tipo I,- e a adsorção tem lugar com um pH 'menor que
3 — Um processo segundo o ponto
1, caracterizado porque o virus é 'dos
tipos II ou III dos virus de poliomidite, e "a adsorção tem' lugar com um
pH menor que 6,8.
4 — Um processo segundo os pontos 2 ou 3, caracterizado porque a
adsorção tem lugar com um pH de ao

menos 4,5.

5 — Um processo segundo o ponto

2, caracterizado porque a adsorção tem
lugar com um pH entre 4,7 e 5,2.
6 — Um processo segundo o ponto
3, Caracterizado porque a adsorção tem
lugar com um.pH entre 5,0 e 5,5,
7 -- Um processo segundo -quaisquer
dos pontos preecdentes, caracterizado
porque o fosfato de alumínio está sob
a forma de um gol recentemente preparado.
8 — Um processo segundo o ponto
7, caracterizado porque o gol de fosfato de alumínio é preparado por misturação de uma solução aquosa de clorato de aluminiO e uma solução aquosa de fosfato ,t.risódico, e separação do
gel formado.
9 — Um processo segundo quaisquer
dos pontos precedentes, caracterizado
porque a concentração do fosfato de
alumínio usado para a • adsorção fica
entre 0,05 -mg e 8 mg por litro do
meio no qual tem lugar a adsorção
10 — Um processo segundo o ponto
9, taracterizado porque a concentração
do fosfato de alumínio fica entre 0,1
e 4 reg.
11 — Um processo segundo o pon-

to 10, caracterizado porque a concentração do fosfato de alumínio fica entre 0,1 e 1 nip
12 Um processo segundo quaisquer dos pgntos precedentes, caretterizado porque a eluição tem- lugar com
um pH entre 8 e 11.
13 — Um processo segundo quaisquer o aluinte é uma solução aquosa
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de hidróxido de metal alcalino ou al- membros 'anulares sendo feito de tirania
calino-terroso, od carbonato ou bicar- ou de ?ire-6111o, sendo soldados ao 'revestimento. I
bonato dos referidos metais.
14 Um processo segundo o ponto
6. Estrut ara de Revestimento de ti.
13, caracterizado porque o eluinte é uma
solução aquosa de hidróxido ou carbonato de sódio ou potássio.
15 — Um Processo segundo quaisquer dos pontos procedentes, caratcerizado porque o eluinte é uma solução
tanaponada.
16 — Um processo segundo o ponto
mente conforme aqui descrito . com referência aos exemplos. A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n. 7.903 de
27 de ageisto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes de Inglaterra em
22 de dezembro de 1959, sob número
43 . 540.

tânio ou de zircônio ,sôbre corpo de
outro metal», como reivindicado de 1
a 5 e substancialmente como descrito
o ilustrado, 'no - relatório e desenhos
anexos.
Reivindicam-se os direitos de prioridade estabelecidos de acôrdo com a
Convenção Internacional, decorrentes de
idêntido pedido de patente, depositado
na Repartição de Patentes do Japão,
sob 42.665 ,em 18 de agôs.
to de 1960:

TERMO 149 128.022
De 29 de março de 1961.
Requerente: Farbenfabrileen Bayer
Aktiengesellschaf e, sociedade alemã,
industrial,-: estabelecido. em Leverkusen-Bayerveerk, República Federal
Térmo — 126.266 de 31+61.
Alemã.
I
Pontos
Característicos
de: "ProcesKobe Steel 'Works Ltd. — Japão.
Para a Produção de ,Tio-ComposPrevilégio de invenção — Estrutura so
tos Orgânicos Alquilados". (PriviléZirconio sôbrc corpo de outro metal. gio
de invenção")

Reivindicações: — Reivindicam-se,
como característicos da invenção descrita, os seguintes pontos:
1. tEstrutura de Revestimento de
Titânio ou de Zircônio, sôbre corpo de
outro metal», caracterizada por compreender um revestimento de titãnio ou
de zircônio superposto sôbre a superfície de uma parede do corpo, juntamente com um membro anular separado, dito conjunto superposto sendo entreligado por meio . cle parafuso ou outro meio de prisão similar, feito de titânio ou de zircônio.
2. Estrutura de revestimento de titânio ou de zircônio, de acôrdo com
o -ponto 1, caracterizada pelo fato do
membro anular separado ser feito de
aço e colocado sôbre a superfície da
parede, sendo a folha de revestimento
de titânio ou Zircônio colocada sôbre
a superfície da parte de modo que uma
porque extrama ultrapasse uma porção
exirema do membro anular, o bordo da
porção do revestimento que ultrapassa
dito membro anular sendo soldada por
solda forte, ao longo de seu comprimento, à face ' adjacente do membro
presas mutuamente sôbre a parede por
meio do dito parafuso enquanto o membro anular é soldado à parede.
3. Estrutura de revestimento de - titânio ou de zircônio de acôrdo com o
ponto. 1, caracterizada pelo fato do
membro anular ser feito de titânio ou
de zircônio, e ser disposto sôbre o revestinTento, que é colocado em contato
Com a face da parede, o parafuso atravessando os membros superpostos e penetrando a parede, dito parafus osendo
soldado ao revestimento enquanto uma
porca feita de Mania _ou de zircônio é
montada sare o parafuso para • prender
o conjunto superposto sôbre a parede.
4. Estrutura de revestimento de titànio ou de zircônio, de acôrdo com
qualquer dos pontos anteriores, caracterizada por -ser o revestimento formado
com um número de alheta& paralelas e
periféricas, ' dispostas em intervalos longitudinais do revestimento.
5 — Estrutura " de revestimento de
titânio ou de zircemio, de acôrdo com
quaisquer dos pontos anteriores, caracterizada pelo fato do revestimento ser
leso à estrutura por meio de membros
anularet paralelos e ,3eriféricos, de reforço, dispostos em intervalos longitudimais cl‘) revestimento, cada- um dos

pontog Carcictertsticos
1. -- Processo para a produção de #
tio-compostos orgânicos alquilados
pela reação de compostos contendo
grupamantos sulfidrila com olefinas
na pras.ença de um agente condensante, caracterizado pelo fato de se
reagirem , os compostos orgânicos con
tendo grupamentos sulfidrila com a
olefinas na presença de mercaptides
metálicas dos metais do primeiro ao
terceiro grupos do sistema periódico
dos elementos, a temperaturas elevadas.
2. — Processo de acôrdo com o
ponto 1,' Caracterizado pelo fato de
se efetuar a reação dentro dafaixa
térmica 'compreendida entre 80 e
2009C e sob pressão elevada.
- iTÈRMO IQ 131.138
De 25 de julho de 1961.
Taseda Chemical Industries, Lfcl.,
Japão.
Titulo: "Processo Para melhorar 0
Sabor de Alimentos e Para Preparar
Condir. • •
Aperfziçoados".
Privilégio de Invenção.
Pontos Característicos

1. —, Um processo para melhorar
o sabor de alimentos, caracterizadopelo fato • de consiair em adicionar
pelo e a - um membro do grupo
con,sistindo de • ácido deoxi-5'.-1nesin1co, ácido deoxi-5'-guanilico, ácido
deoxi-5'-xantilico e seus sais básicos
não tóxicos, aos alimentos.

2, -- um processo para aumentar
o sabor de alimentos, caracterizado
pelo fato de comportar a adição ao
alimento pelo menos um membro selecionado do grupo consistindo de
ácido deoxi-5'-inosinico, ácido deoxi5'-guanilico, ácido deoxi-5'-antílico e
seus sais básicos não tóxicos, juntamente , com Flutatnato de sódio.
Um processo para aumentar
3.
o sabor de alimentos, caracterizado
pelo fato deconsistir em adicionar
ácido deoxi-5'-inosínico ao alimento.
4. -- Um' processo para aumentar
o sabor de . alimentos, caracterizado
pelo fato de consistir em adicionar
aos alimentos, ácido deoxi-5'-guanifico.
Um processo para aumentar
o sabor de um alimento, caracterizado pelo fato de compreender a adição de deox1-5'-inosinato de sódio ao
dito alimento.

Sexta-feira 8
Um processo para aumentar
6.
O sabor de um alimento, caracterizado pelo fato laconcaszir na adição de
deoxi-5'-guanilato de sódio ao referi,do alimento.
7. - Um processo para aumentar
o sabor de uni alimento, caracterizado pelo fato de consistir em adicionar deoxi-5'inosinato de sódio e glutamato de sódio ao respectivo alimento.
8. - Um processo para aumentar
p sabor de um alimento, caracterizado pelo fato de consistir na adição
de dox1-5'guanilato de sódio e glutamato de sódio ao alimento.
9. - Processo para preparar um
condimento aperfeiçoado, caracterizado pela incorporação, ao condimembro escolhido do grupo consismento de base, de pelo menos uni
tindo de ácido deox1-5'inosínico,
ácido deoxi-&'guanilico, ácido deoxi-Vacantilico e seus sais de bases
não-tóxicas ou inócuas, como um
componente acentuador do sabor
eventualmente em conjunto com glutamato de sódio.
10. - Processo de acôrdo com o
ponto característica 9, caracterizado
pela incorporação de ácido deoxi-5a
inosínico ou de deox1-5'inosinato de
sódio como componente acentuador
do sabor.
11. - Processo de acôrdo com o
ponto característico 9, caracterizado
pela incorporação de ácido deoxi-5'xantilico.
12. - Processo de acôrdo com o
ponto característico 9, caracterizado
pela incorporação de deox1-5 •-g uani
-latodesóicmou pnet
acentuador do sabor.
A requerente reivindica de Raiado
com a Convenção Internacional e o
Art9 21 do Decreto-lei n 9 7.901, de 27
de agôsto de 4945. a prieridade do
correspondente p edido depositado na
Repartição caà Potentes cio Ja pão. em
25 de julho de 19CO3 sob n9 32.837.
TERMO DE PATENTE N 9 132.983
De 28 de setenibro de 1961
Comissariat A reEnergie Atomique
- França.
Título: "Processo de fabricação de
um material composto ou mixto, isolante térmico e produto obtido segundo êsse processo." - Privilégio
de invenção.
Pontos Característicos
1 - Um processo para fabricar um
material composto ou misto isolante
térmico do tipo formado pelo empilhamento ou superposição de fôlhas
metálicas de metal oxidável recobertas sôbre ao menos uma de suas faces por um isolante térmico, caracterizado pelo fato de se organizar em
Orno de objeto a isolar um empilhamento de Malas metálicas da mesma
natureza alternadamente grossas e
finas e de fazer em seguida uma oxidação sob sua atmosfera de gás carbónico a uma pressão superior
pressão atmosférica para formar uma
camada de óxido refratário entre as
Olhas grossas ou espessas, pela oxidação total das fôlhas finas.
2 - Um processo segundo o ponto
1, caracterizado pelo fato de se proceder à oxidação das fOlhas metálicas a uma temperatura compreendida entre 3509C a 5259C, e sob uma
pressão de gás carbônico compreendida 'entre 15kg/cm2 e 60kg/cm2.
3 - Um processo segundo o ponto
1, caracterizado pelo fato das Olhas
metálicas serem de magnésio.
4 - Um processo segundo o ponto
1, caracterizado pelo fato das fôlhas
metálicas serem de alumínio.
5 - Um processo segundo o ponto
1, 'caracterizado pelo fato da espessura das fôlhas mais grossas ficar
compreendida entre 0,1mm e 0,5mm

DIÁRIO OFICIAL (Seo III)
enquanto que a espessura das Mias
mais finas ficar compreendida entre
1/100 do mm e 1/10 do mm.
6 - Um processo segundo o ponto
3, caracterizado pelo fato da espessura das fôlhas mais grossas ser da
ordem de 0,15mm, a das fôlhas mais
finas sendo da ordem de 3/100 de m
e porque a oxidação dessas últimas
é executada a uma temperatura de
4509 C sob uma pressão de 25kg/cm2.
7 - Um processo segundo o ponto
1, caracterizado pelo fato do'empilhamento ou superposição de fõlhas
metálicas ser reforçado ou revestido
exteriormente.
8 - Um processo segundo o ponto
7, caracterizado pelo fato do reforçamento ou revestimento ser feito
com a ajuda ou auxílio de uma fita
de zircônico de pequena espessura.
9 - Um processo segundo o ponto
1, caracterizado pelo fato do empilhamento ou superposição ser obtido
por diferentes . enrolamentos superpostos de unia fôlhas grossa ou espessa acrescida a uma- fôlha fina,
os referidos enrolamentos sendo alternadamente de sentidos opostos.
10 - Um material composto ou
misto isolante térmico fabricado de
acôrdo com o processo eme é o objeto do ponto 1.
•
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional, e o
Art. 21 do Decreto-lei ne 7.903, de
27 de agôsto de 1915, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da França,
em 10 de outubro de 1960, eob número 890.707.
TERMO N9. 133.380
De 12 de outubro de 1961
Guntert & Zimmerman Const. Div.
Inc. - (Estados Unidos da América).
•
Titulo: Unidade' alimentadora para
máquinas de colocação de laje de
concreto. (Priv. invenção).
Pontos Característicos
1 - Unidade alimentadora para
máquinas de colocação de laje de
concreto que compreendem um recipiente formador de laje acima do
solo, suportado por estrutura e que
se move para frente, e um alimentador suportado por estrutura, que se
estende transversalmente, dispostos
para distribuir mistura sôbre o solo
em um ponto à frente do recipiente,
caracterizada por dispositivos que definem uma câmara de amortecimento
de oscilação de fundo aberto e que
se estende para cima, no alimenta,
dor entre o recipiente e dito ponto.
2 - Unidade alimentadora, de
aceado com o ponto 1, na qual o alimentador compreende uma parede
traseira, uma parede dianteira, e paradas finais, caracterizada pelo fato
de -os ditos dispositivos definidores
da câmara de amortecimento incluirem uma estrutura de chicane transversal virada para frente no alimentador entre as paredes finais e a
frente da parede traseira mas espoa
çadas da parede dianteira, a mistura sendo distribuída em dito ponto
da dita parte do aliraentador entre
a dita estrutura de chicane e a paiede dianteira com uma frente da
dita mistura permanecendo no alimentador, e o espaço entre a parede
traseira e a estrutura de chicane
compreendendo dita câmara de oscilação.
3 - Unidade alimentadora, de
acôrdo com o ponto 2, caracterizado
pelo fato de a estrutura de chicane
ser da altura e disposta de tal modo,
que sua borda superior está acima e
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a sua borda inferior abaixo ci3, fren- pondente depositado na Repartição
te da mistura em ite parte da ali- • de Patentes dos Estados Unidos da
iAmérica, em21 de novembro de 19e0
mentador.
4 - Unidade alimentadora, de I sob 11 9 70.554.
acôrdo com o ponto 2, caracterizada
TaRMO N9 131.049
tee tehe estrutura de chicana ser vertical e ajustavelmente
De 9 de novembro de 1961
montado em conexão com dito ali'Bethlehem ateei Company - Eement ador
taaos Unidos da América.
5 - Unidade alimentadora, de
Título: Apa,elho de armaaenaacrn
acôrdo cora o ponto 2, caracterizada eubmarina. ttiriv. Inv.).
pzlo tato da dita estrutura de chica1 - Um aparelho para armazenane ser transversal e articuladamente gem
submarina de óleo, compeeensuportada de um ponto adjacente a aendo um casco adaptado para ser
sua borda superaste e dispositivos submereo e estavelmente suportaao
paradores no alba anta dor limitarem por baixo da superfície das águas,
o movimento giratório para trás da um compartimento estanque aos líestrutura de chicane até uma posição quidos no dito casco, para receber e
pre-detzrminada e sem restringir o descarregar água e óleo, o dito 61 o
seu movimento giratório para a sendo descarregado da parte superi r
frente.
do dito compaetimento introduzindo
agua no dito compartimento, caracte6 - Unidade alimentadora, de rizado por uma coluna disposta ver1
ao:Siado-com o ponto 2, caracterizada ticalmente presa ao dito casco,e
pelo fato de o recipiente incluir uma modo a se estender acima da eupe a
guarnição para cima e sua frente, ficie das águas adjacentes, meias
dita guarnição incorporando-se na para receber óleo na parte supera):
saia borda superior com a borda in- da dita coluna, em comunicação líferior da parede traseira e constitu- quida estanque com o dito comparindo a parte inferior desta última; a timento e meios na dita coluna Para
estrutura de chicane terminando na receber água, também em comunicasua borda inferior em um plano aci- ção liquida estanque com o dito comma do recipiente mais abaixo da di- partimento, os referidos meios de receber água também se estendendo
ta borda superior da guarnição.
acima da spperficie da água adja7 - Unidade alimentadora, de cente, mas abaixo dos meios de receacôrdo com o ponto 2, caracterizada bimento de óleo e meios de separapelo fato de o alimentador compre- ção de água e óleo nos ditos meios
ender paredes intermediárias que se de recebimento de água.
projetam entre a parede traseira e a
2 - Aparelho, de acôrdo com o
parede dianteira, e dita estrutura de ponto 1, caracterizado pelo fato de
chicane compreermder unia chicane que os meios de recebimento de água
virada para frente disposta entre compreendem um compartimento com
cada parede traseira e a parede in- meies de extravasamento, comunicantermediária adjacente e entre pare- do-se com a atmosfera.
3 - Aparelho, de acôrdo com o
des intermediárias adjacentes, e dispositivos montando as chicanas no ponto 2, caracterizado pelo fato de
que os meios de separação de água do
alimentador.
óleo compreendem meios que dividem
8 - Unidade alimentaciora, de o
compatamento de recebimento de
acôrdo com o donto 7, caracterizada água
câmaras, e meios condutopelo fato de ditos dispositivos ulti- res deem
remoção de aieo comunicanmamente mencionados montarem as do-se, pelo
menos, com uma "das dichicanas para ajustagem vertical.
tas câmaras.
!
4 - Aparelho, de acôrdo coai o
9 -. Unidade alimentadora, de
ponto 3. caracterizado Pelo fato de
acôrdo com o ponto 7, caracterizada que
os meios condutores de remoção
pelo fato de ditos dispositivos últi~mente mencionados montarem as de óleo comunicam com a parte sude uma primeira câmara e
chicanas para movimento giratório perior
a primeira câmara se comunicar
para frente a partir de uma posição por
uma segunda câmara, abaixo da
normal na qual ditas chicanas estão com
nível dos meios condutores de relimitadas contra movimento girató- moção
de óleo, a referida segunda
rio para trás.
câmara se cemunicando com os meios
10 - Unidade alimentadora, de de extravasamento.'
5 - Aparelho, de acôrdo com o
acôrdo com o ponto 2, caracterizada
pelo fato de o alimentador compre- ponto 4, caracterizado pelo fato ele
ender uma comporta verticalmente que a primeira câmara se comunica
ajustável que depende da parede di- com a segunda câmara, apenas por
intermédio de uma coluna de líquianteira.
do, uma válvula de descarga de pres11 - Unidade alimentadora, de são-vácuo sendo operacionalmente
acôrdo com o ponto.2, caracterizada Interposta entre a dita primeira câpelo fato de compreender 'dispositi- mara e a atmosfera.
6 - Aparelho, de acôrdo com os
vos vibradores montados em conexão
com o alimentador a frente da câma- pontos 4 ou 5, caracterizado pelo fato
ra de amortecimento de oscilação e de que os meios condutores comddispostos para operação na mistura nicando com o compartimento do casquando depositad ano solo no dito co entram no compartimento de recebimento de água, na parte inferior
ponto.
da primeira câmara.
12 - Unidade alimentadora, de
7 - Aparelho, de acôrdo com Qui&
acôrdo com o ponto 2, caracterizada quer dos pontos de 3 a 6, caracteripelo fato de compreender dispasiti- zado pelo fato de que os meios de divos de vibração montados em cone- visão ecanpeeendem uma pluralidade
x5,o com o alimentador diretamente de divisões espaçadas definindo as
abaixo da câmara de amortecimento primeiras, segunda e terceira câmade oscilação e adjacentemente mas ras, a dita segunda câmara comunicando-se com a dita terceira. Cama
a frente do recipiente.
ra adjacente à parte inferior do com13 - Unidade alimentadora, de partamento e a dita terceira câmara
acôrdo co mo ponto 2, caracterizada se comunicando com os meios de expelo feto de compreender um reci- travasantento, na parte superior da
piente acima e adaptado para ali- dita terceira câmara.
mentar mistura em quantidade con8 - Aparelhos, de acôrdo com qual.*
trolacat na dita parte do elimentadon quer u ilidas pontos precedentes, ca14 - 1 idade alimentadora para racterizado por compartimentos de
máquinas de colocação de laje de canto e um compartimento central
concreto, substancialmente como lus- no casco definido por anteparas estrada nos desenhos anexos e descrita tanques. unia pluralidade de colunas
creras ao dito casco e se comunicava
nas especificações.
tio com os ditos compartimentos de
Reivindica-se, de acanto com a canto, um tanque suportado numa
Convençá'o Internacional e o Artigo das ditas colunas, os meios de rece21 do Código da Propriedade Indus- bimento de óleo estando no dito tantrial, e prioridade do pedido corres- que e os meios condutores de fluido
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domunieendo o dito tanque e 03 di- duzid0 do imistura com ementa-„.Ira.: ponto 1, caracterizado pelo fato de chassi it. base do tarro, &More de
tes meies ue receramence ae a

be ad- som.
jacente a parte superior no mesine
Um processo segundo O ponto
e constituincio um extravasamentoe •7;9earaeteriaedo
porque o rue é rit.rii-•
à Aparem°, de acerem cern qualduzido de mistura cenn ameisla gaquer dos pontoe p.ecedentes, 'caracte- sosa.
rizado por uma' boinea para intreaueir agua nos meios na receb.mento de •A requerente' reivindica de ateado
água.
com a Convenção Internacional e o
Aparelha para ser usado- com art. 21 do Decreto-lei ne 7.903, de
tuna estrinnea de aimazenasem cie 27 de agasto de 1915, as prioridades
óleo operada segundo os principlos dos coerespondentes pedidos deposide desiocamento hidráulico, no . qual tados na Repartição de Patentes do
Japão. em 27 de dezembro ele 1960.
•o óleo é introduzido em, ou -eleelocae sob
na. 60.271 e 50.272.
cia da parte superior da dita esteu'
Lura e a água é introauzida, em, ou
•
•deslocada da parte inferior da dita
eeautuza, o dito aparelho compreene TERMO DE PATENTES N o 135.324
acima . um compariamento para retaDe 29 de dezembro de' lieel •
mento de sigma era cernunt.cação
• cena uma parte inferior da estrutura,' aVillys Motors, Inc. • — eatados
vía meios condutcaes e raeme bom- Unidos da América.
beadores, para introduzir água no
a.ie compar.,unenta, caracterizado Titulo: "Nóvo Medeio de Cheee 4eper meios ale diviaao no alto compae- para Veículos Motorizaeo".
tunetten acautela° uma série de cânta- Patente de Modelo de tItilidede.
ras no meisrao, melai condutores de
Pontos Caracterfstieds
remeçáo de teeo comunicando com a
perta superior da dia primeira ca•
inata, a dita pameira danara se . co- 1. alóvo modelo de chassis para
municando com a dita segunda eã- veiculasmotorizado, destinado, em
mera, abaixa de nivel dee ditos con- particular
, a ceares esporte ou de cord2 -orea de relnoeão de Oito e Laia rida, caracterizado pelo feto de corrirealeza° de extravasam:eito' se. coreu- preender como elemento principal um
neeandá com á dita aseelnda Gamara. membro tubular lin,gitudinal . que ter• .teiviacileca-se, ' de •ecardo com a mina, na parte dianteira, por um trateenveneéo enternacional e o art. 21 vessa de euspensão coajesadie por
ci.Cadego ds Peopriedacie Intheetrial,
de dois contraventamaites lin•ei pr.evidade dá pedala correspondente meio
de asceção, preferiveltiepesitado na. Reparaçãa de Pateei- gitudinals,
lteainada com urna travas:ia
tes _dos Estados Unidos da América, mente,
que constitui o suporte dianem 13 de 1201f112510 , de 1$60, iotr nu- tubular
teiro da carrocena do veículo, elejou° 70.149.
mento tubutar aqtale que ec conjuga,
por meio de um elemento pleno e de
configuração trapeziodal, cem uma
TERMO lev 135.223
•
segunda . travessa tubular treeetra,
De 27 de dezemb:o de. 1911
carraccria.
também, eeptentatiora
Miran" Kaleu.shike KalSha -- 2. Nôvo -medeio de Maude letra
Tocado — Japão.
veículo motorizado, de acareio com o
litula: "Pl OCeSSO Para -a nrenata
çao de ácido —.L
Glweinsico" —
•Privilégio de invenção,
•
•

TERMO DE PATENTE No 135.537
•De 10 de janeiro de 1962
Regi Nationale Das Usines Renault
— França.
Titulo: AperfeiçoameintOs era Parachoques de Velculos"e
Privilégio da invenção.
•

Pontos Carac' teristiccs •

quale está liade rigidamente tara
elerneneo ou barra fixa do pára-chocites, entnlanto estritos ou "bananas"
levando um elemento ou barra reitiVel
do pára-choques, são montados na
articulação sôbre estes supertes em
esquadro.
4. Um pára-cheques segundo o
ponto
caracterizado por curnperiar
molas aar manter o elemento relevei
do pára-choqaes nas suas duas posi- I
ções, tte miais são ligadas, em Um lado, .
aos suportes em esquadro. e, no OUtre
lado, -aos estribes ou bananas.
5. Unia montagem de pára-choques
segundo o ponto 1, caracterizada porque partires com pequeno ceeficiente
de ateias, são montadas no lede interno I da parte móvel do pára-choques, enquanto patrins do Wenn) Material ¡são dispostos abre une parte
nióve/ da teaertura desta parte da
earroçària, O rebatimento da parte
móvel do pára-choque; por deslisamento dos patins um sôbre o outro.
6. Pára-choques para veículos, Segunde o ponto 1, caracterizado por
compreender suportes em cetovelte nas
quitls! um doa ratas letra o elemento
ou -elementos destinados a anuertecer
os cheques, e sendo o outro ramo destinado a sãr articulado nas Demitiadadee de sua extremidade, sob a-base ,
de veículo.
- '7. ,Pára-choques segundo- o ponto 8,
caraterizados porque ditos suportes
são ligados à articulação com Suportes de montagem sob a base do veículo,: sendo qu.e molas detração ligam
dito suportes da Montagem e os suportes em cotovelo, de modo a dize
tender e manter o conjunto articulado ao pára-choques nas posições levantadas ou rebatida que èle pode

1. Aperteiçoamentos ein p:Va-ch0ques de veículos, mais particularmente aplicávets Si.DS Ve1C11105 ' inclustrirtis,
caracterizado por consistir em trianiar
na articulação uma parte Ou a teta'idade dos elementos que constituem
o pára-choques, de modo a poder
rebater estes elementos para IneiXO,
para facilitar o acesso ao interler
carroçaria, .
2. tene• pára-choque -para veículos
segundo o ,ponto 1, caracterizado por
compreender uma parte infetitir destinada a ezr fixada ao veiculo, e uma
parte superior articulada à procedente, de moda a poder ser rebatida para
baixo, ao lado oposto da parte inferior, e meios de tração ligando etaa
duas partes de medo a manter dita
parte superior nas posições elevada
Ou rebatida que ela pode tomar tom
relação à dita parte inferior.
3. Um pára-choques, Redundo o
ponto 1, caracterizado por empar- tomar.
ter suportes em esquadro fixados ao .8. , Pára-choques.segundo o ponto 7,
-caracterizados porque -existe uni contato 'de apoio entre os suportes em
Cotovelo e os suportes de montagem
para à posição rebatida do páracheques.
9: Pára-choques segundo o ponto
2, caracterizados porque a parte superior articulada dos pára-ehcrques é
provida de calços destinados a cooperar, cem os discos- frontais 8,D8 patins
de apoio, que te fixam ao veículo.
A Requerente reivindica de acórde
com a Convenção Internacienal e o
art. 21 do laccreto-lei n9 1.908, de
27 ;de agasto de 1945, a prioridade dm
correspondentes pedidos depositados
na Repartição de Patentes na França;
(REGULAMENTO)
em 11 de janeiro de 1961 e 15 de
novembro ds 1961, sob ns. 849.383 e
G79.023, respectivamente.

Pratos csrae...erstleor

1 — Une praceie° para a PrePararole
'arado Lagiutanneo, caeaaaranctiu
por ceras:men:ler a uaná° de cebaree
bataenanas vivai, capazes de aradu.
zie ecido L-glutânitco e Unia eoluÇão
de sabereato, ensfe, solução contém
aura fonte de carbono, uina fonte de
nrsrogamo e .sala inargániou ai...anelais, sendo a concentraçto das ditas
• é1u1a. guiem igual .ou maior que na
face estacrenária do processo de lermutação ordinário para preParaçãn
de acido lagiutentico. licando as células ena eandiçõea aerebian en pal.
de cerca da a-9 e a uma temperatura
de eUest de I5-31eC e eecupwacto
acedo lagluteinseeci acumulado no
meio de fermentaçeta
2 — Um processo para a prepataeec
de ácido L-giuterairo, earactertado
por compreender a adição de calmas
becterianaa vivas sepazacia,s do liquido de reaçãe do ponta 1, a tuna nove
solução de &abstrato; repetindo todos
os mesmos estágios Negcmdo descriçãa
da ponta 2.
3 — Um preces* segundo o ponto
2, caracterizado Purgue a solueão
aabstrato ainda contém ,seee nunca
um ntrtriente.
•
4 — Um proeessio segundo o ponto
1, caracterizado . pocque a reaçâo é
conduzida ene condições aeróbia,: cena
agitação.
5 — Uru processo segundo o poma"
Z caracterizado, porque a reação é
conduzida em condições aeróbia.% com
agitação.
— Une processa segundo o ponto
1, caracterizado Porque a- reação é
conduzida em condições aerõtdase Doe
introdução de ar na dita sohieão-sob
agitação.
7 — Urprocesso segundo_ a ponto
8. caracterizado pontue a reação é
conduzida ene condições ae,r6bias, por
tataalueão de ar na solução sob agitação.
8 — Uns processa segundo a ponto
G, caracterizado p orque O ar- é intua

compreender, na parte traseira, um
sistema de contraventamentosem
trança que se ligam- entre si e eam
uma travessa intramediária selidária
cem o referido membro tubular.
3. NU° modelo de chassis para
veiculo motorizado, eubstancialmente,
de aceirdo com o que foi aqui descrito e ilustrado nos desenhos anexos.,

EM PÔSTO SÔBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS

n•••••n•••Y

DIVULGAÇÃO N°, 1.054

PREÇO: NerS' 4.0a

•'MIM() N9 135.678 -- •
.
De 16-2-62
1
,Armando
ShojrAWazte e xiiti nas°
--e São Paulo.
Modelo de utilidade Recipiente
rara a Recuperação e Reutilização de
ecos e Ocirdaras Aplicadm em Fritura,.
RelvtruncaçâeS

• A VENDA
Na Guanabara
•

Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1 Agência 1: Ministério da Fazenda

Atencle.. se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em Brasília
Na sede do D.1. N.,

1. "Recipiente para a Recuperação
e Reutilização de Óleos e Gorduras
Aplicados em etrituraa", constituído
de formato convencional qualquer,
caracterizado pelo fato de a sua fade
Superior, atn metade da sua área
aproximadamente, se apresentar constituída por superfície vazada cem°
tela por exemplo, engula° 4114 o Vértice da área oposta e fechada, é prOVida de um bico ou bocal de escoaMento sensivelmente arqueado.
' 2. "Recipiente para a Recuperação
e Reutilização de Óleos e Gorduras
'Aplieados em Muras", de aeórdo
cora a reivindicação anterior, ttido
substancialmente corno descrito no
relatório, reivindicado nes. pontos caracteristicas precedentes e ilustrado
tios desenhos anexos Pf) presente me.
mortal.

Sexta-feira ti
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçko feita de acórdo

com o art. 109 e seus

TERMOS DEPOSITADOS EM 12 DE ligas, lenços, lenços para cabeça, luFEVEREIRO DE 1968
vas, meias, rnanteaux, maillots, pijaN9 841.408
mas, paletós, porta-seios, pulowers,
roupões de banho, robe de chambre,
saias, suspensários, shorts, swetters,
sobretudos, vestidos e tailleurs
ANO, 2.000
N9 841.411'

rnd. BRASILEIRA
Requerente: Panam-Plast do
Brasil S.A.
à
Local: São Paulo
Classe: 22
Artigos: Pios em geral, para tecelagem e para uso comum, linhas de
costura, para bordar e para tricotagem, a saber: estambre de sêda e lã,
fios de algodão, de acetato de celulose, linhas de algodão, lã torcida, lã
para tricotar, em novelos e meadas,
meadas de sêda, retroz e torçal
Classe: 23
Artigos: Tecidos de algodão, de Anhamo, de caroá, de juta, de lã, de
linho, de pêlo, de rarni, de raion, de
séda, inclusive casimiras em peças
Classe: 28
Artigos: Para distinguir artefatos de
material plásticos: argolas, armações
para óculos, bandejas, bules, bases
para telefones, caixas para guardar
objetos, cabos para ferramentas, caixas para acondicionamento dos alimentos, chapas, copos, cálices, cestos, colheres, conchas, coadores para
chá, castiçais para velas, discos, descanso para pratos, discos para mesas,
estojos para objetos, estojos para
óculos, fechos para bolsas, facas, fuais, fôrmas para doces, guarnições
para chupetas, para mamadeiras,
guarnições para liquilificadores e
para batedeiras, guarnições para bolsas, garfos, galerias para cortinas.
guarnições de material plástico para
utensílios e objetos, jarros, lancheiras, mantegueiras, placas, porta copos, porta pão, pratos, paliteiros, pás
de cozinha, pulseiras para relógios,
recipientes, saleiros, suportes para
guardanapos, tubos para ampôlas, tubos para seringas, tubos, tijolos, vasilhames, travessa, urinóis, vasos e
xícaras
• Classe:* 31
Artigos: Tendas, lonas, correias de
tôda espécie, cordoalha e barbantes.
Materiais de vedação e mangueiras
a saber: Anéis de vedação, arruelas,
de borracha e cortiça, de couro e de
libra, barbantes de amianto e de algodão. barracas de campanha, betume para vidraceiros, bolas para válvulas, buchas, círculos de borracha
para potes, cordas de algodão, correias de transmissão, cabos, calabres,
cordoalhas, diafragmas, armardes,
flanges, gachetas de algodão, anuladores de asbesto, de corda, de arame,
de borracha, de couro, de estopa, de
folha e de plombagina, juntas para
vedação, líquidos de rechear madeira, lona, mangotes, mangueiras, massas para calafetar, massas para vidros. molas, para vedação, ovens, panos oleatizados, ralhas, tampões de
bordo e flanges e válvulas
Classe: 34
artigos: Tapetes, cortinas e panos
para assoalhos e paredes, a saber:
capachos, cortinas, encerados, forros
para tapetes, linóleos, oleados para
escadas e paredes, peles para assoalhos, tapetes, tecidos para cortinas,
Inclusive ferragens para os mesmos
Classe: 36
Artigos: Blusas, bonés, boinas, alusões para esporte e campo, calçados,
calças, coletes, casacos, camisas, camisetas, cuecas, chapéus, cintos, calções, cepas, capotes, calças para senhoras e meninas calções de banho,
camisolas, combinações, chache-cols,
carapuças, gravatas, gorros, galochas,

T I —ES PA SMÓDICO DO BEBE

parágralOs 'do Código da Pro priedade Industrial
ções, capas, capotes, calças para se- N9.841.41a
nhoras e meninas, calções de banho,
camisolas, combinações, cache-cols,
carapuças, gravatas, gorros, galochas,
ligas, lenços, lenços para cabeça, luvas, meias, manteauxa maillots, pijamas, paletós, porta-seios, pulowers,
roupões de banho, robe de chambre,
saias, suspensórios, shorts, swatters,
5•5.sz
sobaetudos, vestidos e tailleurs
Ni? 811.411

Indústria Brasileira.

ERGOMSTRINA
Ind. Brasileira

Requerente: aaporatorio aearle
Sintético Ltda.
Local: São Paulo
Requerente: Transportadora Pioneira
.
Classe: 3
Lodcoal:SuslãoLtpda u. lo
Requerente:
Laboratório
Saerie
Artigo: Um preparado farmacêutico
Sintético Ltda.
Indicação terapêutica: Um mediClasse: '50
Local: não Paulo
camento anu-espasmódico
Atividade: Prestação de serviço, de
Classe: 3
cargas e redesoargas
Artigo: Um prepai ado farmacêutico
.N9 841.409
Indicação terapêutica: Medicação
N9 841.417
.
ocitócita
N
o
841.412
. ANO 2,001
IND. BRASILEIRA

GLYCO SAL

Requerente: Panam-Plast do
Ind. Brasileira
Brasil S.A.
Local: São Paulo
Classe: 28
Requerente: Laboratório Saerie
Artigos: Para distinguir artefatos de
Sintético Ltda.
material plásticos: argolas, armações
Local: São Paulo
para óculos, bandejas, bules, bases
Classe: 3
para telefones, caixa para guardar Artigo: Um preparado farmacéõutico
objetos, cabos para ferramentas, caiIndicação terapêutica: Medicação
xas para acondicionamento dos alirehidra tan te
mentos, chapas, copos, cálices, cestos,
Requerente: Imobiliária Reno
colheres, conchas, coadores para chá,
N 9 841.4r
Limitada
castiçais para velas, discos, descanLocal: São Paulo
so para pratos, discos para mesas,
Classe: 50
estojos para objetos, estojos para
LiinuRATORIO SINTTICO •
Aplicação: Prestação de serviços reóculos, fechos para bolsas, facas, fulativos à administração e corretagem
nis, fôrmas para doces, guarnições
de imóveis
para chupetas, para Mamadeiras,
guarnições para liquidificadores e
N9 841.418
para batedeiras, guarnições para bolRequerefite: astioratorio baerie
sas, garfos, galerias para cortinas,
Sintético
Ltda.
guarnições de material plásticos para
'Local: São Paulo
utensílios e objetos, jarros lancheiClasse: 3
ras, mantegueiras, placas, porta-co- Aplicação: Produtos
farmacêuticos
pos, porta-pão, pratos, paliteiros, pás
em geral
de cozinha, pulseiras para relógios
recipientes, saleiros, suportes para
N9 841.411
guardanapos, tubos para ampalas. tuIND. BRASILEIRA
bos para seringas, tubos, tijolos. vaTRAQUE01
silhames, travessa, urinóis, vasos e
xícaras
Classe: 31
Artigos: Tendas, lonas, correias de
,Ind. Brasileira
Requerente: Projetores Cabié do
1
tada espécie, cordoalha e barbantes.
Brasil S.A.
Materiais de vedação e mangueiras a
Local: São Paulo
Requerente: Laboratório Saerle
saber: anéis de vedação, arruelas de
Sintético Ltda.
borracha, de cortiça, de couro e de
Classe: 8
Local: Sãb Paulo
fibra vulcanizada, barbante de a.mianArtigos: Faróis
to e de algodão, barracas de campaClasse: 3
nha, betume para vidraceiros, bolas Artigo: Um preparado
Ns. 841.419-420
farmacêutico
para válvulas, buchas, círculos de
borracha para potes, cordas de algoN9 841.415
dão, correias de transmissão, cabos,
calabres, cordoalhas, diafragmas, enxarcias, flanges, gachetas de algodão,
anuladores, de asbesto, de corda, de
BARBAR41.44
arame, de borracha, de couro, de estopa, de falha e de plombagina, junDrataileirt..
tas para vedação, líquidos de rechear
I> o,
madeira, lona, mangotes, mangueiras,
<5 4massas para calafetar, massas para Requerentes: João Natale Netto 43
Luiz Celso Ferraz Amaral
vidros, molas para vedação, ovens,
Local: São Paulo
panos oleatizados, ralhas, tampões,
tubos de jatos, tubos e tubulações
Classe: 32
para vedação, uniões de bordo de Artigos: Agendas, boletins, cataibras
flanges e valvulas
e cartazes publicitários, jornais, liClasse: 36 • vros, impressos, painéis publicitarlat,
Artigos: Blusões, bonés, boinas, Viu. peças teatrais, programas cinematosões para esporte e campo, calcados, gráficos, programas radiofónicos e de Rev9rente: Su131101ar
3ndustalal Ltda.,
calças, coletes, casacos, camisas, catelevisão, panfletos e revistas
misetas, cuecas, chapéus, cintos, calImpressas
ama): fido PeAdo

•••n••n•••11
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Classe: 50
•
Artigos: Elaboração de projetos,
conscrução por conta própria de terceiros de máquinas e equipamentos
industriais, bem como conjuntos industriais maquinários e afins, vendas
de importação e exportação
•
Classe; 6
Artigos: Máquinas para indústrias
quinticas e' alimentícias: máquinas
clarificadoras, distribuidoras, desintegradores, exaustores, esterilizadores,
maquinas para filtran-gaseificar. máquinas para homogenização, máquinas insufladoras, misturadoras, motores, purificadoras, purgadores, redutores,- separadores, máquinas fri•
gorificas, máquinas para cortar frioi,
máquinas . de fabricar gelo, máquinas
batedeiras, máquinas para fazer massas alimentícias, máquinas para moer
carne e legumes, separadores e
turbinas
N9 811.421 ••

'È9 841.428

20,
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N9 841.43a

«cl;

CrO°

LTDA

-

nanciamentos, terraplanagem, lotesmentos, urbanização, pavimentação,
arruamentos, arquitetura, projetos e

Requerente: Sublimar Liofilização
Industrial Ltda.
Local: São Paulo

Nome de Empresa
Ns. 841.422-424

Requerente: Nakamura Az Cia.
Ltda.
Estabelezido em São Paulo
Artigos: Arroz.
N9 .841.432

planejamentos, » empreendimentos e
planificação
N9 841.427

jUVEMAR

Requerente: Juvemar — Distribuidora
de Livros Ltda.
.
" Local: São Paulo
VERMELHO
Classe: 32
Artigos: Publicações impressas: Al- Requerente: Indústrias Reunidas
manaques, agendas, álbuns impresVidrobrás Ltda.
sos, anuários, apostilas, boletins, caN 9 841.432
lendários, catálogos, -enciclopédias,
folhetos, folinhas, jornais, livros im- Requerente: Indústrtas RieÃtlidas
Vidrobrás Ltda.
pressos músicas impressas, revistas
Estabelecido em São Paulo e roteiros im pressos, métodos para
INDUSTRIA BRASILEIRA ensino de músicas, programas de rãClasse 32
Artigos: Anuários impressos, almadio,-televisão e cinema
naques impressos ,boletins impressos,
• N9 811.428
catálogos impressos, calendários im-

TUFF-SPORT
Inestria Brasileira

-

'muerente: Malharia Tufão Lida
Local: São Paulo •
Classe: 36
Artigos: Artigos de vestuários e ron•
pas feitas em geral: Agasalhos, aventais, alpercatas, anáguas, blusas, botas, botinas, blusões, boinas, babadoures, bonés, capacetes, cartolas, capas,
carapuças, 'casacão, coletes, chaleS,
cachecols, calçados, chapéus cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças, de senhoras e de crianças, calções, camisas, calças, camisolas, Camisetas, cuecas, ceroulas, colarinhos,
cueiros, casacos, chinelos, dominós,
echarpes, fantasias, fardas para 111,1
litares e colegiais, fraldas, galochas,
gravatas, gorros, jogos de 'ingeria, jaquetas; 01eques, luvas, ligas, lenços,
mantos, meias, maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós palas penhoar, peugas, pulover, pelerinas,
ponches, polainas, pijamas, punly,t,
perneiras, quimonos, resCos, robe da
chambre, roupão, sobretudos, saias,
suspensórios, saídas de banho, sandálias, sungas, sweater, shorts, atolas, soutiens, slackis, talar, toucas,
,turbantes, temos, uniformes e
vestidos

.V. 86LIGÓ

pressos, envelop.;,.s impressos, folhetos impressos ,jornais impressos, listas telefónicas impressas, livros im-

pressos papéis impressos, periódicos
impressos, peças teatrais, programas
Requerente: V. Soligo — Eklitóra, de rádio e de televisão, revistas
Gráfica e Impressora_ Ltda.
pressas.
Estabelecido em São -Paulo
,
N9 841.433
Classe 50
Artigos: Serviços de impressão, serviços gráficos e litográficos serviços
de cópias heliográficas, de fotocóSANTA HELENA'
pias, s.,:rviços de encadernação e serviços de instalações de indústria
1.
gráfica.
Requerente: Auto Pêsto Santa GilaN9 841.429
na Ltda.
CEL

Requerente: C.E.L. Construções
Elétricas Ltda.
Estabelecido—em São Paulo
Classe 50

Artiges: 'Armações, aparelhamentos,

construções, incorporações, loteamentos, construções de tõrres de pontas,
usinas hidro-elétricas, teiraplenabem,
urbanização, pavimentação, planejamentos.
/4Y9 G4.430

Estabelecido em São Paulo
Classe 50
Artigos: Oficina mecânica para aistomáveis, garagem, pósto de gasolina e pesto de serviços com lubrificação, lavagem reformas: reparos,
consertos de veículos em geral, ser,
viços de funilarik, pinturas, remachuttagem, estacionamentos e instalações elétricas para veículos em geral.
N9 841.434

,

ABC INFANTIL"

INDOSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Cia. Melhoramentos de
GRAN LORD
São Paulo — Indústrias de Panei
Local: São Paulo
Ineistria Brasileira
Classe 32
ArtigoS: Albuns, brochuras folhetos,

Requerente: Borla Klass
Estabelecido em 86,0 Paulo
Classe 38
Artigos: Camisas e blusas

INDUSTRIA BRASILEIRA
Reqcerente: Cia. Melhoramentos de

São Paulo — Indústrias de Pape/
- Local: São Paulo
Clame 32
Artigos: Álbuns, brochuras, folhetos, 1
almanaques. histórias, livros, prosas,
PUblioações, revistas poesias, crônicas, prospectos, sendo todos impressos, contendo ou não fotografias e
dçsenhos; programas de rápido e de
Televisão: "scripts" de cinema, rádio e de Televisão.

mOUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Grapette S.A. -Refrigerantes e Concentrados
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos na classe
Classe: 43
Artigos na classe
Classe: 42
Artigos na classe
N9 841.425

_
Requerente: tas. Melhoramentos de
São Paulo — Indústrias de papel
'
Local: São Paulo
Classe 32
Artigos: Álbuns, brochuras, folhetos,
almanaques, histórias, livros, prosas, 1
publicações, revistas poesias crõni- 1
cas, prospectos, sendo todos 'Irapressoa, contendo ou não fotografias e .
desenhos.
N9 841.436
BRINCANDO COM AS CÔRESp.

•••n•nn .••••

Requerente: Predial Estavas Ltda.
Local: pão Paulo
Classe: 50
Administração de bens, cor-SUBLIMAR. LIOFILI-. Artigos:
letagens imobiliárias, construções, ar• ZAÇXO INDUSTRIAL 1 mações, incorporações, engenharia. fi-

7 /413C DAS CRIANÇAS]
'ZNECSTRIA BRASILEIRA

N9 841,437

SICEN

Retalerente: Silen Indústria e
Comércio Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Classe 11
Artigos: Ferragens e acessórios para
'veículos, a saber: arruelas canos de
escape, catracas, frisos, grades, guarnições, parafusos especiais, peças para molas dianteiras e traseiras calotas, en grenagens, pernas de 'fixação, engates, cruzeitas, polias, re toras, cubos de roda mancais para
mim mandris, molas, peças de metal para capuz de veículos aros e
parabrisas; pequenos artigos de metal, a saber: trilhos para portas, fechaduras, ferrolhos, maçanetas . cadeados, dobradiças, molas para portas, roldanas e trincos.
N 9 841.43h

INDÚStRIA SIASILEI R A 1

Requerente; Metalúrgica Asberg
Ltda.
Local: São Paulo
Classe 46
-Artigos: Na classe,
N9 841.439

AUIVRAPIO0 MARIN6

almanaques, histórias, livros, prosas,
publicações, revistas, poesias Cróni- Requerente: ePnhe & Chaves Ltda.
cas, prospectos, sendo todos 'impres.
Local: Paraná
aos, contendo ou não fotor ...94. s e
Classe 33
desenhos;
Titulo
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nos de lir.geries, lenços, lençaints,
gas, .11bIeS Lui6elatb,
meias, maiôs, .w.tAW-1,01ti:I,
ietus, paatuias, pijama.,
punnos, peitas e psisimus
inásas, peiermes, poucos., puis,s.as,

2? 841.451

1 Y

_n o RAPIN MARINGÁ

quilatava, quelha, itgauv., iume ue
catMore, rvupues, roupa, sie bi iui pa,li
Q traoamo, iuupit paia Vacilo e saaa

(Marilia . n: SP

_
laaquerente: Penha & Chaves Ltda.
Local: São Paulo
Classe 33
2? 841.441.

PANIFICADORA'
RID D'ÁGUA Mi.
Requerente: panificadora Pão D'água
Ltda.
Local: Paraná
Nome de Emprêsa
N9 841.442

Requerente: Puirnka Dunlex Ltda.
Local: Guanabara
Classe 48
Artigos: Sabão e sabonete
2? 841.448

"Salão dos Suoermercados
s ,

esporte, roupas lapa cisausaa;
soacieus, &luro, sungas, sias..., auste3as, soutiens, Sanuailas, LaieleS, ternos, toucas, turoantes, unnoinues
unaormes escolas ea, uaiiurines
para empregauas e vestauss
Iq 9 841.455

Requerente: Alexandre Pinto
Local: Guanabara
Classe 50
Atividade: Conjunto Musical
1nT° 841.452

Requerente: Associação Profissional do
Comércio Varejista das Emprêsas de
Supermercados do Estado de São
•
Paulo
Local: São Paulo .
Classes: 33, 41, 42 e 43
Brasiiei-rag
Titulo
Requerente: Panificadora Pão D'água
Ltda.
N" 841.449
Local: Paraná
Classe 41
¡Artigos: Bolos, bOcoltos, -bolaahas,
confeitos, farinhas alimentícias, faleinhas de trigo, macarrão, massas
alimenticas, páes pudins, talharim e
tortas -alimentícias.
14 9 841.443

PÃO_LYAGU A

H A El I.,T AT.,

TRAASFORTES COOADENADOS —
FORÇA, COMUNICAÇÃO E TURISMO

n
Requerente: Halcionides de Amorim
1VIac-Culloch
Local: Guanabara Classe 32
Artigo: Jornais e Revista.
2? 841.156

Requerente: "Brasopal" S. A. Indús
iria e Comércio
Local: São Paulo
Classe 36
Artigos: Meias

di1/4,1
•
1 1
SiEhlèlig..4

Requerente: Siemens Aktiengesells.-..
chaft
Local: Alemanha
Classe 50
Atividade: Prestação de serviços- relativos à: trabalhos de construção, de
itiStalação, de manutenção e conservação e de reparação para todos os
do ramo da eletrotécnica, da
Indústria Brasileirai produtos
Requerente: Associação Profissional do
eletrônica e da técnica química; usiComércio Varejista das Emprêstis de
nagem e tratamento de materiais para
Supermercados do Estado de São
todos os produtos do ramo da- eletroPaulo
*
Requerente:, Escritório Lidei' — Soc.
técnica, da eletrônica e da técnica quíCivil
Requerente: "Brasopal" S. A. Indús- mica; análises químicas, inspeções
Local:
São
Paulo
Local: Paraná
técnicas, modelagem industrial (mertria e Comércio
Classes: 33, 41, 42 e 43
Classe 33cadorias e embalagens), pesquisas quíLocal: São Paulo
Titulo
Titulo
Classe 36
micas, determinações e ensaios relaArtigos: Meias
tivos da técnica da engenharia, ativi2? 841.450
No 841.445
dades da engenharia, cálculos. pesquiN o 841.454
sas de indicações e de dados, inspeções de contrôle, transmissão de informações, escritórios de estudos
2? 841.45'
Requerente : "Matioli" — Comércio
de Livros e Guias Ltda.
Local: Paraná
fi>
rMEtíu—s-hit—a—EU—ettiel
Classe 32Indústria-Brasileira"
Artigos: Almanaques, anuários, edições impressas, folhetos, livros imRequerente! "Brasopal" 8. A. Indúspressos, publicações imprt..ssas e reRequerer.te: Matsushita Electric Intria e Comércio
vistas
dustrial Co.. Ltd.
Local: São Paulo
Local: Japão
N9 841.446
Classe 36
Classe 6
Artigps: Vestuários, roupas feitas, se. Artigos: Lavadores elétricos, limpado-.
mi-confeccionadas o usob medida res elétricos e vácuo, máquinas de cospara homens, senhoras e crianças: tura acionadas por rimtores elétricos,
Azasalhos, anáguas, aventais, baba- máquinas de costura a pedal, motores
douros, batas, blusas, blusões, boinas elétricos para máquinas de costura,
bonés, boleros, combinaçõesPcasaco; outros motores elétricos, bombas elécasacões, capotes, calças, calça7Salas, tricas para água, compressores de ar,
Requerente: Assoctação Profissional do cintas, cintos, camisas, camisetas ca- todos os tipos de transformadores,
Comércio Varejista , das Emprêsas da misolas calções, cartolas, coletes, cor- distribuidores elétricos de lixo,, retaIndústria Brasileira - Supermercados
do Estado de São 1 pinhos, ceroulas, cuecas colarinhos,' lhadores elétricos de paoel.• máquinas
,
cueiros, chapéus, capacetes, carapu- elétricas para soldát, motores para foPaulo
Requerente: Fábrica de Martelos
ças, chales, dolmans, echarpes, es toi t
Local: São'asaulo
. , Tisott Ltda.
nó graf os
las fardamentos, fantasias, fraldas
Classes: 33. 41..42 e 43
Local: R i r) Grande do Sul
Classe 7
gôrros galochas, gravatas, guarda-pó, Artigos: Cortadores elétricos para
Local: São Paulo
Classe 11
Titulo
impermeáveis, jaquetas, japaras, joArtigos: Martelos
grama
Requerente: Habitat-Comércio
de Imóveis Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 50
Artigos: Comércio imobiliário
(Serviços de)
N 9 841.444

ESCRITÕRIO UDEN

MATIOLI

•••••n•••
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TÉRMQ3 DEPOSITADOS IX
Classe 8
13-2-1988
Artigos: Rádio receptores, regaptores
No 841.48O
de televisão, gravadores mag11,4tices,
equipamentos de comunicação sem
fio (incluindo sistemas de interfone), sistemas elétricos de enderêços
públicos, rádio-fonógrafos, aparelhos
medidores elétricos, -equipamentos de
testes elétricos, amplificadores; partes e acessórios dos' aparelhos acima,I
incluindo, porém não limitados a, os
seguintes componentes: alto-falantes, Requerente: Gerpro S. A. Serviços
I válvulas, tubos de raios catódicos,
de Processamento de Dados.
• transformadores,. .pick-ups, resistênLocal: São Paulo
e elas, fitas para gravação, transisto
Classe 50
• res, diodos, microfones, condensado- Aplicação: Processamento de dados e
? res, Células sêcas, células úmidas, baatividades congêneres.
s terias acumuladoras, carvões para calibradores do ar em arco, carvões paN° 841.461
ra projetores de filmes, varetas de
carvão • para terra; lâmpadas elétr,
" cas, lâmpadas fluorescentes. lampa,. das de foto-flash, todos os tipos de is
• lustres, lâmpadas para dínamos, !ase• ternas- portáteis, lanternas e cuttsss
• lâmpadas de baterias, luzes de sinalização, faróis, lâmpadas germicidas
IND. sEr:ASILEIRA
, lâmpadas de raio infra-vermelho;
ventiladores elétricos, misturadores
, elétricos- ,refrigeradores elétricos para
sorvete, refrigeradores elétricos, asRequerente: Pentaplan Ltda.
friadores elétr,cos de ambiente - . bar. Local: São Paulo
' beadores elétrioos, todos os tipos de
Classe 50 • condensadores, equilibradores de valtagem, apontadores elétricos para 'ás Gênero: Marca a ser utilizada pela
pis, resfriadcres 'elétricos para água, reamerente na pre.s!-ação de serviçais
afiadores elétrieos para facas, vibra- de planejamento organização promadores elétricos; placas aquecedoras ções e assessoria e adMinistração.
elétricas, ferros elétricos, aqueceriaN° 841.462
res elétricos--para água, fogões elé
tricos, torra,dores elétricos, percoladores elétricos, estufas elétricas, aque-:
cedores elétrieos para alimentos, aparelhos elétricos para cocção de arroz.
ferros elétricos de soldar, almofadas
e cobertores elétricos, ferros elétricos para waffles; sistemas elétricos
IND. EIRASILEIiRA
de alarme, interruptores, quadros de
distribuição, interruptores de fufncio/lamento retardado, outros' dispositivos de ligação, material isolantç pa• ra eletricidade; projetores de filme,s,
Requerente: Pentaplan Ltda.
lanternas mágicas, câmaras, MicrosLocal: São Paulo
cópios e suas partes •e acessórios; foClasse 50
gões, estufas, fôrnos e '-outros dispo- Gênero: Marca
a ser utilizada pela
sitivos para combustíveis gasosos ou requerente na prestação
de .serviços
líquidos ou utensílios para combus- de , planejamento organização promotíveis gasosos ou líquidos; relógiOs; ções e assessoria e administração.
extintores de fogo.
Classe 10
N9 841.463
Artigos: Aparelhos eletro-méd,cas
(vibradores, aparelhos auxiliares da
audição, sistemas de raio X, etc).

49 841.466

841.4.4

"GERPRO#

'ENTAPROM.
L

PENTADOR1

Classe 21

j

•

S
Indústria Brasileira

Requerente: Coluna S. A. Gráfica,
Jogos. e Brinquedos
Estabelecido em: São Paulo
Classe 49
Artigos: _prinquedos, jogos e passatempos em geral: Automóveis, aviões
de bfinquedo, armas de brinquedo,
bercinhos, bonecas, boneoos baralhos,
bolas para todos os esportes, barcos,
bote.s, barquinhos, carrinhos caminhõe.s, carrocinhas, chocalhos, caneleiras para esporte, canoas, canoinhas. confetes, charretes, carrocerias,
cabeleiras para bonecos, dominós, damas. discos de arremesso desportivo,
dardos para lançamento, espingardas
de brinquedos, figuras de aves e animais, jeolheiras para esporte, jogos
de tcot-ball de mesa, jogos de armar,
carimbos para colorir, brinquedos para formar, luvas para esporte, lançaperfume usado no carnaval, lanchas,
miniaturas de utensílios domésticos,
máscaras para esporte, motonetas de
brinquedo, nadadeiras para esporte,
navios de brinquedo, patinetes, patins, piões, revólver, de brinquedo,
raquetes, redes de metal para pesca,
rifas, fantoches, snookers, trens, tênis
de mesa, tômbolas, tamboretes, tornozeleiras para esporte, tacos, bolas
e mesas para bilhares, vagonetes, varas para saltos, varas para pesca,
velocípedes, tarrafas, iscas e xadrês.

ReqUerente: Coluna S. A. C:trafica,
Jojos e Brinquedos
, Estabelecido em São Paulo
Classe: 49
Artigos: Brinquedos, jogos e passatempos em geral: Automóveis, aviões
de brinquedo, armas de brinquedo,
bercinhos, bonecas, bonecos, baralhos,
bolas para -todos os esportes, barcos, botes, barquinhos, carrinhos, caralnhões, carrocinhas, chocalhos, caneleiras para esportes, canoas, canoinhas, confetes, charretes, carrocerias,
cabeleiras para bonecos, dominós, dairuas, discos de arremesso desportivo,
dardos para lançamento, espingardast
de brinquedos, figuras de aves e ani4
mais, joelheiras para esporte, jogos de
foot-ball de mesa, jogos de armar,
carinhos para colorir, brinquedos para
formar, luvas para esporte, lançaperfume usado no carnaval, lanchas,
miniaturas de utensílios domésticos,
máscaras para esporte, motonetas de
brinquedo, ma.dadeiras para esporte,
navios de brinquedo, patinetes, patins,
piões, revolver de brinquedo, raquetes,
redes de metal para pesca, rifas, fantoches, snookers, trens, ténis de mesa,
tômbolas, tamboretes, tomozeleiral
para esporte, tacos, bolas e mesas
para bilhares, vagonetes, varo para
saltos, varas para pesca, velocípedes,
tarrafas, iscas e 'Ladres

N 9 741.465

N9 841.467-488

lk vg.
"5:ç'C,0

A:17,1
1

-45~11110~4119

Artigos: Bicicletas, motocicletas, suas
partes e acessórios, partes e ace.ssóRequerente: Canina S. A. Gráfica, Requerente: A.J.E. IncorpOrações o
rios para automóveis.
Jogos e Brinquedos
Classe 28
Requerente: Coluna S. A. Gráfica,
Construções Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Astigos: Pó de resina sintética, plaJogos e Brinquedos
Estabelecido em são Paulo
cas Idminadas de resina sintética, p l.aEstabelecido em: São Paulo
Classe: 18
Classe: 49
cas decorativas de resina sintética.
Classe 49
Artigos: Materiais para construção,
Classe 40
Artigos: Brinquedos jogos e passa- Artigos: Brinquedos, jogos e passa- decorações e adôrrios de prédios, arArtigos: Mesas para cozinhas. _ tempos em geral: Automóveis, aviões tempos em geral: Automóveis, aviões gamassas, areia, blocos de cimento,
de brinquedo, armas de brinquedo, de brinquedo, armas de brinquedo, cal, chapas isolantes, caibro, caixas
bonecos, bonecas, baralhos, d'água, janelas, estruturas metálicas
N 9 841:458
bercinhos, bonecas, bonecos, baralhos, bercinhos,
bolas para todos os esportes, barcos, para
revestimentos de paredes, papel.
bolas para todos os esportes, barcos, botes,
brinquedos para para forrar casa, pisos, tijolos, telhas,
botes, barduinhos, carrinhos cami- formar,barquinhos,
cafrinhos, caminhões, carroci- portas, tanques de cimento, vitrós,
nhõeo, tcarrocinhas, chobalhos, cane- nhas, chocalhós,
caneleiras para es- vigamentos, venezianas tintas para
leiras para esporte, canoas, canol- porte, canoas, canoinhas,
confetes, ca- construções não incluídas em outras
nhas, confetes, charretes, carroCerlas, rimbos para colorir, charretes,
carroclasses
Requerente: Guaporé Veículos e Auto cabeleiras para bonecos, dominós, dacarias,
cabeleiras
para
bonecos,
doClasse: 50
Peças S. A.
mas, discos de arremesso desportivo, minós, damas, discos de arremesso
Marca de serviços de IncorLocal: São Paulo
".
dardos para lançamento, espingardas desportivos, dardos para lançamento, Artigos:
empreendimentos, construde brinquedos, figuras de aves e ani- espingardas de brinquedo, figuras de porações,
Classe 50
•
ções,
engenharia,
planificação, planeesporte, jogos aves e animais, joelheiras para espor- jamentos, administração,
Artigos: Agência de veículos, com mais, jeolheiras para jogos
corretageni
afmar,
de
compra e venda, por conta própria e de ,foot-ball de mesa, brinquedds pa- te, jogos de foto-ball de mesa, jogos
e participações
lorir,.
de terceiros, serviço de reposição de carimbos para co
armar, luvas para esporte, lançaformar, luvas para esperte, lança- de
N9 841.469
-peças, conserto e reforma CO veitsittos, ra
perfume usado no carnaval, lanchas,
perfume
usado
no
carnaval,
lanchas,
serviço de lavagem e lubrificação e
miniaturas de utensílios domésticos,
miniaturas
de
utensílios
domésticos,
es tacionam ente, .
para esporte, motonetas de
máscaos para esporte, motonetas de máscaras
brinquedo, nadadeiras para esporte,
briiquedo,
nadadeiras
para
esporte,
N9 841.459
de brinquedo, patinetes, patins,
navios de brinquedo, patinetes, pa- navios
petecas, piões, palhaços roupinhas para
revólver
de
brinquedo,
tins,
plõn
GilAPOR V'EfCITIK)p 414WQ3 raquetes, redes de metal para pesca, bonecas, (revolver 'de brinquedo, raquetes, redes de metal para pesca, ri1 •
-*
rifas, fantoches, snookers, trens, ténis fas, fantoches, snookrs, trens, tênis Requerente: Assivalo — Comercial 8
.
rEcks_gfa,,.,,
•
de mesa, tômbolas, tamboretes, tor- de mesa, tômbolas, tamboretes, torRepresentações Ltda. .
para esporte, tacos, bolas nozeleiras para esporte, tacos, bolas I
Estabelecido em são pauto
Requerente: GuaPoré. Veículos s . Auto nozeleiras
e
mesas
para
bilhares,
vagonetes,
vae mesas para' bilhares, vagonetes,
Classe: 38
- Peças S. A.. .
rai. para saltos, varas para pesca, varas para saltos, varas para pesca, Artigos: Impressos, papéis e seus ex.
ooa1: São Paute
e xadrez.
Urraras,
iscas
velocípedes,
velocípedes,
turas,
iscas
e
sadrês
tefatos: papéis de carta, papéis d£
e Comerciai

GIJAPOR2-1
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oficio, cartões comerciais e de visitas
.1•19,841,474
Impressos, envelopes de qualquer tipo,
recibos, faturas, duplicatas, letras de
câmbio, cheques, notas promissórias,
debêntures, passagens, títulos, etiquêtas de papel, papel almasso, papel de
embrulha e papel higiênicos
Classe: 50
Artigos: Marca da serviços de 'Importação e exportação e o comércio de
matérias-primas para a indústria me- Requerente: Assivalo — Comercial e
talúrgica, inclusive automobilística e
Representações Ltda.
também a comércio de peças para
Local: São Paulo
essas indústrias, comercio esse tamClasse: 33
bém através de comissões e represenTitulo de Estabelecimento
tações por conta própria ou • de terceiros; a prestação de todo (> gênero
N9s 841.475-476
de serviços auxiliares do setor de seguros, entre os quais vistorias prévias
de-riscos, liquidação de sinistros, estudos e assistência técnica em contratos de seguros, inclusive emissão de
apéliçea para cujo 'fixa deverá celebrar os respeativas contratos de agênas empresas
cia e reprsaentação. com

N's

Março de 1968 1479

841.479-481
ANC

ASSIVAL-0
São Paul.- Capital

IttrASTRIA BRASILEIRA
zeguradortas; prática de operações
comerciais, tais como representações
em geral, par canta própria ou de ter- Requerente: Fábrica Nacional de Viaceiras e para as quais n,Zu) seta ne•
turas "Fanavia" Ltda.
csssária prévia autorização dos podêLocal: São Paulo
res públicos. Entre os objetivos soClasse: 11
ciais e expressamente excluídos o de
corretagem de seguros
Artigos: mplcmetrtos agrícolas, ferragens, ferrjnentas e artigos de metal:
Çlasse: 11
Arruelas. alicates, arcos de serra, broArtigos: Para distinguir acessósíos, cas., braçadeiras, cavadeiras, conexões,
ferragens e art/fatos de metais para colheres para pedreiros, cavadeiras, caveículos: Aros para lanternas, arca
- para faróis, arruelas, catracas, curvas nos, curvas, crivos, condutos, enxadas,
de refôrço, enea,namentos, ferragens enxadões. esguichos, facas, facões, foipara capuz. de automóveis, ferragens ces, ferro para cortar capim, ganchos,
paar tectos de cabtrte de caminhões, lianas. machadinhas, martelo& malhos,
levantados para vidros de caminhões, morsas, pás, picaretas, picões, perfuraautomóveis e para veículos em geral, dores, , parafusos, roçadeiras, rastelos,
luvas para bombas d'água, trianca.e3
para brocas, porcas, pernos; peças rebites, róseas, suportes, serras, tubos,
para amortecedores de choques, para- torneiras, tubulações para encanamenfusos especiais, peças para barras de tos, tesouras, torquezas, engates, uniões
e válvulas
tensas), terminais, peças para freios,
parafusos eapeelais para regulagem
Classe: 21
dos freios, botões de metal (Start),
parafusos alongados para afixar O Artigos: Veículos e suas partes intemotor de partida, peças de metal que grantes: Autom,óvels, amortecedores vasprotege o envolve o motor de parÇda, culantes. bicicletas. braços para veípeças para molas diantelars e trazei- culos, caminhões, caminhonetes, carriras, grampos, fõl.bas de metal que en- ahoss., de mão carretas, carroças, carvolve as molas e protege contra o PcS
ambulantes. carros elevadores, care ferrugem, pinos de direção, pinos de ros
molas, luvas de metal rosqueada para ros irrigailaren. carrozerias, charretes.
unir as partea laterais do eixo, reten- carros &atores, chassis, chapas circulatores de metal, suportes para vidros, res para veictdoa, cubos de veículos.
alicates, arrue/as, arrsbites, correntes, carrediços de veículos, direção, difechaves de parafusas, chaves de fenda, rencial, eixos , de direção, elevadores
chapas, chave inglêsa, dobai diç a s, para pasaageiros, freios, fronteiras para
chaves, grades, super-calotas, frizos,
enfeites de mesal, engates, esguichos, veículos locomotivas, molas, motocicle. estribos,. fealaaduras, molas para por- tas., motofurgões, manivelas, breques,
tas, masan.ets.,s, martelos,' emblemas desligac/etras, pata choques, para-brisas,
• para automóveis, placas, frizos, para- para-lamas, rodas para veículos, radiafusos, porcas, terminais de direção, dores para veículos, reboques, varetas
travadeiras. trincos, vasilhames e de contrele do afogador e acelerador,
conesões de metal.
varais de carros e vagonetes basculantes

Glasse: 32
Artigos,: almanaques( agendas, álbuns
impressos, anuários, apostilas. boistins, calendários, catálogos, emaciapedias. folhetos, folinhas, jornais, livros impressos, 321115iCaS impressas. revistas e roteiros impres'aoa, orquestras,

peças teatrais e cinematografica,s,
programas circenses, radiofônicos e
.
rádio-tel:viaionadas
1\19 841.473

N9 841.477
GRANJEIRO.

N9 841.483
r
.

Dorlostan

Requerente: Farbenfabriken Bayer
Aktiengeselischaft
Local: República Federal /alemã
e
Classe: 36
Artigos: Artigos têxteis e de malha nI
saber: Agasalhos, anáguas, aventuais.
baby-dolls, batinas, bermudas, blusas,
blusões,
boleros, bonés, cachecols, cache-nez, calças, calcinhas, calções
inclusive para esporte, camisas, inclusive
esporte, camisetas, camisolas, caRequerente: Indústrias Reunidas Vidro- para
pa, capotes, casacos, casacas, ceroulas,
brás Ltda.
cirdes cintas, clergy-man, colarinhos,
t. '
Local: São Paulo
çletes,
combinações corpinhos, cuécas,
Classe: 16
cueiros, culotes, dohnans, etharpes, esArtigos: Materiais para construções e partilhos, estolas, fantasias, fraldas,
gõrs
decorações e adôrnos de prédios: Arga- ros, guarda-pó, gravatas,
hábitos, japo•
sassas, argila, areia, azulejos, batentes, nas‘
jaquetas, jaquetões, lenços, ligas,
balaustres. blocos de cimento, ,blocos
lingerles,
luvas, maillots, mantas de uso
para pavimentação e calhas, cimento, pessoal, manteaux,
melas,
concreto, cal, cré, chapas isolantes, cai- ~datadores, paletós, mantilhas,
paramentos, peia*
bros, cal:alhos, colunas, chapas para noirs, pijamas, pulóveres,
robes de
coberturas, caixas d'água, caixas de des- chambre, roupões, salas, shorts,
slaks,
carga para lixos, edificações premolsoutiens, suéter, sungas, susdadas, estuques, emulsão de base asfál- sobertudos,
pensórios, tailleurs, uniformes,
tico, esquadrias, forros, frisos, gêsso,
vestidos, véus
estacas. grades, janelas, estruturas metálicas para construçõea, lamelas de meN 9 841.484
tal. ladrilhos, lambris, lages, lageotas,
material isolante, contra frio e calor,
massas anti-ruidos para uso nas construções, manilhas, massas para revestimentos de paredes, mosaicos, produtos beturninosos para uso nas construções,
produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas•
as de cimento e cal hidráulica
Classe: 14
Artigos: Para distinguir, vidro comum,
laminado, trabalhado em' tddas as formas e preparos, vidro cristal para todos os fins vidro industrial com- telas
de metal ou composições especiais:
Ampolas, assadeiras, aquários, adornos
para fins artísticos, bandejas, copos,
Indústria fintaileira
cálices, centro de a mesa, consolo, espelhos, escarradciras, frascos, globos, guarnições para utensílios, cúpulas para
abat-jour e para lustres, garrafas, jar- R'equerente: Joffre Nobre de Mell0
dineiras, licoreiros pendentes, serviços
Local: Guanabara
para refrescos, vidros para automóveis
Classe: 48
, e vasilhames, vidro inestilhaç.à.vel
Artigos: Todos . os artigos constante
Classe: 15
do exemplar anexo.
Artigos: Para distinguir _ artefatos de
porcelana, cerâmica, faiança, barro e
. N ç' 841.485
terracota, louças vidradas para uso caseiro, adórnos„ fins artísticos e Instalações sanitárias, artefatos de cerâmica
para uso caseiro, adôrnoz e fins artísticos: Adôrnos para fins artisticos, a)guidarea. assadeiras. 'bules. bidês, bebadounNs. bornbonieres, bandeias, copos,
consolos, caçarolas, centro de mesa, 11coreiros, lavatórios, serviços para re-

Requerente: Rações Granjeiro Ltda. frescos, serviços para jantar, serviços
Local: São Paulo
/sara chá, vasos sanitárlos.e vasilhames
Classe: 50
Artigos: Marca de serviços de avicultuN9 841.482
ra, agricultura,, horticultura, pecuária e
agro-pecuária, criação de gado, aves
e animais, exploração de fazendas e
pastagem
N9-841.478

TO
Indústria Brasileira
G E .P E

Requert.-' . e: Assivalo — Comercial e
Representações Ltda.

Requerente: oris Klass
Local: São Paulo

Local:. São Paulo
Nome de Emprêsa

Artigos: Camisas e blusas

Classe: 36

Requerente: Manufatura de Ltriquedos

Estrèla B. A.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Almanaques, álbuns Impresa
sos, catálogos, designação de filmes,
folhetos imp ressos, jornais, livros,
Reqw-r: : Volksavagenwerb Aktienge- peças cinemmtgráficas, programas de
circo, programas de rádio, progro"
aellschaft
mas de televisão, programas !mares.
Locab Alemanha
nos, Propaganda impressa escrita,
Classe:
2 1
prop ectos impressos escritos, publiPetigns; Veículos motorizados
caçõs impressas e revistas Impressas.
•
‘41
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ÍBebidã Poló Sul Ltda.

-

N9 841.491

Março de, .1953N9 841.495

N9 841.500

V.IANELLO

Requerente: Cianello, Indústria e
Comércio .Ltda
Local: São Paulo
-•
Classe: 50
Serviços de importação e exportação,
por conta própria ou de terceirns: a
Requerente: Bebidas Polo Sul Ltda. industrialização, o comércio, a imporLocal: Rio Grande do Sul
tação e a exportação de tripas secas'
Nome Comercial
•a salgadas e subprodutos do gado:
N9 841.487
N9 841.492

•

CIANFLONE
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Editorial Bruguera
Requerente: Lanifício Cianflone S. A.
.
Ltda.
Local: São Paulo
Local: Guanabara
Classe: 23 ,•
Classe: 32
Artigos: Revistas, livros e publicaArtigos: Tecidos em geral.
-'
ções impressas.
N9 941.493
N9 841.488

Requerente: Indústria de Produtos
Alimentícios Confiança S. A.- •
Local: São Paulo
Requerente: Alberto de Macedo V1eira de Abreu
Classe: 41
Local: Guanabara
Artigos: Balas de frutas,
Classe: 50
Artigos: Impressos, viagens e exN9 841.495
cursões de turismo em grupos
N9 841.501

•--

Requerente: Editorial Bruguera
Ltda.
Local: Guanalteca
.
Classe: 32
Artigos: Revistas, livros e publicações impressas.

Requerente: Indústria de Produtos
Alimentícios Confiança S. A.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Balés de nata.
N9 841.494

Alberto de Macedo VIRequerente: Indústria de produtos Requerente:eira
de Abreu
Alimentícios Confiança S. A.
Local: Guanabara
Local: São Paulo
_ • ,
Classe: 50
Artigos: Impressos, viagens e exClasse: 41
cursões deturismo em grupos
Artigos: Amêndoas, amendoim„ balas, biscoitos, bolachas, bolos, bomINT* 841.502
bons, caramelos, chocolates, confeites, oompota.s, doces, drops, goma
mascar, geléia, massas alimentícias,
pães, pirulitos, pralinés, pudins, torradas e torrões.
INIQ 841.498

ÓSIREXf

ser

N9 841.489

INTEGRAL S •
DITO I FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTOS

ao o

0-0 15' a 5"° a
Nunes

N9 84/.490

• TITULAR S •
DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E
VAL6RES NOBILIÁRIOS

Requerente: Cirena — Companhia de
Resinas Naturais •
Calsse: 2
.Artigos: Inseticidas
N9 841.503

Requerente: Waldemar da Silva
Local: Rio Grande do

Requerente: Integral S. A. — Crédito, Financiamento e Investimentos
Local: São Paulo
Nome ComeZ.'al

Indústria Brasileira

Requerente: Indústria de Produtos
Alimentícios Confiança S. A.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Pirulitos.N 841.497

Santo Elias

sul

Classe: 42
Artigos: Aguardente, amargos, a.niz,
brandy, bitter, conhaque, genebra,
gin, fernet, licôres, pipermint, rum,
uísque, vinhos, vinho quinado, vinhos
aspuinantes, kumel e vodca.
N9 841.49iT

EXCURSÕES
AGENCIA ABREU

L.E. TO,

/ radiais tria

Brami leia

Requerente: Indústria Resegue ds
Óleos Vegetais S.A.
Local: São Paulo
Classe: 46
Artigos: Vinagre Cera para Assoalho.
N9 841.504

A NOITE

Requerente: Distribuidora Santo
Elias de Produtos Farmacêutlens
- Requerente: Alberto de Macedo ViLtda.
Local: Guanabara
Requerente: Titular B. A. Distri,
eira de Abreu
, rlas.sc: 3
buidora de Títulos e Valôres
Local: Gua:n abara l
Artigos: SubstAncias olá-nicas produ•
Classe: 39
tos e preparado ,4 para serem vsados Artigos: I1111),:eS05. 1.-'aLo ens e ex- Requerente: Alda Rodritie de .Mello.
Local: São Paulo
na medicina e va
Nome Comercial
cursões . deturismo érn grupos
Ary Pires de Souza, José Afonso Ro-

DAS GATAS

Sexta-feira 8
drigues de Mello, Horacio Flavio Rodrigues de Mello e Amelia Rodrigues
.
de Mello
- Local: Guanabara
•, Classe: 33 — Sinal de Propaganda
N9

841.505

:SUMITOMO

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
No 841.508

IfNICHOLIN

Março de 1968 1481 \

o cabelo; artigos de toucador e escôLocal: Japão
vas para os dentes, unhas, cabelo e
Classe: 11
roupa
Artigos: Condimentos, especialmente una
adoçante ou edulcorante tabelai ,e ou/
In19 841.513
tros artigos incluídos na classe 41

Requerente: Takeda Chemical Industries, Ltda.
•
Local: Japãa
Classe: 3
Artigos: Substâncias Químicas, Produtos e Preparados para sreem usados na Medicina ou na Farmácia

rs,KE v'et,

Requerente: Sumitomo Chemical
N 9 841.509
Company, Ltda.
Local: Japão
Classe: 2
Artigos: Substâncias e Preparações
°IhJIAA
PAN
FILTRO MATIC
Químcas usadas na Agricultura, na
Horticultura, na Veterinária e para
.
fins Sanitários
Requerente: J. C. Bamford ExcavaClasse: 3
tors Limited
Requerente: Nippon Toki Kabushild
Artigos: Substâncias Químicas, proLocal: Inglaterra
Kaisha (Nortake Co., Ltda.
dutos e preparados para serem usados
Local: Japão
Classe:
6
na Medicina ou na Farmácia
Artigos: Piltros de Óleos (sendo parClasse: 15
tes de máquinas ou de motores). Artigos: Artefatos de cerâmica, (porNI 841-506
celana, faiança, louça vidrada e ouN 9 841.510
tros), para uso caseiro, adôrno, fins
•
artísticos e industriais, instalações
sanitárias não incluidos em outras
classes
JCB
N° 841.514

Rcauerente: J. C. Bamford Excavators Limited
Local: Inglaterra
Clas,se: 6
•
Artigos: Máquinas Motorizadas e pertences motorizados para tratores; todos para uso em trabalhos naterra e
para fins Agrícolas e partes de todos os artigos acima referidos.

WARMOS DEPOS TADOS EM
14-2-1968
N° 841.51Z

DIARIO DA SERRA
Orgão dos Diãrios
.Associados
industria Brasileira

•
Requrrente: Editora Cam p o Grande
S.A.
Classe: 32
Artigos: jornal, revista
Local: Mato Grosso
INT° 841.518

N9 841.511

Requerente: Surnitomo Chemlcal
Company, Ltda.
Local: Japão
Classe: 2
„Artigos: Substâncias e Preparações
Químicas usadas na Agricultura, na
Horticultura, na Veterinária e para
fins sanitários
Classe: 3
Artigos: Substâncias Químicas, Produtos e Preparados para serem usa- Requerente: N.V. Philips' Gloeilamdos na Medicina ou na Farmácia
penfabrieken
Local: Holanda N9 841.507
Classe: 47
de
Artigos: Óleos (com exceção
Óleos extensores), graxas, lubrifican•
tes e combustíveis, todos os artigos
acima referidos não sendo destinado
para veículos; substâncias e produtos
para iluminação e aquecimento (com
exceção de gás natural liquidefeito).

ILI

Requerente: Nippon Toki Kabushiki
Kaisha (Noritake Co., Ltd,).
Local: Japão
Classe: 15
Artigos: Artefatos de cerâmica (porcelana, faiança, louça vidrada e outros),
para uso caseiro, adórno, fins artísticos
e industriais, instalações sanitárias não
incluídos em outras classes

N9 841.515

Requerente: Alberico Borges Carvalhej
S. A. — Importação e Comércio
Local: Distrito Federal
Classes: 21 — 6 — Titulo
W 841.519

•
•

N 9 841.513

Local estabelecido: Paris, França
Classe: 48.
Artigos: Perfumes, Loções de Toucador, bastões para os lábios batons),
cremes para os cílios, vernizes e
dissolventes para as unhas, cremes e
óleos para bonzear, cremes de beleza.
dentifrícios, maquilagens, sabões de
toucador e em geral todos os produtos para conservação e embelezamento do cabelo, compreendendo produtos para a descolorarão a ondulação e a "Mise en Plis" do cabelo,
tinturas, xampus,

Requerente: Nippon Toki Kabushiki
Kaisha (Noritake Co. Ltd.)
Nocal: Japão
Classe: 15
Artigos:- Artefeos de cerâmica, (porcelana, faiança, louça vidrada e outros),
para uso caseiro, aciórno, fins artísticos
e industriais, instalações sanitárias, não
Incluídos em outras classes
N° 841.516

Requerente:, Indústrias Ge -sy Layer
S.A.
Local estabelecido: São Paulo, E
tado de São Pau:o.
Classe: 48
Artigos: Perfumaria, cosméticos, dentigricios, sabonetes e preparados para

CYCR-OGEN
Requerente: Sumitomo Chemical
Company, Ltd,

Requerente: Laurindo Modesto Pereira 1'
Local: Distrito Federal* i
Artigos: Amplificadores, antenas, apare.
lhos cinematográficos, aparelhos de coa
municação, interna, aparelhos de contreia
le de som, aparelhos de rádios, apare+
lhos de televisão, aparelhos radiofónicos,'
aparelhos tocadiscos, discos automáticori4
ifonógrafos ;aparelhos de telecomunica.

ções
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(Seção

W .523
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Llarço de 11'0'68

1\19 841.529

N 511.534

'VIL 0$,& 6 .34ARA. DA. VIA..D05.1RAt_
'IIILHA

t£Rták—Lityt-di

AMPINENSC

Requerente: Santa Isabel 'Parque

912.0 T R IIS BRASJLEWA

ttlbu TRIA
—

Clube.
Local: São Paulo
Classes: 32 e 33

gRA1L.ÇIRA

Artigos: Sinal de propaganda

N9

t',1° 841.535

Requerente: Panificadora e Confeitaria'
do Lar Ltda.
Local: Distrito Federal
Classe: 41
Artigos: Pães, bolachas, doces, massas
em geral, queijos, manteiga, leite, nata,
doces de leite bolos, balas, bombons e
confeitos para bolos em geral

841.521

Requerente: Confecções Marjorie
•
• Ltda.
Local: São Paulg
Classe: 36
Artigos: Aventais, Iblusas, anaguas,,b1u.
sões, calças, calcinhas, botas, cache-cols,
camisetas, camisolas, casacos ceroulas,

combinações eobarpes, lenços, cuecas*
maillots, meias, soutiens e vestidos

2\1" '841.530

Requerente: Nizauro José da Silva
Local:- Distrito Feaerat
Classe: 41
regos: Açúcar, ameixas, arroz, azeite,
banha, batatas, café, carnes, condimentos para alimentos, leijao, arinha, goma
de mascar, milho cereais óleos combustíveis

MARJORIE
Ind. RDasileira

I In

fiel0CAI3ELEI.
Requerente: Araci
Local: São Paulo
Classe: 33 — Titula

N9 841.525

IV" 841.536

MARAvil:11A DA'Irll)TRA

• I.TATIÃIA,i'2.4.

A IMPERIAL,

Requerente: Santa Isabel Parque
Clube
Classes: 32 e 33
Artigos: Sinal de propaganda

MODAS

2sP

Requerente: Eid N. .1SIurrar
Local: Distrito 'Federal
Titulo de estabelecimento
, Classes: 36 ,37 e 49

N° 541.531

841.525

et•
,t4s;P'

N° 841.522

Requerente: 'Santa Isabel Parque Clube
' Local: São Paulo
Classes: 32 e 33
Artigos: Sinal deptopacanda

oss>
t:055.
.m.térawalln

_

PANIFICADORA
VIANA

1

Requerente: J. Marques
Casaca
Local: São Paulo
Classe: 41 — Titulo
Género de atividade

Requerente: Santa Isabed Parque
Clube
Local: São Paulo
Classe: 32 -e 33
•
Artigos: sinal de propaganda

JAPONESA
i.NDLISTRIA ausiLE4

N°041.527

.

ARCÁDIA

Requerente: Park' Mattae
Local: Distrito Federal
1.DUTRA:
Classe: 36
Artigos: Agasalhos fenos Ide peles naturais ou artificiais, anáguas, blusa, bo- • Requerente: Santa Isabel Parque
' Clube
casatos, capotas, calças, calçados,
ichinelos cintas, pijamas, salas, sapatos,
Local: Stio Paulo
ternos, turbantes, uniformes, vestidos,
Classes: 32 e 33
xales
Artigos: Sinal de propaganda
N 9 841.5e
N° 841.528
4
AT:11W 11.GRAS; & ii mau
unu zi-na =TM..

2401I~O RODOVIÁRIA; À 5 4 14tÉAVILH1 MA VIA DUTRA

Requerente: Santa banet Parque
'
Classes: 32 e 33
' Sinal de propaganda'

N 9 841.537

RiistP,13'.1RE

.1

Requerente: Santa Isabel P.arque
Clube
Local: São Paulo
Classes: 32 e 33
Artigos: Sinal de propaganda'

Requerente: Cia. Brasileira do
Pneus — Plieubrás
Local: São Paulo
Classe: 21 e 39 — Título
N9 _ 841 .538

INO.BRASILEIRA

ind,

BASÍLICA. D.E APARECIDA;
‘ ..A 3a ":141ARAVILIIA..VIA,".

Clube
Local: &to Paulo

Requerente: Resedá Perfumaria Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Aguas de colônias águas perfumadas, acetona para toucador, arminhos para pó de arroz, baton .brilhantina, cêra depilatória, almiscar, cremes
para a pele, desodorantes, deritlfrIcios.
extratos perftnnados, éter perfumado
para toucador, glicerina perfumada, leites para embelezar a pele, loções para
toucador e daquês

N° 811.532

JACQUELINE_,

••

° REMI *
Ind. Brasileira

r

Requerente: Panificadora 'Arcádia
Leda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: pães, biscc.Zos, bolachas, pães
doces .queijos, doces. panetones, sorvete
e café
N9 341.533

ANTQCHE s

.

Requerente: Celirear Depósito de

Balas ,Dooes e Bolachas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Balas, bombons, drops, chocoIates, confeitos, ;crentes, doces de leite,
simples doces cristalizados doce de abóbora, bananada, pessegada, ligada, marmelada, bolos, goiabadas, caramelos,
frutas em caldas pão, biscoitos ,bolachas
e biscoitirrhos
.
I•19

-

idrasileite

Requerente:. Wilson Kherlakian 6
Cia. Ldt. a
Local: São Paulo
Classe: •36
Artigos: Calçados

CELIMW *. ,
asileirds
'
•

841.539

MeR
Requerente: Pacificadora Flor de
Moema Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Pão t 'bolos

Sexta-feira h

DIÁRIO OFICIAL

N.' 841.540

"ESTE las NO RI'
Requerente: Hélio Borges 1,inw
Rangel
Local: São Paulo
Classe: 32 — Titulo
N

9 841.541

Classe: 21 e 39
Artigos: Amortecedores
de veículos,
breques ,calotas, carroccrias, dragas, direções de veiculos, engates de veiculos,
eixos de veículos, aros para veículos,
alavanca de câmbio, estribos de veículos, freios de veículos, guidões para
veículos, molas de veículos, para-ch'oques
para-brisas de veículos,
de veículos,
para veículos, e
para-lamas, guidões
rodas de veículos
Classe: 39 — Pneus
N9 841.5/

(Seç;:o III) •

Março de 19U

N9 811.551

1483

N9 811.556

° PERGEO °
Ind. Brasileira
Requerente: Pergeo Perfurações
Geologia, Representações Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: perfurações, geologia
• e representações
.411

"ASSUNÇÀO rAULI..q
TA
n
flol. Brasileira
Requerente: Madeiras Assilução
Paulista» Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 4
Artigos: Madeira em bruto
Ny 841.542
111

Tn.d..

QIVAR
brp.Wil

U

eira

Requerente: Indústria de Plásticos
Civar Ltda.
Local; São Paulo
Classe: 28
...algos: Bacias, baldes, bomb6nieres, bules, cabides, centro de mesa, bandejas,
compoteiras, confeiteiras, cspalhadores
dc águas, fruteiras, garrafas, espremedores, estojos, fruteiras, jarras manteiguel• ias, funis, açucareiros e_ licoreiros
N

9 841.543

= coNapRmAT St

Ind. Brasileira
Requerente: Cor.sproint Colficrcial e
Construtora Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Construções
N° 841..511

HILIMAR ?
Ind. Brasileira
Requerente: Indústria de Artefatos de
Tecidos Hillmar Ltda.
Local: São Paula
Classe: 23
Artigos: Tecidos le algodão, tecidos de
alpaca, aparas de tecidos, tecidos de casendra, tecidos de celulose, tecidos de
, cetim, tecidos de Malha, tecidos de gorgorão, tecidos de seda, tecidos de jer;
sei, tecidos de juta, linhagem, tecidos de
ramy, nnisseline tecidos de Miou, tecidos de cretwe e retalhos de tecidos
N

9 841.5/

"r.NEW 13hASI1EF5
ROS'S/A-PNEUBRA.S.
Tnd..
Requen.lete: Pneus Bras:Veiros ' S.
A. — Pneubrás
Locai: São Paulo

Ns' 841.552

guEUS BRASILEI
4-tv-PNEUBRAS

I"

NIBRASILEIRARequerente: Pneus Brasileiros S. A.
Dis EUS-PNEUERA
Pneubrás
Local: São Faiar
Ind. Brasileira
Classes: 21 e 3i
Titulo
s
Requerente: Cia. Brasileira de PllettS
N9 841.547
Pneubrás
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: amortecedores de veículos,
° UETI n.
breques, calotas, carroçarias, dragas,
Ind. Brasileira s direções de veículos, engates de veículos, eixos de veículos, aros de veíalavancas de câmbio, estribos
Requerente: urrt — Turismo Ltda. culbs,
de veículos, freios de veículos, páraLocal: São Paulo
choques,
pára-lamas, pára-brisas e
Classe: 50
rodas de veículos
Artigos: transportes e turismo
Classe: 39
Artigos: pneus
N9 841.548
N9 841.553
GORGENI "
l. rasile ira
i

-LAR JOU XXIII"
Ind. Brasileira

gequerente: D. Paschoal S A.
Casa dos Pneus
Local: São Paulo
Classes: 21 — 39
Insignia
" N9 841.558

"MARICÁ
Lua. Brasileira
kequerente: Mercadinho Marit.á

Limitada f
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: alho, azeite comestível, azei4
tonas, arroz, batatas, biscoitos, bola.
cilas, bolos, cate, chocolate, cebola;
ervilha, erva-dtice, farinha de mandioca, farinha de rosca, farinha da
trtgo, frutas, feijão, legumes, mantel
ga, marmelada, massa de tomate,
macarrão, massinha. para Opa, pão,
panetone, queijo, requeijão e salames
N9 841.559

CONFECÇOE3 LEAMAR

Requerente: Pensionato Lar
Requerente: Confecções Leamar
Requerente: Gorgeni — Auto Peças
João XXIII
Limitada
Limitada
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 50
Local: São Paulo
Artigos: serviços cie pensionato
Classe: 36
Classe: 21
Titulo
Artigos: alavanca de cambio, amorN9 841.559
N9 841.560
tecedores de veículos, aros para Veículos, breques, calotas, câmaras de
ar para veículos, carroçarias, carros
reboques e suas partes integrantes,
LEAMAR
"RAINHA DO TROTE.
direções de veículos, eixos de veículos,
Ind. Brasileira'
Ind. Brasileira
engates de veículos, dragas, estribos
de veículos, freios de veiculos, guiRequerente: Cour mwes Lietunal
dões de veículos, molas de veículos, Requerente: Panificadora e ConfeiLimitada
pára-brisas, pára-choques, pára'-lamas
Local: São Paulo
taria Rainha do Trote Ltda.
de veiculas e rodas de veículos
Local: São Paulo
Classe: 36
Classe: 41,
Artigos: anáguas, aventais, blusas,
N9 841.54"
Artigos: pfid e \bolos
blusões, camisas, camisetas, camisoo
Ias, combinações, calças, cuecas, cuel.
Ne 841.555
ros, calçes, echarpes, fraldas, grava.
tas, jaquetas ,jaquetões, japonas, leu.
VIATODOS °
ços, luvas, mantéis, meias, paletós, puInd. Brasileiro
loveres, quimonos, robes, roupões, saias
DESOPINHO
saiotes, sueteres, taies e vestidos
Ind. Brasileira
N9 841.561
RequeRnte; baooratório DesoDrás
ftequerente: Isar e restaurante
Limitada
Viatodos Ltda.
RUI BARBOSA
Local: São Paulc
Local: São Paulo
Classe: 46
Classe: 41
Requerente: Alice Botelho Mal y •
Artigos: lanche de: aliche, mortadela, Artigos: composições para limpeza le
Local: São .Paulo „presunto, roz-bif e, queijo, copa, paio, autos, detergentes, esponjas quimicamussarela e churrascos
mente preparadas para polir, flanela
Classe: b
quimicamente preparada para limpe- Artigos: prestação de serviços para
N9 841.550
za Amidos detergentes, pastas para manutenção de cursos escolares; pri.
dar e conservar brilho, preparados mário, secundário, médio e superior,
para lavar
Inclusive os comerciais
,,,)n••••
N9 841.557
N9 841.562
-

InV9RP & ire,

'Requerente: Rochedo 'Sociedade
de Revestimentos Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 5.3
Artigos: prestarii.-s t.;s ,,,,iços
e revestimenucs

• WISA

SUPERPLE1
"Ind, BrasilejaW

Requerente: Wisa — Engenharia
Requerente: Metalúrgica SupereleX
Limitada
Limitada
,Local: São Paulo
Local: São Paulo "
f?
Casse: 50
Classe: 8
e: projetos e
.5.o de e.stru- Artigos: Velocímetros e cabos_ pus
titias de concreto e incorporações
• veloelmetteg
„e-
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1,19 841-.563

Classe: 41
rtigos: Vinagre, cheiros alimentícios,
'Aazeite,
colot antes para alimentos, condi-

mentua para alimentos, conservas de
carne, extrato de carne, gorduras e
óleos alimentícios, môlhos alimentícios,
sucos de frutas para fins alimentares,
e temperos alimentícios
Requerente: POP — Promoções pro-duções Ltda.
841.1667
Local: Capital
Classes: 8 e 32
•
Artigos: Discos gravados, programas de
rádio e televisão, conjuntos musicais,
PRINCIPE
filmes revelados, películas cinematográficas, shows, peças teatrais
6

d.

asileirC

-

N9

Março de 1968

9

9

N 841.172

TERMO N 841.578

IntIV igas lie ira
Requerente: 1, Vianello 8 Filho
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Tripas secas e salgadas
s N° 841.173

IND.BRA
: SI LEIRA

N9 841.164

RigRERU DEIRA

,.)

STUDIO 13 DECORA
ÇOES

Ind. ' Brasileira
Requerenre: Stúdio 13 Decoras.ões
Ltda.
Local São Paulo
Classe: 25
Gêneros de Negócios, árvores de
natal, bolas artísticas, cartazes,
displays, enfeites, artísticos, pára
árvores de natal, figuras, fotoara.
fias, gravuras, imagens, letreiros,
. quadros artísticos e standes

Requerente: Distribuidora de Bebidas
Cacique Ltda.
Local:- São Paulo,
N° 841.579
Classe: 42
Requerente: Homero Farina e Ayrton
•Bra£.1ilea.tio. Artigos: Aguardentes,
anizes, aperitivos,
Ney Pacheco de Bittencourt
"GUIA HOTELEIRO
batidas,
bagaceira,
bitter,
brandy,
cerLocal: São Paulo
Requerente: Silva Oliveira S.A. Repre- vejas, chopp, conhaques, sucos alcoóliBRASILEIRO
°•
Classe:
32
—
Titulo
sentações, Comércio e Indústria
cos, vinhos, genebra, gin, bringer alLoc-el: São Paulo
coólico, hidromel alcoólico, kirschr kum.
_
N° 841.174
Classe: 46
•
licôres-nectar alcoólico, pipermint,
Requerente: Homero Farina e Ayrio:
Artigos: Abrasivos para polir, água sa- mel,ponches,
quinados,
rhum,
vodka,
Ney Pacheco de Bittencourt
nitária, alvaiade para limpeza, alveiane whisky
Local: S. Paulo
°INSEL ALUGáDORA
;tes, amido para lavanderia, anil, confia°,
Classe: 32 — Titulo
•
Eições para lavagem, composições para., Requerente: Metalúrgica Príncipe Ltda.
J1E MATERIAW,PRO
polir, cêra de lavandeira, cera para
MOOIONAIS °
Local:
São
Paulo
TERMO N° 841.580
conservar brilho, pano esmeril, pano
Classe: 11
quimicamente preparado para tirar manArtigos: Rodízios e Roldanas
chas, pastas para dar e conservar briRequerente: Insel Alugadora de Matelho, esfregões para polir e lustrar, mariais Prornocionais Ltda.
N°
841.168
,2rasileira
terial abrasivo para polir, oleina para
Local: São Paulo
lustrar, óleos para limpar móveis e
Classe: 50,
utensílios, pomadas para dar e conserGêneros de Negócios: Alugadora de
Requerente: Papelaria e Perfumaria
var brilho, -preparados para lavar e tirar
PENTAGNO REPRE.-Materiais Promocionais
Quenic Ltda,
manchas, preparados para tirar ferruSENTAÇnS
Local: S. Paulo '
gem, sabão comum, sabão de areia, saN9 841.175
Classe: 38
ponáceos, -soda cáustica, tijolos para
Artigos: Agendas em branco, álbuns eus
Mariano
Silveira
Requerente:
José
brilho e polimento, tintas para lustrar e
Marret
branco, bobinas de papel, papel almaço,
polir, pomadas para calçados, tochas
Local: São Paulo
papei carta, papel para impressão, papel
•cie cera, velas de sebo, e cera
TELLIER ".
Classe: 21
para desenha,r, e escrever, cartões coInd. Brasileira
Título de Estabelecimento
merciais e de visitas, envelopes, fõlhas
N9 841.165
de celulose, fôlhas ee papelão, papel
N° 841.169
para qualquer fim, papel alutnlnizado,
Requerente:
Mercearia
Talher
Ltda.
11EDE "--,
papel de sêda, orçamentos de de papel,
Local: São Paulo
cadernos escolares, mata-borrão, e tubos
Classe: 41
ind4Brasileira,
de papel ou papelão
BRASNAVAL
Artigos: Aroz, fe1;ão, fubá, café, óleos,
sal, queijos, requeijões, salame, leintiTERMO N° 841.581
Requeretne: Testi). "Rêde" Ltda.
IND0 BR ASI
14, massa de tomate, grão de bico, leLocal: São Paulo
gtrines em conservas, manteiga, linguiça, salsichas, féculas alimentícias de
Classe: 23
" PADERMI_
cereais, bolachas e preparados em
Artigos: Tecidos de algodão, tecidos de Requerente: Brasnaval — Importação,
=mei/eira
massas
alpaca, tecidos de amianto, aparas , de Comércio e Representações de Equipatecidos entremeados de borracha, tecimentos Marítimos Ltda.
841,176
dos de cambraia, tecidos de ánhamo,
Local:' São Paulo
Requerente: Indústria de Máquinas
tecidos de coroa, tecidos de casimira,
Paderml Ltda.
Classe: 20
Local: São Paula
tecidos de ganga, tecidos de gase, teArtigos: Equipamentos marítimos
Classe: 6
cidos de gorgorão, tecidos de guta-per"NOVO ORATÓRIO
Artigos: Máquinas para o corte de mácha, tecidos isolantes em peça, tecidos
N° 841.170
Ind. Brasileira
quinas, alimentícias, máquinas de cor.
-' de juta, tecido de jersey, tecidos de lã,
tar frios, máquinas de macarrão, máquilinhagem, tecidos de line), tecidos de
nas descascadoras, máquinas de salgar,
Celulose,. tecidos de ce um, tècidos de
onnii
máquinas afiadoras, máquinas de ex.
Requerente: Super Mercado Neivo
trepe, tecidos de cretone, tecidos de elasprenaedoras, máquinas misturadoras, máOratório Ltda.
ticos, fazendas em peças, tecidos de Requerente: CEEMI — Conservadora
quinas moedoras, máquinas cortadoras
Local: São Paulo
flanelas, tecidos de fustão, tecidos de
Eletrônicos Mécheos
Classe: 41
'gabardine, tecidos de papel, percala per- de Equipamentos
TERMO N° 841.582
e Industriais Ltda.
Artigos: Azeite, óleos, legumes em concalina, tecidos de plásticos, sarjas, , teLocal:
São
Paulo
servas,
condimentos
para
alimentação,
cidos de., malha„ tecidos de matérias
linguiça, salsichas, canela, massa de
•
plástica, morim, musselina, tecidos de
Classe: 50
naylon, tecidos de opala, organdi, paco- Objetol serviço de conservação de apa- tomate, banha, café, chá, carne seca,
R.G.
tnd. brasileira
, paco, pano-couro, tecidos de seda, ta- relhos e equipamentos eletrônicos médi- carnes conservadas, arroz, feijão, bafetás, tecidos revestidos de qualquer
tatas, milho, requeijões, paio
cos e" industriais
, material, veludos, tecidos de vidro e
N° 841.177
_ tecidos de viscosa
N9 841.171
Requerente: R. G. Móveis e Decora..
N° 841.166
ções Ltda.
,
Local: São Paulo
7 BELO
LOTtRIOA CONFIANÇA
Ind. Brasileira
*-1,/SALOIdEiè
Classe: 40
Artijlos: Conjuntos de móveis, dormitá:.
Ind.Bresileiri>
rios, criado-mudo, cristaleiras, camas coRequerentár Mauro Tavares Vieira
Requeretne: Comércio de Papéis e
muns, camas com molas, cadeu as com
Local: São Paulo
Papelão 7 Belo Ltda.
rodas, cadeiras comuns, arma-rios. ber,
Classe:
49
—
Título
,
"
Local:
São
Paulo
Requerente: Distribuidora de Bebidas
ços. acolchoados para 1/uiveis,"g- uarda.
Generos de Negócios: Bilhetes de
Classe: 38
"
Cacique Ltda,
roupa, poltronas, guarda-comida, guardaLoterias
Artigos: Papel e papelão
Local: São halo,

it
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louça, cadeiras para escritório, colchões,
gamiseiffs; travesseiros, vitrines. scb
forma de móvesi

;rumo N.

841.589

...n••,•n•

N° 841.583

twssouRI
Ind.

Braeileiri

.311.0 841.394

Março 41e 1968 1485
N.9

841.600

.'T 0 D A Y

Ind. Brasileira

1-12ANI412i1:ire„

Requerente: Textil e Confecções haculi Requerente: — Editôra Today Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Ltda.
, Classe 32
Local: São Paulo
Artigos: — Edições impressas, livros
Classe: 36
Impressos, publicações impressas, órArtigos: Confecçõe,
gãos de 'publicidade, obras culturais
Requerente: Panificadora Mariluci Ltda.
e literárias, publicações técnicas, álLocal: São Paulo
buns para coleções, catálogos, blocos,
TERMO N° 841.590
Classe: 41
talões e folhetos
Artigos: Pão e Bolos
N. 841.595
TERMO N° 84.584 1~n••••••,~

PISCA PISCA

PEGAS
Ind. nrasileira

Requerente: — Chão Preto casa de
Chopp Ltda.
• Estabelecido em São Paulo
IIND. BRASILEIRA
Classe 42
Artigos da classe
Requerente: — Café Beira Mar Ltda.
Estabelecido em São Paulo
14.9 841.601
Classe 41
• Requerente: Philastolpho de Almeida' Requerente: Bar e Lanches Pisca-Pisca
Artigos: — Biscoitos e café
Ltda.
Local: São Paulo
NOVA ESTRÉLANIL:
Local: São Paulo
Classe: 50
N.9 841.596
Classe: 41
Artigos: Recados l'elefônicos e Serviços
Artigos: Lanches, pães, bolos, biscoitos,
de Telefonia
., Ind.B1a'Sileir,a
TANA-111
roscas, sanduiches, empadas, pastéis, torIn. Bras il e lra tas, pizzas, churrascos, croquetes, coTERMO 1\1 9 841.585
Requerente: — Distribuidora de
chinhas e café
Bebidas Cacique Ltda.
Estabelecido em São Paulo
TERM N° 841.591
Classe 46
Requerente: — Tana-1.4 Boutique,
Artigos: — Agua sanitária, água de
Limitada
lavadeira, alvejantes, anil, azul da
Estabeelcido em São Paulo
lavanderia, alvejantes, composições
Classe 36
E . te
Artigos: — Artigos de vestuário e rou- para lavagem, detergentes, abrasivos
CONTÁBIL " •
pas feitas em geral inclusive calçados, para polir, alvaiade para limpeza,
ACEPEL
blusas, calças, casacos, ca- areia fina para polimento, barrilhas
Ind. Brasileira" agasalhos,
pas, chales, chapéus, casacos de pele, para lavanderia, boneca de cêra para
gravatas, jogos de lingerie, luvas, len- polimento, composições para lavagem,
,Requerente: A. T. E. C. Assisteucia
ços meias, penhoar, pulover, quimo- composições para limpeza de móveis
Técnica Contábil S. C.
Requerente: acepel» — Acessórios e nos, robe dechambre saias, shorts, e utensílios, detergentes, briquetes
Locla: São Pauol
para polir, brunidores, buchas para
atolas, taier e vestidos
Peças de Empilhadeiras Ltda.
polir, cera de lavanderia, cera para
Classe: 33 — Titulo
Estabelecido em: São Paulo
conservar brilho, cera para lustrar,
ris, 841.597
Clas-e: 6
cera para polir, composições para briArtigos: maquinas e suas ,partes InteTERMO N9 841.586
lho, composições para conservação de
grantes, empilhadeiras
móveis e utensílios, pano de silex,
pano de vidro, pano esmeril, pano
A,
quimicamente preparado para tira
, 9RMO, N° 841.592
manchas, pastas para dar e conservai:1
se
„id
PANESP "
kull:ANgUatirn
lvilho, esfregões, para polir, esmeril,
. —Bras eira
esponjas de aço para polir, esponjas
AN-ERA
quimicamente preparada para polir,
farinha para lixívia, féculas par ali-.
crua. Brasileira
xívia, flanela quimicamente prepa.
Requerente: — La, Bancarella
Requerente: Francisco Euclydes
rada para limpeza, fósforos, goma paPresentes
Ltda.
•
Paschotto
ra lavanderia, graxa para couro, sa n
Requerente: Anera
Indústrias MetaEstabelecido em São Paulo
Local: São Paulo
pato e madeira, giz para sapatos, hl.
lúrgicas Ltda.'
Classe
32
dróxido de sódio, lã de aço para no.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: — Jornais, revistzs, livros, lir, líquidos, detergentes, lixivia, lixa,
Artigos: Estalações elétricas em
almanaques, publicações impressas produtos para lustrar, massas para;
Classe: 6
construções
Artigos: Máquinas para a fabricação de em geral, histórias e mquadrinhos e brilhar, massas para polir, material
álbuns para figurinhas
abrasivo para polir, oleina para lus110~n,,
pães
trar, óleos para lustrar, óleos para
TERMO N 9 841.587
limpar, móveis e utensílios, pastai
N.9 841.598
N. 841.593;
para lustrar, pastas para polir, pomadas para dar e conservar brilho,
4,*
pós para lavar, pós para lustrar, pós,
NEOTUR
para polir, potassa, preparados para
; CONTABIL E ADMI.1
Ind.A9ftsileira
dar e conservar brilho, preparados
'índ.. Brasileira
NISTRADORA GOU-para lavar, preparados para lustrar,
. ...VEIA '
para polir, sabão comum,
Requerente — Anera — Indústrias preparados
sabão de areia, saponáceos. sulfato
Metalúrgicas Ltda.
para
lavanderia,
sóda cáustica, n
Estabelecido em São 2^ido
silicatos para lavanderias
Requerente: — Neotur S.A,
Classe
8
.
Requerente:- Octaciiio Gouvcia
Agência de Turismo
Artigos: — Fornos para padarias
N.9 841.602 •
Estabelecido em São Paulo
Local: São PauloClasse: 33 -- Titulo
841.599
N.
•
-.Classe 50
Artigos: — Venda de passagens por
TERMO N° 841.588
conta própria ou de emprêsas de
MOLIBDÊNIO IUDASIA
transportes, reserva de acomodações
em hoteis e similares do Pais e do
In4.Bras1leira
estrangeiro; organização de viagens,
RAINHA 'ESTER
, peregrinações e excursões dentro e
° SORMALY
Ind.Bra01.1,eira
fora do País; informações aturistas e
Ind. Brasileira
viajantes, inclusive de guias e intérRequerente: — Ivo Lúcio Silva
pretes; obtenção e legalização de doEstabelecido em São Paulo '1
cumentos de qualquer natureza pare
Classe 47 1)
viajantes
em
geral;
reserva
de
inRequerente: Rodrigues, Rodrigues
gressos para espetkulos públicos, Requerente: -= Indústria de Confec- Artigos: — Briquetes combustíveis,'
6 Cardin Ltda.
ções Rainha Ester Ltda.
briquetes para aquecimento, carbuesportivos e artisticosNex ploração de
Estabelecido em São Paulo
Local: São Paula
servicos de transportes turísticos em
rantes.- gorduras para lubrificação e
Classe 86
ônibus e "limousines". por conta
iluminação, graxas lubrificantes, pra.
Classe: 41
Artigos da classe
própria ou de terceiros
parados para fins de iluminação, luz..
Artigos: Sorvetet
s.

rHQNOGEAKKA'PHIL
btasileira

T IA

fd8

piffi.•••••nme

índ
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brificantes de qualquer espécie, óleos
Classe 6
N9 841.611
N9 841.616
lubrificantes, essências para lubrifiArtigos: Diafragmas da bomba
cação, aditivos para lubrificação, fluíde gasolina e carburador
dos combustíveis e lubrificadores, fluíIdos para freios, para isqueiros e iluN9 841.606
minação, gás combustível, gás para
1nd "BRILuou
aquecimento e iluminação, gasolina,
li
ABC
geléia para lubrificação, óleos para
brasileira
Ind.
amortecedores e aquecimento, óleosingE. RE§ AVIOOLA
para iluminação, para fins lubrificanasileira
tes, petróleo refinado, querosene, álcool motor, álcool carburantes, álcool
Requerente: Briicor — Indústria Requerente: ABC — Veiculas e Peças
carburado, álcool solidificado, prepade Tintas e Vernizes Ltda.
Sociedade Anónima
rados para fins de aquecimento, azeiLocal: São Paulo Sao Paulo
te para iluminaçãd, benzinas e cara Requerente: Editora Dado 1 XIS.
Classe 16
Classe 50
'Local: São Paulo
para iluminação
Artigos, tintas para paredes, tintas Artigos: Comércai cie veicutos, peças
Classe 32
'para armários, tintas para portas, e prataçÕes de serviços mecniâcos
-N.o 841.603
Artigos: Jornais, livros e rev 'Mas tintas para portões, mias para muImpre.sas
ros, tintas para vitrines e venezianas
N° 841.617
e tintas para batentes
N9 841.601
N9 841.612
•n•n•nnn••

-Ind.' ingsheira
Ind.Brastleira

Requerente: Bazar Nõvo Ltda.
Local: São Paulo
Classe 12
Requerente: — Ivo Lúcio Silva
Artigos: Colchetes, dedal, fechas
Estabelecido em São, Paulo
corrediços, fivelas, grifas de , metal,
Classe 47
Artigos: — Briquetes combustíveis, para vestidos, barbatanas, alfinetes
briquetes para aquecimento, carbu- comuns, agulhas para costurar, ilhoses e botões
-: rantes, gorduras para lubrificação e
Iluminação, graxas lubrificantes, praN9 841.608
' parados para fins de iluminação, lubrificantes de qualquer espécie, óleos
lubrificantes, essências para lubrificações, aditivos para lubrificantes,
fluidos combustíveis e lubrificadores,
fluidos para freios; isqueiros e ilumi" VIDEIRA
Ilação, gás aombustíveis, gás para
md, Brasileira'
aquecimento e iluminação, gasolina,
geléias para lubrificação, óleos para
amortecedores e aquecimento, óleos
• para iluminação, parafinas lubrificantes, petróleo refinado, querosene, ál•
Cool-motor, álcool carburante, álcool
Requerente:
Videira
Lanches
Ltda.
ecrburado, álcool solidificado, prepaLocal: São Paulo
rados para fins de aquecimento, azeite .para iluminação, benzinas, cêra
Classe 41
_ para iluminação e carburantes
Artigos: Lanches de: Aliche, mortadela, presunto, roz-bife, mussareia,
N9 841.604
queijo, manteiga, paio, copa, patea
e churrascos
•n••••n••

O LUBRIFICANTE
DA ÉRA ESPACIAL

a

Requerente: Ivo Lúcio Silva
Local: São Paulo
. Classe 47
Artigos: Expressão de propacanaa
N9 841.605

Requerente : Brilsor
Indusima
de Tintas e Vernizes Ltda.
Local: São Paulo
Classe 16
Artigos: Tintas, tintas para paredes,
tintas para armários, tinas para
portas, tintas para portões, tintas
para muros, tintas para vitrines
e venesianas e tintas para batentes
No 841.613a

Requerente: Molpeças Fundiçao
e Metalúrgica Ltda.
Local: São Paulo
Classe 21
Artigos: Alavanca de amolo, carrocerias, dragas, engates, eixos de
veículos, breques, calotas, aros para
veículos, eixos de veículos, direções
de veículos, para-britas, para-choques para-lamas, para veículos, freios,
de veículos, estribos de veículos, guidões para veiculos, molas de veículos,
câmaras de ar para veículos e rodas
de" veículos
N9 841.618 -

Ina.L9Mileira
Requerente: Lufe Metais Ltda.
Local: São Paulo
Classe 5
Artigos: Sucata de metal, soldas
metálicas, ligas metálicas, colas metálicas, metais fundidos, aço, adesivos
metálicos, alpaca, alumínio, aparas
de metal, metais em barras, bronze,
cobre, ferro, gusa, chumbo, mangarias, platina, níquel e zinco

" ZANZIBAR "
Ind. Brasileira

aiff2ilita

Ind.

•• • ILTEX."

asileira -

Requerente: Bruen/. — Indústria
de Tintas e Vernizes Ltda ,
Local: São Raul*
Classe Ia
Artigos: Tintas, tintas para paredes,
tintas . para armários, tintas para
Requerente: Indústr ia e • Comércio portas, tintas para Portões, tintas
de
Metais
Tubandt
para muros, tintas para vitrines
de Artefatos Limitada
a Venezianas e tinas para batentes
Loaal; São Paulo

lnd:m°14,1ffielra

Requerente: Indústria Mecitnicii
Zanzibar Ltda.
Local: São Paulo
N9 841.614
Classe 21
N9 841.609 •
Artigos: Alavanca de câmbio, carrocerias, dragas, engates, eixos de
veículos, breques, calotas, aros para
SANTA VITORIA "
veículos, eixos de veículos, direções
de veículos, para-brins, para-choInd. Brasileira ques,
1'
para-lamas, para veículos, freios
li
de veículos, estribos de veículos, guidões para veículos, molas de veículos,
veículos e rodas
Requerente: Santa Vitória — Em. câmaras de ardepara
velculos
prasa de Pescados Ltda.
"
Lneal: São Paulo
Requerente: Carlos vieira..a.pinozzo'
N9 841.619
Classe
41
São
Paulo
•
Local:
Artigos: Pescados, peixes, peixes em
Classe 32
conservas, atum, bacalhau, sardinha,
camarão, lagostas, maTiscos, ostras,
Artigos: Um conjunto vocal
manjubas, baleia e ciris
e musical
." LAUMYR °
N9 841.615
N9 841.610
Ind. Brasileira

Ii

IND. BRASILEIRA.

n BRIL-LUL n
Ind. braslieira

Wira

Ind. "

Requerente: "Nobik" — Refrigeração, Indústria e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
•
Classe 8
Artigos: Sorveterias, aparelhos de
refrigeração, parelhos refrigerados,
balcões, frigo ificos, geladeiras, filtros, autOnlá IcOS, ventiladores, liquldificadores, voltímetros e aparelhos
de ar refrigerado
'

Requerente:, Tecidos Laumyr ,Ltda
Local: São Paulo
Classe 23
Artigos: Tecidos de algodão, tecidas
de alpaca, aparas de tecidos, tecidos
de celulose, tecidos de cetim, tecidos
de jersey, tecidos de juta, linhagem,
tecidos, de malha, tecidos de linho,
tecidos de crepe, tecidos de cretone,
tecidos de casemira, tecidos de flanela, tecidos de gase, tecidos de maca,
tecidos de sada, tecidos de fustão,
sarja, e retalhos de tecidos

n
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S/IAR
Ind. Brasileira
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IClasse 50
com álcool, vinhos vermutes, Tinha
Gêneros: Marca de serviços a ser ,pitmantes, vinhos quinadas, vodkti,.
utilizada pela, requerente em suas
whisky
atividades no ramo da segurança
e vigilâncla nas empresas
N9 841.630
Na. 841.C24-628
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punhos, , pulôveres, ponchos, sus..
pensõrios, soutiens, suéter sungas,
"tailleurs", tiaras, toucas, túnicas,
turbantes, uniformes, roupões, saias,
sapatos, stainas, vestidos, ashorts
"saias", véus e visons

N9 841.635
Requerente: Silar a-- Utilidades
Domésticas S.A.
Local: São, Paulo

EIT —0AR
/na. brasileira-

Artigos

•

Na classe 8: Aparelhos de rádio
Requarente: Degmar Ribas
e televisão, refrigeradores, toca-dis- Local:
São Bernardo do Campo
cos, alto-falantes, ventiladores, evausClasse 11
toras, lâmpadas, liquld1ficadores9 as- Artigos: Chaves
de parafusa de
piradores de pó, faróis, lampeões„ fenda. lima para platinada,
chave
balanças, lustres, fogões, chuveiros 'cruzeta para regulagera de caibre',
elétricos, lavadeixas, relógios e pilhas 'gera, alicates, lâmina para aaertura
Renuereate: Taberna do raiálio Ltda.
elétricas
do platinado, chaves de beca
Local: São Paulo
Na classe 11: Faqueiros, completes
Classe 8
Classes:
42 e 43
ou em partes, talheres,. adumas me- Artigos: Bobinas
velas. Artigos: Titulo de41,estabelecimento
tálicos, cinzeiros, vasos, copes, aute- de ignição, tampadedoignição,
distribuidor,
nas, baixelas, coqueteleiras, fôrmas, platinados, rotos (cachimbo), conN9 811.631
jarras, panelas e castiçais
terminal do cabo da vela,
Na classe 15: Artigos para prassnte densador,
lâmpada,
do
farol,
lâmpada
do
de porcelana, cerâmica, faiança, lou- pisca-pisca, lâmpada de iluminaçãc.
ça, barro ou similar a saber: açuca- da placa, lâmpada do farolete, pireiros, aparelhos de café, aparelhos
Secas, lanterna manual, lâmpada
de chá, aparelhos de jantar, blaco- lhas
• QUín QUÁ
teste de ponto do distribuidor„
teiras centro de mesa, compoteiras, de
fusíveis, fios ceratos
'Ind.
Brasileira
fôrmas, frascos, garrafas, !fruteiras. fita isolante, Classe
21
jardineiras, jarros, leiteiras, morangas, Artigos: Caco da embreagem,
diapratos, saladeiras, tijelas, vasos, va- fragma da bomba de gasolina, cria
silhas e xicazas
da ventilador,, polia do ,, veatiladana.
Na classe 40: Móveis. -residenciais. pivot
Requerentes: Pio Borges e rve
do bico da câmara de ar,
para escritórios,. a saber: cozinhas palhetas
Apolinárie Duarte
do limpador de parabrisa
"americana", dormitórios,, armarias,
Local: Sá.2) Paulo
salas, estofados,. pus, b ancos. IffaSaa,
Classe 49
IV 841.627
cadeiras, poltronas e móveis divisionais
Artigos.: Bilhetes de Dotaria
149 841.621
841.634

r

FALCX0'
Ind. Brasileira

7

Requerente: Precisa — Participsaões,
Empr eendimentos,. Comércio .
e Indústria S.A.
Local: São Paulo
Classe 32
Artigos: Almanaques, álbuns ima
pressos, anuários, catálogos, foilistoa
impressos, folhinhas impressas, jornais, livros, programas de racho e do
televisão, programas impressos, iropaganda impressa escrita., prosaecues
impressos -escritos, publicações Mi.
pressas e revistas impressas
.
N9 841.638

' SAMBURÁ

Requerente: Artes Gráficas Falcão
Limitada
Local: São Paulo
ÇJ''
Classe 38
NS) Requerente: Mário Fongaro
Armarinhos
• Artigos: Agendas era branco, albuns
Local: São Paulo
em branco, bobinas de papel, blocos
o4t>
Classe 38
para anotações, blocos, para corresArtigos: Blusas, vestidos, casacos, pondências, brochuras não impres"manteaux", paieós, coieaes, caras, sas cartões de visitas e comerciais,
fr
"pegnoir", pulôveres, chatas, combi- envelopes, etiquetas, fôlhas de, papenações. Laias, soutiens,, "maillots"'', lão, livros comerciais em brancoa
calças, camisas, camisolas,, cuecas, mata-borrão, notas fiscais, notas proceroulas, pijamas, meias e lenços missórias, papel almaço, papel cada,
papel para embrulho, papelão para Requerente: Precisa
Participações, Requerente: Precisa — Participaaões,
N9 841.622
qualquer fim, pastas da cartolina,
Empreendimentos, Comarcio
Empreendimentos, Comércio e tia
recibos
em
branco,
sacos
de
papel,
. e Indústria S. A .
•
dústria, S. A.
talão de recibos
Local: São Paulo
Local
: Site Paulo
Classe: Nome cornercial
N9 841.628
Classes:. 2 e 32
N9' 841.632
Frase de Propaganda
IND., 1BR AS IL. EIRA .
N9 841.637
Requerente: Cidade, e Campo,
SASY
Decorações Ltda.
•
STA "
Ind. Brasileira
Local: São Paulo
Classe: 41
Ind.Bra-st/eira
Artigos: Móveis em metal, vidro ou
Sa.sy — Indústria e Comadeira, estofados ou não, a saber: Requerente:
Peças para Tratores Ltda,
mesas, cadeiras, cadeiras giratórias, mércio deLocal:
São Paulo
camas, poltronas, armários, estantes,
Requerente: Herschel Henrique Gria
Classe 7
balcões, bancos, biombos, cabides,
Local: São Paulo
colchões, cómodas, prateleiras e ban- Artigos: Máquinas de agricultura
Classe 36
e hortcultura e suas partes intequetas
grantes, grandes instrumentos agri- Artigos: Aventais, agasalhos, lbabydol,
batinas,
bermudas,
calções, cacolas inclusive tratores e implemen,N9 841.823
misas, camisetas, camisolas, blusas,
tos agrícolas.
i lusões, boleros, cachecols, cakaa
calcinhas, gorros, guarda-pá, gravaDr?' 841.82g
tas, hábitos, japonas, jaquetas, capas,
IND. DRA.-SIGMA

1

CIDADE É CAMPO I

n• n

capotes, casacos, casacas, ceroulas,
'chales, chapéus, chinelos, cintas, cintos, coletes, combinações, corpinhos,
1' cuecas,
cueiros, dominós„ echarpes,
estolas, fantasias, fardamentos, farIIRASILI111
das, fraldas, fraques, quizilaras, roites RequCente: Precisa — Participaçõeta
de chambre. reunas brancas. de uso Empreendimentos, Comércio e In.
Requerente:. Hideo Shinkawa
'pessoal, maiôs,, tensos, ligas bilras,
Local: São Paulo
dústria S. A.
.roupas profissionais, lingeries, mantas
,
Classe 42
Requerene: Oreanização EsnecialliLocal: São, Paulo
anis,
,Am,
de uso pessoal„ mantõs, meias conatida cm, Segurança e Vig ilânCia. nas Artigos: Aguardente, anel-N.11
bitter„ brand,T, conhacue, cervetas, fecções, modelmiores. paletós„ °peie
Classes: 16 e 3?
Ensprésas. Oesve São Paulo Ltda.
Frase-de Propaganda
fernet, genebra, gin, licores, frutas noirs,. pe/erines, pijamas,. peitilhow,
Local: Mia Paulo

OESVE

REPIIGIGI
brasileira
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N9. 841.645
• confetes, carimbos para colorir, chãrettes, carrocerias, cabeleiras para
bonecos, dominós, damas, discos Ge
arremêsso desportivo, dardos para
lançamento, espingardas de brinquedo, figuras de aves e animais, Joelheiras para esporte, jogos de foot*-ball de mesa, jogos de armar, luvas
tS.
para esporte, lança perfume asa lo Requerente: Carlos Alberto de Souza
Ferreira
no carnaval, lanchas, miniaturas de
Local: Guanabara
utensílios domésticos, máscaras oara
esporte, navios de brinquedo, patineClasse: 50
-4.41
tes, patins, petecas, piões, palhaços,
Atividade: Conjunto musical
• roupinhas para bonecas, revólver de
43. 35:è
N9 841.647
brinquedo, raquetes, redes de metal
para pesca, rifas, fantoches, tênis de
1,0
mesa, trens, snookers, tômbolas, tamboretes, tornozeleiras para esporte,
tacos, bolas e mesas para bilhares,
vagonetes, varas para saltos, varas
para pesca, velocípedes tarraf as,
Requerente: Coluna S. A. Gráfica,
Iscas e xadrês
Jgcs e Brinquedos
N9 841.643
Local: São Paulo
Classe: 49
Artigos: Brinquedos, jogos e passatempos em geral: Automóveis, aviões
de brinquedo, armas de brinquzdo,
bercinhos, bonecas, bonecos, 'aralhos, bolas para- todOs os . esportes,
tes, barquinhos, carrinhos, caminhões,
tes,barquinhos, carrinhos, caminhões,
carrocinhas, chocalhos, caneleiras
para esporte, canoas, canoinhas,
Requerente: Fernando Antônio Naconfetes, carimbos para colorir, charchain Ramos
rettes, carrocerias, cabeleiras para
Local: Pernambuco
bonecos, dominós, damas; discos de
Classe: 33
arremêsso desportivo, dardos para,
Frase de Propaganda
lançamento, espingardas de brin'queN9 841.648
do, figuras de aves e animais, sae-lheiras para esporte, jogos de football de mesa, jogos de armar, luvas
para: esporte, lança perfume usado
no carnaval, lanchas, miniaturas de
utensílios domésticos, máscaras para
esporte, naados de brinquedo, patinetes, patins, petecas, piões, palhaços,
roupinhas para bonecas, revólver de Requerente: La, Republicana S. A.
Estabelecido em: Uruguay
brinquedo, raquetes, rêdes de metal
para pesca, rifas, fantoches, tênis de
Classe: 44
mesa, trens, snookers, tômbolas, tamboretes, tornozeleiras para esporte,
tacos, bolas e mesas para bilhares, Artigos: Artigos para fumante: Civagonetes, varas para saltos, varas garreiras, cinzeiros, cachimbos, carteiras para fumos, charutos, cigarra,
para pesca, velocípedes, tarraf as,
Fernando Antônio Puacigarrilhas, filtros para piteiras e Requerente:chain
Iscas e xadrês
Ramos
para
cigarros,
fumos
em
fdlhas
ou
N9 841.642
Local: Pernambuco
era corda, isqueiro, piteiras, tubos de
Classe: 33
cachimbo, rapé e tabacos
Frase de- Propaganda
N9 841.644
N9 841.649
Tae 841.641

841.638
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ftequerente: Precisa — rarticipaçõeS,
Empreendimentos, Comércio e Indústria S. A.
Local: São Paulo
Classes: 16 e 32
Frase de Propaganda
N e 841.640

'Sr

É O BANCO DO,
NORDESTE... E SE
E Do NORDESTE, e
E NOSSO

O BANCO QUE NASCEU
NO MOESTE (CRESCEU
PANA SUN O RAY&

Requerente: Coluna S . A. Gráfica,
Jogos e Brinquedos
Local: São Paulo
Artigos: Brinquedos, jogos e passatempos em geral: Automóveis, aviões
de brinquedo, armas de \ brinquedo,
bercinhos, bonecas, bonecos, baralhos, bolas para todos os esportes,
brinquedos para formar, barcos,
tes, barquinhos, carrinhos, caminhões,
carrocinhas, chocalhos, caneleiras
para esporte, canoas, canoinhas,
confetes; earimbos para colorir, cnarrettes, carrocerias, cabeleiras para
bonecos, dominós, damas, discos cie
arremêsso desportivo, dardos para
S U LI MAR.
lançamento, espingardas de brinqaedo, figuras de aves e animais, joeSiiisi
Paul*. Capital
•
lheiras para esporte, jogos de footbali de mesa, jogos de armar, • luvas
para esporte, lança perfume usalo
Requerente: Sublimar Liofilização
110 carnaval, lanchas, miniaturas de
Industrial Ltda.
utensílios domésticos, máscaras para
Locai: São Paulo
esporte; navios de brinquedo, patineClasse: 33
. 'tas, patins, petecas, piões, palhaços,
Titulo de Estabelecimento—
roupinhas para bonecas, revólver de
brinquedo, raquetes, rédea de * metal
N9 841.646
para pesca, rifas, fantoches, tênis de
mesa, trens, snookers, tômbolas, tamboretes, tornozeleiras para esporte,
Requerente: Fernando Antônio ?outacos, bolas e mesas para bilhares,
- chain Ramos
vagonetes, varas para saltos, varas Requerente: Coluna S.A. Gráfica,
Local:
Pernambuco
para pesca, velocípedes, tarrafas,
Jogos e Brinquedos
Classe:
33
•
Iscas e xadrés
Local: São Paulo
Frase de Propaganda
N9 841.639
N9 841.650
Classe: 49
Artigos: Brinquedos, jogos e passatempos em geral: Automóveis, aviões
de brinquedo, armas de" brinquei.,,
bercinhos, bonecas, bonecos, bara- mento do Estado de Pernambuco
lhos, bolas para todos os esportes, Requerente: Banco
S. A.de Desenvolvi- Requerente: Banco ' de Desenvolvibrinq.e2or. para formar, barcos, boLocal: Pernambuco
mento do Estado de Pernambuco
tes, barquinhos, carrinhos, caminhões,
S. A.
Classe: 38
chocalhos,
caneleiras
carrocinhas,
Local: Pernambuco
Requerent e : Péricles Rebelo e Ro- para esporte, canoas, canoinhas,
Artigos: Cheques
i
berto Repeto
Classe: 50
Local: Guanabara
Artigos: Publicidade, Pesquisas de
Classe: 33
mercado e promoção de vendas
PRECO DO NÚMERO DE HOJE: NCRS 0,16
, Titulo de Estabelec1ment9

UM BANCO DO NORDESTE
SER VICO D.0 BRASIL

UM UNO REGIONAL DE
PRIDEÇA0 Wien'

01.

FINANÇA'

CHEQUE FAMILIA
tHEQUE DO LAR

E3ANDEPÉ

