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DEPARTAMENTO NACIONAL
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,

EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 194

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

REPUBLICAM
Arquivamento de processos

• Foram mandados arquivar os seguintes processos abaixo mencionaN9 135.099 - Pfaudler B.?imatit, 149 159.274 - Hheem Lyaaght LI- dos:
De 14 de março de 1968
.mi1ed.
Inc.
br:' 530.416 - Calçados "Napo3es"
Weyrhaeuser Com- Ltda.
. N9 148.800 - Parke, Dav;s & 11,3 9 159.302
Pedido do transferência
pana.
Company.
N O 531.409 - Evaldo Lima da
Can Costa.
N9 359.304 - Continen' ai
N9 119.377 - Bejs I Vastera3 AB
Luder S.A., Indústria e Come cio e Nitroglycerin
Cunpany, Inc.
N9 531.424 - Hugo Gonçalves
Aktienbolaget.
- No ped:do de preferência do UrN9 148.804 - Parke, Davis & 1 149 159.512 - Aridio do Couto Roma.
703.910
marca
"Luaer"
ino - n9
Pitta.
Company.
149 531.452 - Onofre oJs; Feia.
- Defiro o pedido de preferência.
N9 142.255 - Shell International 149 159.524 - Companhia Intiu.-.;- reira.
Rascara/1 Ma,atschappij N. V.
N9 531.604 - Cia. Agro-Pecuária
trial Nossa Senhora da Canceição.
DIVISÃO DE MARCA
N9 149.201 - imperial Cnem:cal N 9 359.812 - Carlos Roberto Rei.) e Industrial.
o
Industries lamited.
N9 531.605 - Ca. Agro-Pecuaria
De 14 de março de 1968
N9 157.386 - Imperial Ch-nical Santos
N9 160.097 - Yoriko Kat/1 mura. e Industrial.
Industries Llmited.
149 100.185 - Fábrica de Relógios NO 532.531 - Aoropeças - ImporTermos com exigências a
N9 154.873 - nua. Inclúst.l.t. Bra- Petrópolis Ltda.
tadora Ltda.
cumprir.
sileira de Embalagens S. A.
NO- Libarato - Cappel- No 539.355 -a- João Pessoa de Rezende.
Extgencias
N9 195.596 - Plavae In:lustria tia iluzzo.
No 53.042 -- Metalúrgica Joniazi
Plásticos S. A.
149 161.223 - Arl ndo maia soabra Ltda.
Têtraos: I
/V 1413.803 - Parke Davis & Cardoso e Nelson Barbosa
N9 532.331 - Arthur Augusto Tor- Company.
N9 533.799 - Francisco Josá
No 161.278 -- Pz:chinery-Prol.
-N9 148.802 - Parke, Davis
res Pontes.
Developpment at La..lero Costa.
Sacieté
Pour
Ia.
N9 582.372 - Agência calçara de omp
No 547.694 - Moacyr Rother.
Vente de Specialites Chim-ques.
Propanganda e Promoções de Venda
N9 149.464 - E. Marà Aktiecgai
N9 547.695 - Moacyr Rother.
161.333
G'ovanio
Antonio
Ltda.
N9
sellcha f 1.
N9 547.696 - Moacyr Rother.
m
Peotta.
cuaS34n-shrdu
m
m
m
149 548.537 - Moacyr Rother.
N9 582.199 -- São Panlo Alparga- .N9 149.933 - CIBA Soante AnoN 9 161.362 - Yoshinobu Yam
tas S. A.
salltchaft) (em inglês: C ba
N9 161.364 - Antonio Abrahão N9 548.538 -- Moacyr Rolhar.
•
No 516.847 - Ciispim Fernanics
Tathalla.
N9 547.098 - Indústria e\ Comé.:cio ter) .
dos Santos.
Sobral Ltda.
N9 la0_017 - Shell Intainationale NO 161.372 - Virg • nio Montezzo N o 558.043 - Fábrica de Sabão '3eResearch Maatschappij N.- V.
Filho.
larosa Ltda.
Arquivamento de processos
CorporaN9 157.350 -.7. Polymer
Salvatore
Morana.
N9
161.379
tion Lmited. •
Republica-se por ter saído COM ineun.
N9 161.447 - Yoshio Matsuo.
• Foram mandados arquivar os se- N9 157.368 - Chemotretaca Inrações no D. O. de 13-3-66
149
161.614
Rubem
Pimenta
de
guintes procesFos:
corpo' ated
Moraes.
N9 158.039 - Stamicarben N. V.
Marcas deferidas:
N9 578.639 - Veclalux Letreiros
NO 161.641 - Heinz Lohmann e
N9 158.448 - F. Hoffmann - La Heinz Doevenspeck.
Limitada.
N9 243.594 - Neomark - NordN 9 575.673 -- Modelação Mecânica Rocha & Cie. Societé Anonyme. (F. Hoffmann-La Rocha & Co. Ah149 162.058 - Enefeite Car In- mark-Werke Gesellschaft Mit BesAdjanel Ltda.
dústria e Comércio Ltda.
chracnkter Hafttaig - classe 2.
N9 5a0.258 - Francisco Alves tiengesellschaf t) .
N9 518.202
Metalmec - MetalBahia.
179.825 - Isidoro JoCabo Grzy- NO 162.063 - Selenio "Wien° PeN9
ima Ind. o Com. Ltda. - Classe 8.
N9 581.659 - Irineu da Silva Oli- wacz.
reira.
veira - ArgalVem-se os proc.? sos.
N9 162.237 -- José de Oliveira ei N9 512.268 - Vinolia Moder Sqt
N9 180'.094 - João das Chagas PiSilva.
mento.
- Unilever Limited - Classe 48
No?itsfório
149 121.480 - Solvay & Cie.
Registre-se com a exclusão de artigos
N9 162.345 - Montecatini Societá de
N9 132.128 - Variando Fellx de Generale
toucador. Pica retificado o clichê
Per L'Industria Mineraria publicado
07X)Sições
Farias e Helio Reis Lopes.
em 30-11-51.
e Chimicc..
142.064
Alfonso
•Baccaro.
149
447.414 - Rainha - Ravaglio ar
N9
Magnesita S. A. - oposição ao
162.663
-_
Plastikrrft
Indústria
N
9
149 135.463 - Pittsburg Plata
Sassala Ltda. - Cl. 28. Registretêrnio 515.073 - marca "Braçimac"
de Plásticos S. A.
Glass Company.
se na classe 28.
- na cl asse 15.
N9 570.904 - Spumix
N9 166.716 - Nigro auseppe.
Sebastião
149 153.438 - The Proctet & GamIndústrias de Guarda-chuvas e bee Company.
N9 166.735 - N. V. KoninkWka. Stockler Campos - Classe 48.
Sombrinhas - Chuvas - Sol S.A.
Pharmaceutiache - Ftbrieken vala
Titulo de estabelecimenta defe- oposição ao Varino Chuvasol - N9 154.939 - Mario Seguso.
149 156.918 - Hellmuth Alfredo Brocades-Stheeman & Pharmacia.
rido:
têrmo 547.917 - na classe 30.
Mauro Omar.
No 166.805 - Rudolf Bar.
N9
554.233
A Televisão - CiaN9 158.098 - Standard Electrica N? 177.419 - Antonio aluilhermino dera - Com. . -Ind.
SEÇÃO FORMAL DE PATENTES
Artigos DomésSoc. Anonanta
da S:Iva.
ticos e Eletrônicos S. A. - Classes
149
158.360
Indústria
Eletrcrne14
de
março
de
1968
8-11 (art. 97, n9 1), sannente para o
F:'.xpediente de
can'ca Gloria Ltda.
SERVIÇO LrE RECEPÇÃO, INIFOR- município cio Rio de Janeiro em face
N o 158.802 - Alfred Tevas MarMAÇÃO
E
EXPEDIÇÃO
Exigências
do art. 96 do mesmo código.
afinem - Una" Armatuienfabr;ck
Marcas indeferidas:
K. G.
Expediente
de
14
de
março
de
1968
com
exigência
a
cumprir
TOrtnos
N9 530.929 - Normenterin - WarNO' 159.094 - Feinando Padalino.
-Arquivar:tent., de processos .
ner-Lambert Pramaceutical CompaNo 175.r7 - Greenawalt Sistera N9,159.109 - Ingersoll-Rand Comny - Classe 3.
pany.
ring Co., Inc.
N9 139.857 - Eassmen Kodak NO 159.139 - Emilia Adrnés, De- N9 301.126 - Sergio tourado Lo- 149 547.813 - Plastemp - Luiz Fre•
pes. - Arquive-se o processo.
drigues • de Menezes - Classe 28.
zonne Carvalha.,
Company.

▪
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As Repartições Públicas deverão entregar na 'Se ç ão de Comunicações do . Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas. o expediente destinado à publicação.
As reclamações pertinentes
à matéria retribuída, nos casa- s de
érro ou omissão, deverão ser
lormuladas por escrito à Seção
de Redação, até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no
órgão oficial.
•

--

A Seção de' Redação fun-

1.

Março

EXPEDIENTE.

DEPARTAMENTO- DE IMPRENSA NACICNAL -

•

CORETOR GERAL

Para evitar inte?.•rupção-"na

cris pa ao szt viço oa p umicacenaa
J. B. DE

ALMEIDA CARNEIRO

remessa dos órgãos oficiais a renova ção de assinatura deve. ser
CHEFE °a acçÃo ca5.ala0L*4x°
com antecedência 'de
FLORIANO GUIMARÃES solicitada
•
trinta (30) dias..
-

DIÁRIO OFICIAL
' • saçÃo elb

,

• Na parte superior do ende.rêço estão consignados o número .
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em 'que findará.

•

Ileçale do laubiteldado do ***** banto do DiaportamOritill
Induat•lal ido hiunistérie
Nacional do ~pai
•
411• indOctrla i• do Comércio
. Impreca()

ais Oficinas

do

DeCartatranto de Imprensa Nacional

ASSINATURAS•.

FUNCIONtRIOS
REPARTIÇÕES. E PARTICULARES
Capital e Interior
Capital e Interior :
• 4 Os originiais, devidamente
• 'autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 1150
NCr$ 18.00 Semestre
grafados em espaço dois em uma Ano
NCr$ 27.00
NCr$ 36,00 Ano
só face do papel, formai,: 22x33:
•
Exterior :
Exterior
as emendas e rasuras 'serão resNCr$
39.00
Ano
Ano
**a
t
•
.• fiJIL • • NCr$ 30,00
a
•••
aro•,••
salvadas por quem de direito.

Sempre serão anuais.

▪ As assinaturas vencidas poa ,
derão ser suspensas sem prévio
aviso.

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA.

Ciona, para atendimento-do público, de 11 às .17h30m.

-- 'As assinaturas podem ser
• tomadas em' qualquer época do
ano, por seis meses ou um ano.
exceto as para o exterior. que

de 1968

NIIMERO AVULSO
-- O preço do número avulso figura na 'última página de cada
•

- As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
A-remessa de vali3res; sem- •
pre a favor do Tesoureiro do Departamento de imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos imanto à sua aplicação.
•

.--

'

- Os suplementos às edições
exemplar.
dos órgãos oficiais só serão remeO preço do exemplaratrasado será acrescido de Nal 0.01, tidos aos assinantes que os solise do mesmo ano, e de NCr$ 0.01 por" ano, se de 'anos anteriores. citarem, no ato da assinatura.
e
•

N9 554.057 - FA-MA T Eletr..° Do, s Znéstica Fa-Ma Ltda. - Classe 40. N9 553.007 . - Index dos Profissionais da Propaganda no Brasil - JHP
JHP - Edições Ltda. - Classe 32.
Tetranicol - José
N9 -573.556
Elias de Barros Pacheco - Classe 3.
Titulo de estabelecimento indeferido:
Asa
N9 554.467- Casa do Ovo
Avícola S. A. - Classe 19-41.
fQ 510.041 - Serralheria São Jorge -- Quirino paiombo
Ciasses 5
- 16 ,--- 33.
N9 529.791 - Therezine Gás Rutano - Norle Gás Buta.no S A. 'classes 8 - 47.
N9 529.750, - São Luiz Gás Burano
- Norte Gas Butano S. A. - Classes 8 - 47.. •
NielS
N9 5E4173 - Wender-Bar
- Hotéis Reunidos Ltda. -- Cias,•
43.
• ses 42
119 .569.688 - Condomínio- do Edifício «Lagoa Azul" - Classe 33. Transferência e alteração
nome:
Somaça A. O. (transferência para
seu nome da marca "Buterfly" Iteg9 n9 124.045). Anote-se a
tracsferencia.
\• Exigências:
-,
Termos com exigências a cumprir:
No -567.574 --- Jean Patou Parfumeur.
N9 570.189 - . Manuplast Manufatura de- plásticos Ltda.
N9 54.173 - Guilherme Galhardo
Martinez (junto ao Têrmo número
573A02).
Filianed ratriutos Farmacêuticos
Ltda. (junto ao Termo -n9 5'T8987.
Diversos:
N9 495.068 - Enka S. A. Metais

e Ligas. - Retifique mediante apos-

tila o nome da requerente para

Emlea S. A. Metais e Ligas.
• N9 441.534 - Tecidos Goodfair Li-

mitada. - Arquive-se.

•,-

N9 575.990 - Nortupply Fornece-.
dora do Navios Ltda. - Arquive-se.
.N9 579.470 - Benedito de Pinho

N9 579.482 - Nestor Mattos da Silva. - Arquive-se.
N9 500.242 - Raymond Camas &
Cie. Ingenieurs Constructeurs. Arquive-se.
Desistência de processos:
•
Wokswagen do Brasil Ind. e Co,n.••
de Automóveis S. A. (declara desistência dos Termos 673.721 - 673.744
- 675.732 - 675.737,- 675. 757).
Anotem-se as desistências e arquivem-se os processos. - .
;
•-- REPUBLICAÇÃO
Exigências
Têrrnos com Exigências á cumprir

N.,141.123 - Nomura Nversaes En-terprise Co. Ltd.
Na. ' 141i. 12 ; . 141.125, 141.126:
Nornura Oversaes Enterprise Co. Ltd.
N. 161.01,- Ircio Bastoni. EICrcind.:Lnica Dyna S.A. (Junto
à pat: PI np 5.877). •
• N.' 149.2E9 - jayine -Maria Fran-,
cl,:x6 de Castellvi
- Ortega.
.
N. 1E3.477 - Same Curi.
N. 158.2e2 . - Mario Giroliznetti
N. 164.9E9 - Branco Peuraca.
- N. 155.021 - Adrianus Egidius
Fufrmnus Van Hes/.
N. 165.111
Carneiro da Cunha
&Cia. Ltda. •
N. 143.876 -- Dadislav Cerveny.
-N. 154.228 Thornas Howard
ley.
N. 154.365
'Hermann Groterhost
e Izaltino Moraes de Arruda Botelho.
' N. 196.869 - José .Joaquim
Mo' ta.
'
N. 196.870 - José Joaquim fia
Mota.
N. 196.922 - ind. e Com. Ismana
Ltda. N. 196.950 - Tid. e Com. de Produtos Eletrônicos Alex Ltda.
-•
N. 157.849 - Henrique José Erochado.
•

N. 162.359 - Dumitru Ghica.
N. 178.945 - Textron Inc.
N. 182.917 - Samuel Joseph Holtzman.
Na. 185.169, 185.170. 185.171.
185.172, 185.173 e 185.174. - Jesus
Ramos Inarrea, Juan Lopes Garcia e
José Garcia Francos.
N. 185.867 - Ind. de Brinquedos
Camblanca Ltda.,
N. 186.396 - Standard Propagans
da S.A.,
N. 190.755 - Tadamassa Uemura.
N. 195.757 - Jturtez Clementino.,
'
N. 195.759 - Lineu Toledo.

N. 824.891 - nome com - Siwa
Engenharia e Construções Ltda.
Armações d eAço Proba' S.A. (oposição ao termo 823.175 marca Dubbel
Stretch).
Armações de Aço Probel S.A. (oposição ao têrmo 823.175 marca Dubbel
Stretch).
• Armações de Aço Probel S.A. (oposição aos têrmosc: 823.477
823.478
- 823.479 - 823.480 - 823.481 mar
ca Visabel). ;
Ind. e Coni. Atlantis Brasil Ltda.
(oposição aos termos):
marca Imperial.
N. 754.049
N. 756.072 - marca Polipiso.
N. 756.073 -- marca Polipiso.
Arquivamento de Processos
N. 156.261-- marca Polimatic„
N. 756.269 - niarca Polimatip.
N. 152.919 - Joaquim Marciano
Filho.
• Luis. Gessy Lever S.A. (oposição
N. 135.305 - Francisco Jacinto de aos' termos: 835.690 - 835.691 835.692 • -835.693 - 835.694 - mar,
N. 153.422 - Benedito Falis do ca Leve-Limp).
Nascimento (arquivem-se os proces- ' Itatiaia S.A. eloulos Motores e
Fesos).
/ ças .(oposição aos termos):
- - N. 832.273
nom eemprêsa PapeNOTICIÁRIO
laria Itatiaia Ltda.
N. 837.436 - rn-rca Itatiaia.
Oposições
N. 840.33 - nome empresa Livra,
• Valisere'8 • A. Fábrica de"Arteratas riaItatiala Edittlira Ltda.
de Tecidos Indesonalháveis (oposição
N. 8 4 0.334 - marca Itatiaia.
aos ternios - 836.518 - 836.519 N. 810.335 - marca Itatiaia.
•
835.520 - 836.521
marca Mundo' que Johnson & Johnson (oposição aos
olta.V
'"
'
termos:' 822:144 - 822.144 - marca
N. 835.522 - Frase a Camisa do Siegilene) .
Cinpal Cia. Indústria de Peças para
Mundo que Volta.
Rhodla - Indústrias Químicas e Tez- Automóveis (oposição aos termos):
, N. 821.784- 8,11.785 marca Rex).
tais S.A. (oposição aos termos:)
Bill S.A. Ind, e Com. (oposição
N. 830.240 - marca Abada.
aos termos):
•
N. 830.300 - marca khodartex.
• N. 821.423 - nome com - BrilhaN. 837.148 -- marca Alba.
Societe -Rhodia,ceta (oposição aos mais do Nordeste Ltda,
'•e-nicso -826.928 - 828.024 - mar- N. 821.424 - marca Brilhamals.
J.A.Chaves (oposição aos termos):
ca - Buherr-Cal).
boN. 8T4)y
231 .16. --manoa Sabonete CaScal Rio - Ind. e Com. de Artigos
.
Rurais S.A. (oposição aos.termos N. 836.190 - titulo A Pemba •Bran826.477 - nome com - Empresa ca. '
Comercial Escol Ltda. .
Celmar Representações S. A. (opoN. 826.473 - marca: Escol.
sição ao termo n9 841.132 marca CoCivia S.A. (Adm. de Bens, Corre- ronado) <
tagens. Yncorporações) (oposição aos
Raposa Adm. Com . e Ind. Limité-inea) .
tada . (oposição ao termo 821.544 marN. 821.3E9 - marca Siwa.
ca Raposo).
•
-

•
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Prerrieáa S. A. Indústria e ComeiTermo: 136.404 - privilégio de ;inPrivilégio de Invenção: Novo moPrivilégio de Invenção: Sistema de
cio (oposição , ao termo 821.950 mas- venção. - aperfeiçoamentos no pro- delo, de Máquina de lavar Roupa - Acionamento
motorizado de 'um teto
ca Premia..
cesso de refino de ferro fundido ou Requerente: }Mover Ltda.
Pontos corrediço para veiculos automoturea
"gusa"
e
conversor
para
a
respecpublicados em 8-3-68
Fica retifi- -- Pontos publicados em 13-3-S8 •Pão de Açucar S. A. Indústria é
cado o têrmo. 121.139.
Fica retificado o termo 138.990 e O
Comércio (oposiçáo ao Urino 821.450 tiva execução.'
marca Emblemática).
Requerente:
A. Des FOrges de ermo: 126.206 - Requerente: 'Sobe requerente: 11.T. Golde Gmbh &
Kibon S. A. (Industrias Alimentí- .Providence.s .Fica retificado o
Steel Works, Ltda. - Pontos publi- Co. K.G.
cias) (oposição ao termo 821.722 mar- ponto. . "" •
cados cm 8-3-68 Fica retificai° o
Termo: 139.784 --Modelo de utiliço Xaxit).
11 Conversor para 'a execução' do titulo: - Privilégio de Invenção: - dade; Novo modelo de escova para
Inatituto Latino Americano de RaEstrutura de Revestimento , de Titánics dentes - Pontos publicadas em
cion S. A. (oposição ao termo 821.379 processo; segundo um ou outrb dos ou de Zircônio sôbre corpo
de outro 13-3-68 - Fica retificado o requepontos precedentes, caracterizado pela
more aMiss Loilypop).
metal.
rente: Yoshio Inque.
fato de compreender uma cuba siméPlásticas- Plavinil S. A. 'Oposição trica, cuja parede interna se abre em Têrmo: 136.414 - Requerente: JoRetificações de Clichês:
ao termo 821.446 marca Emblemati- forma de uma rotação, dando o fun- seph Nicholas Masci e Frederick Iiercal
da até à cúpula, o ánguo das gera- bert, Grutter - Pontos publicados eia
Fica retificado o clichê publicado
S. A. Lanifício Minerva (oposição trizes do cone com o eixo longitudi- 8-3-69 -- Fica retificado o tíiulo:. era 7-6-63 para a marca Rena, Reao termo 821.427 sinal Jorgete).
nal do conversor' estando compreen- Privilégio de Invenção: Processo Po- querente - Doroteu Martins Arroyo
Laboratórios Andrômaco S. A. dido entre 109. 2..259 e sendo, de are- tencializador
da atividade anti-bacte- - Cl. 8- Artigos na Classe - São
(oposiçao 'ao termo 821.568 marca ferêncla, de 189, compreendendo urna riana
Paulo.
Termo: 582.522,
de
•
um
sal de dequalinio.
Remiderm).
cSpsula cónica fechando para a e7Fica retificado o cliché publicado
Fratelli Polli Socletá Per Amola tremidade, sendo- o ângulo' no alto Termo: 137.564 - Privilégio de In- em 14-6-63, para a Marca Petribá (oposi-;ão ao Sermo 821.754 marca do dito como compreendido entre 709 venção: Mescladora,, particularmente Requerente --Engenharia, ComSraio
alescuri).
e 130 e, de preferencia, próximo de Betoneira - Pontos publicados em e Indústria Petribú Ltda. - Artigo
9, de ser o conversor suportado por 8-3-69 - Fica retificado o reque- na Classe: Terno: 583.700.
SPI - Sociedade Paulista de Ia- 9)
um berço ou ramada em arco com um rente: Pablo August.
Fica retificado o clichê publicado
vestimehto oposição ao termo 821.7t$G alucino
dos caminhos -de rolamentos
em 17-6-63 Termo 583.809 para a
marca SP! - Serviço de Proteção do nos planos
Termo. 139.626 a.- Privilégio de In- marca
normais
do
eixo
longitudi'Diantranil - Requerente Inquilinato)._
Dispositivo Centralizador QuInuca
nal do conversor, sendo que um mo- venção:
e Farmacêutica Nikkho do
-Cervejaria D. Amélia Ltda. (opo- tor
para enchedores de garrafas Pon- Brasil
carregado
pela
ramada
em
arco,
Ltda. - Artigos na classe.
siçáo ao termo 840.770 marca IZei). pode à vontade provocar a rotação tos publicados cila 8-3-68 - Fica retiJurgan Cristie Ltda. (oposição ao do conversor ao redor do seu eixo ion- ficado o requerente: Holstein & KaFica retificado o clichê publicado
termo 827.250 marca Vionell).
gitudinal, de ser a "iita ramada em ppert Maschinenfabrik Phonht Gmbh. em 18-6-63, Têrmo 583.953 para
Madri. liohner A, O. wpos.ção
marca Arte e Instrução - requerente
arco mnnida de mantes repousando
Retificação de Pontos:
tèrmo 282.284 marca Ecosonic).
Editorial Bruguera Ltda. - Artigos
em palhetas fixas, tendo os ditos =Oscar Alois Krurns (oposição ao ter- entes seu eixo da rotação como dis- Têrmo: 135.091 - Requerente: Rã- na classe.
Fica retificado o clichê publicado
posto perpendicularmente ao eixo lon- dio Corro. Of Tmérica - Pontos pumo 822.054 marca Oka).
•Toyo Rayon Co. Ltda. (oposisSo gitudinal do conversor, permitindo es- blicados em 13-3-68 -- Fica retificado em 19-6-63 Termo 583.971 para o
ao termo 821.574 marca Tora Na!- tes moentes ao conversor levado pela o titulo: Privilégio de Invenção - titulo Construtora Guaraniçú áquerente - Construtora Guaraniaçú
loa).
dita ramada em arco de oscilar, de Aparelho .para revelar imagens.
Ltda. -; el. 33 - Artigos na classe.
Piecon - 'Prernodades de Concreo maneira a conduzir o conversor em
Termo:
135.721
Requerente:
CaFica retificado o clichê publioado
Prossudido S. A. ,oposição ao ts.-, r- posição vertica ou na posição incliterpillar
Tractor
Co.
Pontos
publinada.
ern 26-9-63 Termo 597.372 para c, tinio 827.726 marca Farcon).
•
cados
em
13-3-63
Fica
retificado
o
tulo Distribuidora de Alcool ParanaSão Paulo Alpargatas S. A. (opo- • Seguem o 12 pontos e último.
titulo: Privilégio de Invenção: Melo ense - Requerente - Distribuidora
sição ao tento 638 170 marca Ma joRetificação
de-Pontos:
Combinado
de
empuxo
e
vedação.
do Alcool Paranaense Ltda. - Cl. 1,
rica) . .
Teimo 131.788 - Requerente:
Termo: ,:38.752 - Privilégio de In- 41, 42 47 - Artigos na classe.
Panquimica S. A. (oposição ao ie'r- Kenneth
Charles Fairehild - Pontos venção: Novas disposições em 1.5icos
mo 831.433 marca Crescinco).
Fica retificado o clichê publicado
, Cia. Piratininga de Seguros Gerais publicados em 8-3-68 - Modelo de de maçarico para solda oxi-acetinenia em 9-10-63 Termo 599.047, para a
-Utilidade
Carrinho
para
venda
de_
Pontos
publicados
em
13-3-62
(oposição ao termo a25.093 nome com
marca Pylen - Requerente - Toyo
Piratint - Agentes de Seguros). . Cachorros Quentes e Refrscos (Fica Fica retificado o requerente: Cintel' Kabushiki Kaisha (conhecida como
rétifleado
o
titulo).
Batungarten.
Silemoto S. A: Equipamentos para
Toyo Rayon Co., Ltda.) Mitsubishi
Rayno Kabushiki Kaisha (conhecida
Automóveis (oposição ao termo
como mitsubishi Ravon co., Ltda.),
823.817 marca Silen) •
Dilson Soares Guedes (oposição ao
e Totyo Boseki Kabushiki Kaisha
• .74.7oso•
iNell.•n••••
nn••n•••••N
Lerrno 820.953 sinal G. M. 7).
(conhecida como Toyo Spinning Co.,
Córdoba - Representações LimitaLtda). - Artigos na Classe.
da (oposição ao técruo 824.433 marFica retificado o clichê publicado
9-Carima).
em 8-11-63 Termo 603.220 para a
Empreendimentos e Participações
marca Vercor - Requerente - An' Nasço Rio S. A. (oposição ao terra.)
cora Companhia de Indústria Comer825.503 título - Casa de Móveis Nevo
cio - Artigos na Classe.
Rio).
N. 576.530 --- Indústrias .Gessy Levar S.A. - Fica retificado o clichê e
Indústrla e Comércio Dunorá Sociedade Anónima (oposição ao termo
publicado em 9-5-63 marca: Gessy
826.320 marca Du-Lar).
- Classe 18.
Reichert S. A. - Calçados (opoN. 576.581 - Indústrias Gessy Le. REPRESSÃO AO ABUSO DO PODER
sição ao têm° 825.917 marca Veravar S.A. - Fica retificado o clichê
neio).
ECONOMICO RF-GULAMENTAGA0
publicado em 0-5-63 marca: Gessy
classe 19.
Sequeiros .8; Cia. Oposição ao ter"mo 823.951 marca Tele-Esteio).
é. 570.582 - Indústrias Geasy LeServiços Técnicos Administrativos e
vo S.A. --Fica retificado o sache
Contábeis Contec Ltda. (oposição ao
publicado em 9-5-63 marca: Siessq
DIVULGAÇÃO N• 893
termo 826.386 marca •Contec).
para classe 20.
The Ilearst Corp. (oposição ao
N. 576.534 - Indústrias Gessq tetermo 825.355 marca Pinga Fogo).
ver S.A. - Fica retilfcado o cliché
Dr. Karl lhanute GMBH (opopublicado em 9-5-63 marca: GessY
sição ao termo 84.271 marca Gs-apara classe 22.
novit) .
N. 576.585 - Indústrias Gessy Levar S.A. - Fica retlifcado o clichê
Elienberger & Poensgen G MB H
Pref.; NC4 0.22
publicado em 9-5-63, marca: Gessy,
(oposição ao termo 822.305 marca
para classe 23.
Etna).
Perfumes Coty S A B (oposição ao
N. 576.586 - Indústrias Gessy
termo 825.085 marca Sky).
ver S.A. S.A. - Fica retificado o
clichê plublicado em 9-5-63, marca:
American Home Products Corp:
A VENDAS
Gessy para Classe 24.
(oposição ao termo 821.717 marca
Drovane).
N. 576.600 - Indústrias Gessy Levar S.A. - Fica retificado o clichê
Cano Erba S P A (oposição ao (erNa Guanabara
mo 821.753 marca Movite).
publicado em 9-5-63 marca: Ge.ssy
para classe 45.
Seção de Vendas: Av. Rodriguez Alvas. 1
Noticiário
N., 576.889 - Adelino Costa da
Moda
Mlnisterio da Fazenda
Silva - Fica retficado o cliché em
Rstificaçóes de pontos característicos
10-5-63 '- Titulo de Estabelecimento:
Neade -se a pedidos pelo Serviço de Reensbeiso Postd
Termo:0134.SO
privilégio de uiBar São Lucas - Classes: 41 42 43.
venção - processo para fabricaçãt,
N. 577.764 - Imprensa de Jaú
Em Brasília
de óxido - dróxido de 'ehtimbe
Ltda. - marca: Mokoy Yembú •n
5 -PB0-= 2 H 4 0.
Fica, retificado o clichê nublicado em
Na a.:de do D. 1. N.
Requerente: Accumulatbren - Fa15-5-63. Local: Estado São Paulo.
bris - Aktiengseildschaf( - pontes
N. 577.781 - Herman Augusto de
putu icados era 19 ue fevereiro de
Oliveira - Fica retificado o clichê
1963.
n••••n•nnn•enwmemmem..
.
i publicado em 15-5-63 - marca: ou- ,

LEI N.° 4.137 - DE 10 DE
SETEMBRO DE 1962

nnn

162.0 Quarta-fgra

OLMO OFiCIAL (Seção (il)

Março de 1968

kella.811~01~~Cfla~Nb

Societa Edison (transf. para seu-noun
Scandinavian - Ameeira classe: 36 para retificar Regue- I N.° 579.102 - Vali (ciflex - In- N9_571.717da pat¡. Pi t. 127.649).
rente.
dústria_e Comercio do Artefatos de rican Nylon-Hosiery )t/S.
Tecnosti•al S. A. Ind. e Tecnologia
Borrecha •Váldaciflex Ltda. - Clas- N9 573.714
W. M. Azevedo.
SEÇÃO DE PESQUISAS
, se 28.
(transt.
para seu nome da pat. PI ta,
• 1\19 575.535 . - Umega S. A.
143.848).
Expediente de 14 de rnarço de 1968
N.° 578.104 - Morra Grande - Administração e Representações.
Allied Chemical Corp. (transf. para
Ca/dinca Indústria e
Panificadora Morro Grande Ltda. - N v 575.73
seu nome da pat. PI t. 160.899
Comércio
de
Caldeiras
Ltda.n
Marcas deferidas:
Classe 41.
.
Cornflakes S. A. Be- PI t. 165.848).
N.° -579.115 - Oclarn Indústria N9 575.808
N.° 485.815 - Sci a. m - Selam Soneficiaciora
de
Cereais.
Richardson-Merrell
S.p.A. (alt., de
ciedade Construtora Imobiliária - e Comércio Odarn Ltda. - Class3 15. N9Sobauto - Sociedade nome da pat. Pi t. 169.828).
N.° 579.193 - Urrisirec - Issa RaClasse 38.
Botucateniel de Automóveis Ltda.
Bernardo Schichvarger (transf. pãra
- N.° 576.440 Equitrarna Equi- mos 8:: Cia. Ltda. - Classe 41.
N9 577.154 - João Fausto Menezes. seu nome da pat. PI t. 174.437).
N.°
579.369
-Sanchez
Sanchez
trama Equipamentos Tratores e MáN9. 578.036 - Aduaneira sAlalc» LiBechtel International Company --e
S.A. Indústria e Comércio de Peças mitada.
-quinas Ltda. - Classe 7.
(transt. para seu nome da pat. P1 ta
pare
Autos
Classe
7
(com
exclusão
N.° 576i450 - Gube
N9 578.043 - Indústria de- Cafés Fi- 178.810).
de moinhos de vento).
Beckers - Classe 6.
Siemens -Aktiengesellschaft (alt. de
sINCAFÉ».
Indústrias
' N.° 576.588 - Gessy
N.° 579.945 - Sulpa? - T3yota nosN9Ltda.
nome na pat.'Pl t. 178.898).
578.210
Santo
Scardua.
Gessy tever S.A. - Classe 26.
•
Sulpar Ltda. - Classe 21.
Minnesota Mining and Manufacturing
N9 578.077 - Confederação EspiriN.° 579.975 - Bruno - Depósito ta Umbandiàa.
Company (transi. para seu' nome da
Isr.°. 576.589 - Gessy - Indústrias
Bruno Materiais para Construções Li•
pat. PI 1 179.453). „
Gessy Levar S.A._- elassa 27.
N9 -578.302 -- Aplainados Oeste • LiN.° 576.590 - Gessy - Indústrias mitada - Classe 16.
Contrato de exploração de patentes
N.° 579.976 - Elias - Çasa Elias mitada.
Gessy Lay er S.A. - Classe 29.
578.304
-Cia.
Indústria
MafrenNv
-ES
.ates do Brasil S. A. (no pedido de.
N.° 576.591 - Gessy , - Indústrias Ltda. Secos e Molhados - Classe 41. se de óleos e Fibras:
averbação de contrato da pat. .PI nú-Gessy ever S.A. - Classe 30.
W 578.305 - Comércio de Bebidas mero 77.166).
Titulo de estabelecimento N.° 576.751 -• Infanta -- ConsCristal
Ltda.
deferido
•
trutora e Imobiliária Infanta Limitada
N 9 578.312
Catei S. A. Comércio
Transferência e alteração de nome
.-- Classe 16.
Administração, Transporte ,Exportação e
de titular de processo
N.° 577.448 - AcMateg - AcrSia- N9 577.856 - Hawai, - Clube de Indústria.
•
e
Náútica
Classe
Campo
e
Esportes
teg Materiais de Construções em Ge- 33 - (Art. 97, n9 4 do C. P. I.).
Prefa Estrutpras Me- Foram mandados anotar nos processos
N 578.320
mi Ltda. - Classe 16.
abaixo as transferências e alterações de
N9 577.857 -. Hawai - Clube de tálicas Ltda.
Suzel Mo- Campo Esportes e Náutica - Classe 33 N9 579.035 - João Benicio.
nome:
▪ ' N.° 577.449 - Suzel
- (Art. 97, n9_, 4 do C. P. I.).
das Ltda. - Classe 37.
1\19 579.205 - Indústria Brasileira de Labs. Burroughs Wellcome do Brasil
N.° 577.453 Montanha - Agro N 9 578.328 - Don Ramiro Ma- re-Refinação de Óleos S. A.
S. A. (translerência para seu nome da:
_Máquinas Montanha Ltda. - Classe deira El Filhos -.Classe 36 - 7. (Art.
N° 579.359 - Indústria Alimenticia
Marca Leptovax têrmo 444.344.
I
do
C.
P.
I.).
97,
n9
(com
exclusão
de
moinhos
de
vento).
7
Vitamil Ltda.
Marca Subovax, térmO n: 9 482.585.
N.° 577.454 - Ubirajara - Hélio N9 578.330 -- M. Magaldi Mala - N° 579.977 - <tApel» Aparelhos EléMarca Covexin, têrmo n° 495.214.
Souto Produções Cinematográficas Li- M. Magaldi - Mala Publicidade Ltda. tricos Domésticos Ltda.
Marca Prepurin, têrmo n°: 576.384.
mitada - Classe 32 (com exclusão de - Classe 33 - (Art. 97, n9 1 do C. N° 580.004 - Manuel Rodrigues Al- __Marca Pro-Actidil, têrmo n° 513.431.
.•
ves Filho.
agendas) .
, .
Marca Wellconal, têrmo n° 515.224.
P. I.).
Vitraes • N° 578.390 - Caravan - Bousguet
N.° 577.476- Romero
Bush Boake Allen Limited (transfe.
N°
64.5.074
Inbrastur
S.
A.
InRomero Ltda. - . Classe 16.
6 Paes Leme Ltda. - Classes: 41
corporadora Brasileira de Empreendimen- rência para seu nome da marca, Staff
Alie
regs. ns. 246.830 e 247.409).
NP 577.480 - Sucuri - Máalúr- 42 - 43 - (Art. 97, n9 1 do C. P. tos Sociais e Turísticos.
N 9 657.92j - Emprêsa Brasileira de
Emprêsa Bandeirantes de Administragim Sucuri Ltda. - Classe 13 (com L).
exclusão de estátuas, ponteiros e re- N9 578.442 - eine Derby - Com- Hotéis Turismo Transportes e Propa- ção S. A. (alteração de nome dos ti.
panhia Cinematográfica Centenário -- ganda. Prossiga-se como marca de tuloS:
lógios):
N.° 577.482 - Teima - Tecno Classe 33 -,- (Art. 97, n° 4 do C. P. serviço e considerando «artigos» como Vila Caiçara, . reg. n9 222.328.
atividade.
Instaladora de Máquinas "Teima" Li- I.).
Hotel, Bar. e 'Restaurante Caiçara mitada - Classe 6.
reg. n° 225.761.
N 9 578.679 - Teatro Santana SEÇÃO
DE
TRANSFERÊNCIA
N.° 577.663 - Codern - Compa- Classe 33 - (Art. 97, n 4 do C. P.
Royal Hotel, reg. n° 231.748.
r, LICENÇA
nhia de Desenvolvimento do Rio Gran- I.).
Real
Hotel, reg. n° 234.045.
•
de do Norte Codem - Classe 32.
Salão
Marabá,
re.S.
n°
236.607.
,
Expediente
de
14
de
março
de
1968
N.° 577.282 - ML Metal Leve N 9 578.851 - Indústria e Comércio
Cine Bandeirantes, red. 'n° 24995.
S.A. Indústria e Comércio - Clas- de Artefatos de-Metal :Araliz» - ClasTransferências e alterações de nome Edif;L:o Independência - reçj. númeC.
P.
I:).
1-.c4o
se
5
--(Art.
97,
n9
se 5.
do titular de processos:
ro 23.-..1)143.
N.° 577.288 M L - Metal Levo N9 578.919 - Edifício bom Basilio
Cine Independência - reg. número
S.A. Indústria e Comercio -- Cias - Construtora Canadá S. A. - Classe Foram mandadas anotar nos proces- 238.844.
33 - (Art. 97, n° 1 do C. P. I.).
sos abaixo mencionados as seguintes
Eific:o Marabá - reg. ri° 247.781.
se 7.
N.° 577.672 - Forum do Paraná N9 579:301 - J. A. - Jorge Agos- transferências e alterações de nome do ' • Maria Stella - reg. n° 251.784.
tinho
Pereira
de
Souza
Classes:
14
titular de processos:
Edifício Maná - reg. n° 255.838.
- Romeu Felipe Bacelar e João T9e.'
4o- 36 - (Art. 97, n9 1
Cine Planalto - reg. n° 257.130.
dro Gebran -, Classe 32.
Molas
No-Sag
S.
A.
(alt.
de
nome
_
do C. P.
Cine Oasis - reg. n° 259.'114.
na
pat.
PI
n°
72.092
e
52.343).
N.° 577.816 - Rabelo --Labora- N9 579.580 - Ótica Miraluz - ÓtiEd:ficio São Pedro - reg. n° 340.418.
Sara Macerino (transf. para seu nome
Serio Rabelo Ltda. - Classe 1 (conca Miraluz Ltda . - Classes: 3 - 33 Cine Teatro Marabá - reg. número
da pat. MU n° 57.175).
exclusão de alumínio em pó. colas, 29. (Art. 97, e 1 dó C. P. I.).
340.669.
maltes e vernizes).
Uniroyal, Inc: (alt. de nome na pat.
Cine Teatro Marabá - reg. número
Tertec
Marcas indeferidas
N.° 577.854 - Tertec
PI têrmo n 9 180.252 - PI n9 76.650
341.173.
-- PI n9 ,60.773 - PI n" 60.792).
Termotécnica S.A. - Classe O.
Bandeirantes de Investimentos - reg.,
576.414 - Brasileira - Socieda. American Optical Company (transf.
34?-.176.
N.° 577.864 - Campilens - Ins- deN9
Brasileira de Móveis Ltda. - Clas- para seu nome da pat. PI n° 65.239 - n°Estabelecimento
Vinícola Armando
óptica "ampliem"' Ltda. se 40.
titúto de n°
Pi
63.832).
•
Peterolngo S. A. (alteração de nome
- Classe 8.
N9 576.449 - Cerne - Carpintaria
Supla Etablissement (transf. pafa seu das marcas Emblemáticas reg. números
Tafana - Lanificia e Marcenaria Ltda. - Classe 4.
N.° 577.959
nome da pat.-..PI n° 65.075).
318.921 - 31'8.922) - Anotem-se:
Amparo S.A. - Classe 23.
577.848
Taipa
Taipa
ConsN9
Trump Engineers Ltd. (transf. para
N.° 577.960 - Tafana - Lanifício tutrora Ltda. - Classe 16. •
• 1 --Transferência de Armando Peter.
seu nome da pat. PI n967.297).
longo
para Armando Perciilongo Cia.
Amparo S.A. - Classe 36.
Schlumbeger Technology Corp. Ltda.
2 _
Exigências
Tafana - Lanifício
(transf. para seu nome da pat. PI i.
N.° 577.961
Alteração de nome desta para
112.383 - Pi n°75.132 -- Pi número •Estabelecimento-Vinicola Armando 'Pe.
Amparo S.A. - Classe 22.
cumprir
a
Térmos
com
exigências
67.966).
N.° 578.005 - Roalsa - Indústria
terlongo SS A.
Lllinois In.c Universal Data Acquisition Company
e Comercio Metalúrgica "Roalsa" N° 497.363 -- Owens
Sociedade de Expansão Farmacêutica
Inc.
(transf.
para
s-u
nome
da
pat.
N° 504.848 - 'primo - Instituto
Classe 5.
Ltda. (transferência para seu norma da
N.° 578.227 - Catei - Catei Co- Paulista de Relações Humanas na In- PI n° 70.996).
marca'Estrovarina - reg. ris 203.906).
Preza Adia. S. A. (alt, de nome
Comércio Ltda.
I. A. P. S. A. Indústria -kgro-Pe.
soerei° de Aços Trefilados Especiais dústria e no
N° 554 - 890 - Empreendimentos Lido transf. na pat. PI t. 121.462 - PI cuária (alterações de nome da marca
Ltda. - Classe 5.
t. 119.876).
Garôa - reg. n° 226.619).
S. A. Comercial e Imobiliária.
Gasparotto
N.° 578.240
Societe É'Etudes Ferroviaires (transf. Matjen - Ind. e Com. de Perfumes
N 9 554.893 - Empreendimentos Lido
S.A.
Auto
Partes
inãos Gasparotto
para seu -.orne da pat. PI n° 75.762). e Cosméticos Ltda. (transferência para
S. A. - Comercial e Imobiliária.
Classe 21.
Ada:be-rto Dei Claro (transf. para zeu nome do titulo Desoxila - reg.
Giampetro Ciscato N 9 554.895 - Empreendimentos Lidõ
N.° 578.247
,
stu nome da pat. M Ut. 126.087)..
n° 247.685).
S. A. Comercial e
vt•

Classe 212;

1
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1V1ineração de Slicicatos Mipal Ltda.
(transferência para seu nome da marca
reg. n° 252.222).
Mipal
Indústria de Freios e 3ricção Lonambi Ltda. (transferência para seu nome
da marca Mais Fôrça de Freagem —
reg. n° 266.520).
Lecien S. A. Ind. Farmacêutica (alteração de nome da marca Glucogenol
P••n• reg. n° 289.830).
Andu S. A. Ind. e Com. (transferência para seu nome da marca Andá
— reg. n° 326.084).
Robertshaw Controls Company (alteração de nome da marca MR. Controls
— reg. n° 346.543).
Rheinstahl Henscheil Aktiengesellschaft (alteração de nome da marca Emblemática — reg. n° 347.126).
Marbel Empreendimentos Imobiliários
Ltda. (transferência para seu nome do

•nnn•••n

Março do 1968 1621 ')

dL

título Marbel Empreendimentos ItnobiInstituto Biochimico q . A. — Paulo
liários — têrmo 557.887).
Proença (junto ao tênno 465.005).
• Vetifarm S. A. Lab. e P:-0 ku-os VeE.vigências
terinários (junto ao termo n" -198.177),
Têrmos com exigências à cumprir:
Anomarc lad. e Com. de Bebidas e
Ltda. (junto ao traio ...
Thorn-Aei Rádio Valves and Tubes Detergentes
n° 525.954)
Limited (junto ao reg. n° 234.651).
Maria Dagmar de Castro Fonseca
Labs. B.unova S. A. Ind. Química
e Farmar.éueca (junto na termo
(junto ao reg. n° 293.417).
Química e Farmacêutica Nikkho do n° 570.516).
Brasil Ltda. (junto ao reg. n° 321.290).
Incomel — Ind. e Com. de Materiais
Fábrica de Móveis Cacique S. A. Elétricos Ltda. !junto ao tênno
(titular do reg. o° 25.295).
n° 580.740).
Antônio Brambilla (junto ao reg núJosé Seabra de Almeida (junto ao
mero 333.638).
termo n° 581.041).
Saint James Confecções Ltda. (junIbéria Decorações Ltda. (junto ao
to ao reg. n° 338.398).
Café Confiança Ltda. (junto ao reg. têrmo n° 582.066).
n° 339.583).
I \I° 539.418
Reinasil Administração
• Química Médica Farmacêutica e A.
e Participações Ltda.
(junto ao reg. n° 342.908).

-Diversos
N.° 533.091 — ItaV,:st/ Ind. Ce
Artefatos Piásticos- Ltda. — Retif:t4n2.
se o nome da depos:tante para Itn'pir_t
Ind. de Artefato.; PlástLos Ltda.
• P-odutos Vicene Ltda. (juato ao reg.
n" 166.702) — Arquive-se o pedido de
anotação de transferência.
The Ilenry G. Thompson Company
(junto ao reg. n° 201.171) — Argui.
ve-se ,o pedido, de anotação de transferência.
Norte Gás Butano, S. A. (junto ao
têrmo o" 529.789) Arqu,ve-se b pedido de anotação de alteração de nome.
Lzebs. , Branova S. A. Ind. Química
e Farmacêufta (junto ao têrmo número
542.386). — Arquive-se o pedido de
anotaçço de Iransferência.

p•nn•••••••••
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ARQUIVOS
•

r)0

MINISTÉRIO - DA JUSTIÇA
E NEGÓCIOS INTERIORES.
.

.

Repositório de doutrina, decisões administrativas,
pareceres. acórdãos dos tribunais judiciários. elabriraçãO legislativa. legislação. acompanhad o de indices
analítico e alfabético. Publicação trimestral. •

Preço: NCr$ 9,60
Números atrasados: O Departamento de Imprensa Nacionai
tem à venda a coleção de ARQUIVOS desde 1943,
o
exceto os números 1. 16, 80 e 81, lá esgotados
A VENDA
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1
Agência I: Miriistério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reemb6lso Postai
Em Brasília
sede do D.I.N

CC5IDIC+CD 3D4M 1=ESC.
DIVULGAÇO N' 1,007

Preço NCL-$ Le.
A Veada:
Na Guanabara
Aganda I: Ministério da Pazeida
Illeção de Vendam Av. Rodrigues Alves.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reersbélao %dal
Ele Brasa.
Na sede de DIN

D10210 OFICIAL (secao to)
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• Ilarço de 1568'

PATENTES DE' INVENÇÃO
• Publicação que se faz

28 da Cedigo da Propriedade Industrial (Decreto-lei n9 ^ 903-45). em faca) do que ficou resolvido
Item 4 da Portaria wi 73 de 4 de outubro de 1967. do Dirm,*--0-iral

de acordo com o crt

um doe radicais Yi ser nitro.
TERMO No 134.676
De 5' de dezembro .de 1961'
•Phillips Petroleturr dompany —
Estados Unidos da América.
,
Titulo: Composições e processo
pa.a iepelir aves e roedores.
1. Uma composiçao para repelir
eus e roedores caracterizada por
conter um composto ou um sal de
um composto , héterd-ciclico nitroge%
4. Uma composição, de acordo com
qualquer uni dos pontos precedentes
,t-r.r
caracterizada_ por qualquer radical
•
.<6.4 T
)! nitro ou amio ou comino substituindo
ficar na posição 4 'do núcleo.
•
5. Uma composição, de a,cdrdo com
qualquer um dos pontos precedentes,
nado da fórmula na qual ri é um in- caracterizada por qualquer radical
omino ser nãoasubstituido.
6. Uma composição, de acôrdo com
,a
%e*
qualquer dos pontos precedentes., caracterizada por, apensa um dos raditeiro escolhido no grupo que consiste cais, Y ou Y' ser alcoilico.
de 0,1, ou 2, e Y é hidrogênio, coloro, • 7. Uma composição, de acôrdo com
bromo, radicais nitro, alcoil ou alcoxi o ponto 1, caracterizada pelo comtendo 1 a 4 átomos de carbono in- posto hétero-cíclico -nitrogenado ter
clusive, fadical aralcoid tendo de
a' fórmu'A estrutural escolhida de:otre
a 70 átomos de carbono inclusive, ou
•

qual R é hidrogênio,ou um radical
sacoil tendo de 1 a 4 átomos de carbono, e, pelo menos uni dos citados
" radicais Y é nitro, ou - NH2 quando
X é -N=.
2. Uma composição ,de -acôrdo com
' o ponto 1, caracterizado pelo compo-to héterq-cíclico nitrogenado ter
a fórmu l a .. na oual X tém a_ signifino

cação indicada no ponto 1; Y" é
hidrogênio, radical metil, ctil, flitro

- ou e hidrogênio. radical metil ou etil
l• 'aplicai nitro ou.
e. pelo menos.

R
R "!
3. Urna composição, de acôrdo com
O ponto 2, caracterizado por apenas

na qual Y é hidrogénio, cloro, bromo,
radical alcoil ou alcoxi tendo de-1 a
4 átomos de Carbono ou um radical
nralcoxi tendo de 7 a 10 átomos - de
carbono inclusive, um ou radical nitro, e por o, '1 ou 2.
8. Uma composição, de ocordo com
qualquer doe pontos precedentes, caracterizada por conter, também, um
vdiculo, sendo -quantidade do composto hétero-ciclico . nitrogenado de
0,05 a 20%, em pêso, em relao,ão ao
,da composição.
C. Uma composição s ele acôrdo com
o ponto 9, caracterizada pelo veiculo
ser um veículo liquido e pela quantidade do composto hétero-ciclico nitrogenado ser de 0,1 a 10%, 'cri peso,.
em relação ao dos compostos.
io. uma compèsioão, d acôrdo
oona a ponto 8, caracterizada pelo
veiculo ser um veículo sólido e pela
quantidade de composto Mfero-cfclico,
nitrogenado ser de 1 a 20%, em pêso,
em relação ao da composição.
11. Uma composição, de acardo
como ponto 8, caracterizada pelo veiculo ter um alimento e pela quantidade de composto hétero-ciclico nitrogenado ser de 0,05 a 5%, em relação ao da composição. •
12. .Uni 'processo, para repelir aves
e roedores, caratcerizado por tratar
uni lugar, de onde se deseja afugentar
aves e roedores, com unia composição
de acôrdo com qualquer dos pontos
precedentes.
•
13. Um processo, de ,aceado com o
ponto 12, caracterizado por deixar
uma ave ingerir a citada composição
paia provocar nelas convulsões e fazer que emita gritos que afugentaw
outras aves livrando delas o - lugar rx
proteger. Prioridade: • EE.UU. da
América, em- 8 de _dezembro de 19E0,
número 74.447.

TÉ'RMO N9 135.633
Dia 12, de janeiro de 162
Requerente: C1BA Sociak Anona-me (em alemão: CIBA Aktiengesellschaft — Ba)eiléia, Suíça.
Pontos característicos: "Processo
para a fabricaçao de novos Azo-Corantes".

ao

mina aromática- da série do benzenc
ou difenila.
5. Processo, conforme especificado
no ponto 4, caracterizado pelo fatc
cie se empiegar uma , diamma aromática da fórmula:

Privilégio de invenção)
1. 'Processo para a fabricação de
azo-corantes, caracterizado peio fato
de se connensar 2 propoiçoea moleculares cie um halogeoe-o cie ácido
carboxilico, o qual . está livre de gimgos comunicanao hidro-soluoilidaoe e
correspondente à fórmula:

R2—;90,~11:(R3
-

R4

na qual RI representa um radical
de óxid, do difenileno, naftaleno,
antraceno ou carbazol, onde o grupo azo está na posição-orto em relação ao grupo hidroxila, R2 representa -.um redimi do benzeno, R3 representa um '.radical arilico e la4
representa um átomo do hidrogénio
ou um radical alcoilico, com 1 proporção molecular de uma diamina
aromática livre de grupos comunicando hidro-sohibilidade,
2. .Procoszo, conforMe especificado
no ponto 1, caracterizado pelo fato
dohalogeneto de ácido carboxiliso - usado ser um, no qual R3 representa um radical aromático e R1
representa _um radial do naftaleno,
no qual o grupo azo, hidroxila e
lealogeneto de ácido carboxilico estão nas posições-1, 2 e 3, respectivamente.
3. Pre esso; conforme especificado
no ponto • 2, ceracterizado pelo fato
de se - empregar um halogeneto de
ácido ;arboxilie0 ea. fórmula:

na qual X1 e X2 repl ebriáttIll 41.,'"'
mos de halogênio ou hidrogênio ou
grupos alcoila, alcoxi, ou nitro.
6. Processo, conforme especificado
no ponto 4, caracterizado pelo_ fato
de se empregar uma diamilut aromática da fórmula:

na qual Y1 representa um átomo de
halogênio ou hidrogênio ou uni grupo alcoila ou alccod.
7, Processo, conforme especificado
em qualquer um dos rpontos 1 a 6,
caracterizado pelo fato de se efetuar
a condenação em um solvente orgánico, a uma temperatura elevada. •
8. Modificação do processo, conforme especificado lio ponto 1, ca •
racterizada pelo fato de se copular

2 • proporções moleculares de um

composto-diazo de uma omina, tenfórmula:

Ii

—R2CON"
-

R
4
com 1 proporção molecular de mr
composto da fórmula:
a
_.ati„X
h v
_.
-"--CONH-à

i

5

na qual R.1 representa um radical

naftaleno, em que os grupos CH2X,
hidroxila e CONE — estão nas posições 1, 2 e 3, respectivomente, R2
•
representa um radical do benzeno,
representa um radical milico, R4
na qual R3 representa um radical R3
um átomo de hidrogênio
do benzeria ou naftaleno, Z1 repre- representa
sena um átcrno de halogénio ou um ou um radical alcoilico, R5 repre-sentaumrdicleanoXregrupo alcoxi - ou fenoxi e n é um presenta Um sadical de -amima
número inteieo não maior: do que 5.
Finalmente, a depositante reivin, 4. Processo, conforme especificado dica, de acôrdo com a Convenção
ncs pontos 1, 2 ou 3, caracterizado Internacional e de conformidade com
nolo fato de se empregar uma dia- • o art. 21 do Código da Pionrificlade
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Industrial, a prioridede do corres- I agente adiante é urna alcanila inponctente perlion depositou) na Re-e fedor funcionando como agente acipartição de Patentes da Suíça, em lente.
13 de janeiro de 1268, sob n9 414-61.
6 — Um peocesso de acôrdo com
o ponto 2, caracterizado porque
enclato metálico de 16alfa-alquil-20TÉRMO .N9 112.025
ceto é o produto de adição conaugado
obtido pela reação de um
De 24 de julho de 1959
oequerente: Farbenfabriken Bayer
Aktiengeseilschaf, Leverkusen-Bayer(vero, tOcpúolica Federal Alemã.
Pontos característicos de "Peocesso
para a fabacaçáo de 4-nitro-fenois,
2,6-di-térclo alcoilados a. composições 16-20-ceto-asterolde com um halogepraguicidas ou pesticidas a base destes compostos". (Privilégio de inven- neto de alquila inferior-magnésio.
ção).
7 — Um processo de acento com o
Pontos característicos
ponto 2, caracterizado poeque o enolato metálico de 16alfa-20-ceto é o
1 — Processo de fabricação de 4- produto de adição conjugado setido
nitro-fenois 2,6-di-terciárico-alcoila- pela reação de um
16-20dos, caracterizado pelo fato de ce nitrar, com ácido nitelco aquoso diluído, renais 2 6-di-terciário-alcoilados,
em solventes orgânicos insolúveis em
água.
2 — Composições praguicidas, par- ceto-esteroide com um dl-alquila inticularmente inseticidas e acaricidas, ferior-cádmio.
8 — Um processo de aceodo com o
caracterizadas pelo fato de conterem,
como ingrediente, ativo, um ou mais ponto 2, caracteri.ado porque o anolato
metálico de 16alfa-alqui1-20-eeto
4-nitro-fenois 2,6-di-tercio-alcoilados
é o produto de adição conjugado preda fórmula •
pe sean nela reação de um

em que R e R' representam grupos
alcoils terciáriaa como grupos butila
terciária, amua terciária, hexila terciária e seus homólogos, em uma
quantidade correspondente a 0,005 até
90%, por peso da composição total,
sendo a diferença para s00% constituída por um veiculo e, ou coadjuvantes para a substância ativa.
Finalmente, a depositante reivindica, de acanto com a Convenção Inteenacional e dê conformidade com
O art. 21 do Código de Propriedade
Industrial, * a prioridade dos correspondentes pedidos, depositados na
Repenica° de Patentes da Alemanha,
em 26 de julho de 1958 e 26 de inalo
de 1958. sob os ns. F 26.259 P78/451
e F 26.260 IVb/12 q, respectivamente.
TOEMO DE PATENTE N9 112.928
De 31 de agósto de 1959
Merck 84 Co., Inc. — Estados Unidos da América.
Título: "Processo de Preparação de
enol-acilatos de estefóide" — Privilégio da invenção.
Pontos característicos
1 — Um processo caracterizado por
compreender o estabelecimento de
contato intimo de um enolato metálico de esteroide com um grande acilante, para produzir o enol-acilato
correspondente.
2 — Um processo caracterizado por
compreender o estabelecimento de
contato intimo entre um enolato metálico de 16alfa-alquil-20-ceto-esterólde com um agente adiante, para produzir o enol-acilato correspondente.
3 — Um processo de acôrdo com
o ponto 2. caracterizado porque o
agente adiante é o cloreto de aceLila.
4 — Um processo de acordo oom o
ponto 2, caracterizado porque o
agente adiante é o anidrido acetato.
5 — Um peocesso de acôrdo com
o ponto 2, caracterizado parque o

16-20-ceto-esteroide com um di-alquila inferior-zinco.
— Um processo caracterizado por
compreender o estabelcdmento de
contato intimo entre o produto obtido pela reação de um halogeneto de
alquila inferior-magnésio com a 3a1fa-acetaxi-16-pregneno-11 20-dions, e
um agente acilante, para' produzir a
16alfa-alquila inferior-3,20-diacetoxi17 (20) -pregoen-11-ona
10 — Um processo de acôrdo com
o ponto 9, caracterizado porque o halogeneto de alquila inferior-magnésio
o o brometo de metil-magnésto.
11 — Um processo caracterizado
por compreender o estabelecimento de
contato íntimo entre o produto obtido pela reação de um composto dialquila inferior-metal, onde o metal
é do grupo que consiste de zinco e
cádmio, com a 3alfa-acetoxi-16-pre g
-neo1,20dinaeumgntacilante, para produzir a 16alfa-alquila
inferior-3,20-diacetaxi-17(20)-pregnen
-11-ona.
12. — Um processo de acôrdo com
o ponto 11, caracterizado porque o
composto dl-alquila-inaerior-metal é
o dimetil-cádmio.
13 — Um processo de acordo com
o ponto 11, caracterizado porque o
composto di-alquila inferior-metal é
o dimetil-zinoo.
14 — Um processo caracterizado
por compreender o estabelecimento do
contato íntimo entre o produto obtido pela reação de um composto dialquila inferior-metal, onde o metal
é o do grupo que consiste de zinco e
cádmio, com a 3alfa-acetoxi-9(11)
16-pregnadien-20-onas e um agente
adiante, para produzir a 16olfa-alquila inferior-3,20-di-acetoxi-9(11),17
(20)-pregnadiano.
. 15 — Um processo de acôrdo com
o ponto 14, caracterizado porque .o
composto di-alquila inferior-metal é
o climetil-cádmio.
16 — Um processo de acordo com
o ponto 14, caracterizado porque o
composto di-alquila inferior-metal é
o dimetil-zinco.
A requerente reivindica de acordo
com a Convenção Internacional e o
art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de 27
de ageato de 1945, a prioridade do
correspondente pedido, depositado na
Repartição de Patentes nos Estados
Unidos da América em 8 de setemaro de 1958, oda n9 759.425.

TORMO Ne 118.516
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sare a superfície total exte:na dO
dito projetil é aplicada quando O
De 8 de abril de 1960
treerno percorre a sua trajetória, e
de gravidade do dito peo;eo
R equere n te : Socleté Anonyme centro
situando-se entre zero e 0,3 oo
D.B.A. (Duc.ellier-Bendix-Lockheed- til
dito calibre; um número de aie..as
Air Equipament), sociedade francesa inclinadas
relativamento com reoicio
— França.
to ao eixo do dito projetil situadas
Fosatos caractersiticos de: "Freio na
parte posterior do/ seu corpo e
de Disco" (Privilégio da inveneao). projetando-se
exteriormente da puro
ção do dito corpo tendo o dito cad.
Pontos Característicos
.bre quando o dito projetil ss acha
percorrendo a dita trajetória as oio
- 1. Freio do tipo de disco ou ele- tas aletas sendo adaptadas pai a
mento semelhante, em rotação inte- contribuir com a massa do projetil
grante da roda ou outro elemento a para manter a dita distenda entre
ser freiado disposto girtivelmente no O e 0.3 do dito calibre; um número
seu suporte tal como um eixo ou de projeções intermediárias da exmunhão, e de estribo flutuante es- tensão do dito corpo projetando-se
cenchado sôbre asse disw e suporta- exteriormente ao mesmo, cujas pro-.
tendo as guarnições de freiagem e peões situam-se inclinadas com res.
meios para aplicar essas guarnições loção ao eixo do projetil para comuàs faces opostas do disco, caracteri- nicar ao mamo, ao longo da respeczado por, estar o mencionado estri- tiva trajetória, a projeção e a inclibo flutuante (C) disposto entre as nação das ditas ateias, sendo levsela
duas pernas de um manto fixo (B) em consideração urna rotação estaadaptado para ser aparafusado ao bilizadora de baixa velocidade.
referido suporte (s).
2. Um projetil acto-propelida, de
2. — Freio de adiado com o pon- revolução . tendo um dado calibre,.
to 1, carocterizaclo por estar o estri- caracterizado por compreender um
bo (C) centrado cm relação Rs guar- corpo externo respectivo, uma carga
nições de fricção (E l , E") que zebres- útil anterior Coa e uma carga arssaem no sentido circunferencial de terior de propulsão, ambas dispearts
um e do outro lado do citado estri- no interior do dito corpo; na taerebo (C) e dão de encontro as per- midade anterior do mesmo uni ésnas do mencionado manto (B), positivo para Inflamar a dita carga
apresentando essas pernes e confi- útil; na extremidade posterior do
guraçáo em U (12, 13 . 14; 12a, Lia, mesmo corpo um ejetor pçara ex.
14) e estando as mesmas escanclia- pelir os gases de propuLão; a disdas sobre o disco (A).
Linda entre o centro da pressão do,
3. Freio de acãrdo cm os pon- dito projetil, qus é o ponto no qual
tos 1 ou 2, caracterizado por estar a resultante das fôrçae causa:las pee
o estribo (C) centrado em três pon- pressa° do ar atinoc:rico sob re a
tos (em 27 e 23, 29) em rela;ão as totalidade da superfície externa do
dito projetil é aplicada quando o
guarnições (E l ,
.
mesmo percorre a sua trajetória, e
4. Freio de acordo com qualquer o centro de gravidade do projetil
dos pontos precedentes, caracteriza- situando-se entre zero e 0,3 do redo pelo fato de compreender o man- ferido calibre; e à retaguarda do
to (B), para sua afixação ao refe- dito corpo, um número de aletas ino
rido suporte como uni eixo ou Vã- clioadas com relação ao eixo do di.
nhão, um liange aberto em forma to projetil e projetadas exteriormsnde garfo (7) permitindo escancha- te da porção do dito corpo tendo o
mento sobre esse suporte (a).
dito calibre quando o projetil per..
5, Freio de acôrdo com qualquer corre a sua trajetória, as ditas aie•
dos pontos precedentes, caracterizado tas estando adaptadas para tomar
por ser o disco (A) constituído por parte com a massa do projetil no
uma peça anular formada por duas sentido de manter a dita distància
porções planas, das quais a inter- entre zero e 0,3 de calibre do mesna (1) da fixação e .a outra exter- mo; e um número de projeções lona (2) de freiagem, interconectadas calizadas intermediàfiamente na exo
por uma porção intermediária (3) tensão do dito corpo e projetadas
apresentando aberturas- (6) a direi- exteriormente ao mesmo, tais prota de furos de fixação (a) providos jeções situando-se inclinadas com
relação ao eixo do projetil para cona porção interna (1).
municar ao mesmo durante a sua
Freio
do
tipo
do
disco,
carac6.
trajetória, a projeção e a inclinação
terizado por ser substancialmente de das ditas aletas; sendo levada em
acordo com a descrição, com refe- consideração uma rotação estabilizarência aos desenhos . anexos.
dora de baixa velocidade.
A requerente reivindica de acôrde
7. Conjunto de freio de acôrdo com
a Convenção Internacional e o
com qualquer dos pontos precedsntes, Art. 21
do Decreto-Lei n9 7.903, de
caracterizado por ser constituído por
de agôsto de 1945, a prioridade
tun suporte fixo (a) tal como um 27
eixo ou munhão em que está dis- do correspondente pedido depositado
posto o manto fixo (B) do referido na Repartição de Patentes da Franfreio e por um elemento rotativo ça em 2 de março de 1955, sob O
(R) como uma roda suportando o W 66.734.
disco (A) desse freio,
TERMO N9 123.972
De
4
de novembro de 1960
TERMO N9 85.096
Privilégio deInvenção: "Processa
de 2 de março de 1958
de Fabricação de Coxins para Moa
vimentos Angulares".
Société Nouvelle Dez EtablisseEdy Guggisberg, brasieliro, Incluas
menta Brandt — França.
trial, residente na cidade de São
Titulo: Projetil Auto-Propelido.
Paulo.
Privilégio de invenção.
Pontos Característicos.
".
Pontos característicos
1. Processo de fabricação de co.
1. Um projetil auto-propelido , de xins para movimentos angulares, Carevolução, tendo um dado calibre e racterizado pelo fato de o mesmo ser
uni corpo externo rsepectivo, carac-i formado inicialmente por um tubo
terizado por compreender uma carga de comprimento adequado . o qual é
útil anterior Oca io dito corpo; a edweado em um molde a fim de re4
distância entre o centro de pressão ceber externamente, por fundição,
do dito projetil, ou seja, o ponto no um espianta camada anelar de
qual a resultante das ftoças aausa- borracha, ou material equivalente,
daa pela pressão do ar atmosférico Camada esta de zOnor comprimento

,
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que o do dito tubo e paredes extremas levemente cônicas; e sendo o
tonjunto formado pelo dito tubo com
camada de borracha fundida coolcado sob forte pressão em uma capa
metálica, também tubular, de menor
diâmetro que o diâmetro e do conjunto acima ficando assim, a mencionada camada anelar de borracra
ou equivalente, comprimida entre os
citados tubo e capa metálica.
2. Processo de fabricação de co•'Lins para movimentos angulares,
como reivindicado em 1, substancialmente como descrito e ilustrado nos
Clesnhos anexos.
Rio de Janeiro, 16 de novembro
1966 — Empreza Mentido de
Marcas e Patentes Ltda.
T9:KM0 1‘19 131.344 4
- I
De 31 de maio de 1961
"Contrôle Remoto Mecânico para
ifIelevisores".
josef Kapuscinski — São Paulo.
Modèlo de Utilidade.
Reivindicações
1. Contrôle Remoto Mecanico
Tiara Televisores, caracterizado por
cabo flexível ou não, dotado de capa
também flexível ou não conjugado
por dispositivo de encaixe, aparafusarnento ou outro semelhante r _a eixo
de seletor de canais ou dos demais
elementos sintonizadores, tendo na
extremidade livre cabeça ou tenni, nal adequado, ligado diretamente ao
cabo, ou então , por meio de engrenagem simples ou h2liccoildal de
forma que, mediante torsáo do terminal todo o cabo gira girando também o eixo de contrôle, pelo fato do
cnntrôle ser mecânico, podendo variar os dispositivos ou sistemas, de
encaixes tarusinissão, comando,
sempre dentro do princípio mecânico de transmissor de fórças.
2 — Contrife Remoto MecAnico
para Televisores, acorde com o ponto anterior, conforme acima substancial mente descrito e reivindicado
e devidamente ilu.strado nos desenhos anexo:s.

para a produção de um pro.luto de batata amassada,. cozida, a'-idratada»
(privilégio de invenção).
•
Pontos Característicos
1. Aperfeiçoamentos em ou relativos
a processo para a produção de um produto de batata amassada, cr.,a'cla. desidratada, compreendendo o cozimento de
batata em pedaços por exposição dos
mesmos a um me:o aquoso, quente, de
cozimento selecionado entre uma classe que consiste de água e vapor, o
amassamento dos pedaços cosidos de batata para forma- um produto amassado e
a desidratação do produto amassado sabre uma superfície aquecida, caracterizado pelo fato de que, ápós haver sido
efetuado o cozimento, os pedaços de batata cozidos são expostos a uma corrente de ar para remover a unidade da
superfície dos referidos pedaços e comunicar-lhes uma aparência de farinha.
2. Aperfeiçoamentos em ou relativos
a processos de acôrdo com o ponto 1,
caracterizado pelo fato dos pedaços cozIdos de batata serem expostos a uma
corrente de ar soprada sôbre eles.
3. Aperfeiçoamentos em ou relativos
a processo de acôrdo com o ponto 1,
caracterizado pelo fato dos pedaços de
batata cozidos serem expostos a uma
corrente de ar, suspendendo-os no ar.
4. Aperfeiçoamentos em ou relativos a processo de acôrdo com o ponto
1, caracterizado por ser o cozimento realizado a unia ternp.ratura próxima do
ponto de ebulição da água, durante um
período de, no máximo, 15 minutos.
5. Aperfeiçoamentos em ou relativos
a p;•ocer o de acôrdo com o ponto 1.
caracter'zado por ser o referido cozimento realizado a uma temperatura próxima do ponto de ebulição da água, durante arn período de 6 a 10 minutos.

6. Aperfeiçoamentos em ou relativos
a processos de acôrdo com o ponto 1,
caracterizado pa:o fato dos referidos pedaços de batata, serem tiras tendo uma
secção transversal de cêrca de 9,525mm
por cêrca de 9,525mm.
7. Aperfeiçoamentos• em ou relativot
a processo de acôrdo com o ponto 1,
caracterizado pelo fato do referido produto de bata amassada ser des'dratado
por aquecimento de uma camada tendo
uma espessura méd a de cêrca de 3 a
cérea de 4 células de batata.
8. Aperfeiçoamento em ou relativos
a processo de acôrdo com o ponto 1,
caracterizado pelo fato do referido produto de batata amassada ser des'dratado
de uma camada dêle tendo uma espessura média de menos de 0,127mrn.
9. Aperfeiçoamentos em ou relativos
a processo de acôrdo com o ponto I,
caracterizado pelo fato do referido produto de batata amassada ser submetido
a uma pressão de espremedura para
formar uma camada tendo uma espessura inicial de 0.0508mm e 0,1016mm
e por ser a referida camada secada sóbre uma superfície aquecida.
10. Aperfeiçoamentos em ou relativos a processo de acórdo com o ponto
1, caracterizado por ser formada uma
camada do refer:do produto de batata
amas sada tendo ti a espessura inicial de
0,0508 a 0,1016mm submetendo uma
massa do referido produto de batata
amassada a uma pressão de -lam'nação
sôbre dois lados opostos da referida
massa, e o aguce : mento da referida camada' sôbre 'a referida superfície aquecida começa s+multâneamente com a formação dá referida camada.
Finalmente, a depositante reivindica,
de acôalo com a Convenção Internacional e de confoi rn'clade com o artigo 21
do Código da Propriedade Industrial, a
pr:pridade do corre-pondente pedido, de`,..•.•

CÓDIGO MAC!OWAL
TERMO N ? 133.347
De 24 de agésio de 1991
Nome: José Marques Ferreira.
Enderéço: Rua Barão da ItapetiIiinga 88 — 10? andar — São Paulo.
Invento — Ntivo Tipo de Tela para
Construção Civil em Geral.
Classificazão: Privilégio de InInvenção.

Março de 1968

Mem. aeffietr.ffialieff

pE TRÂNSITO

LEI E REGULAMENTO

Divulgação n.° 1.037

Pontos caractersiticos
1. Nôvo Tipo de Tela para construção Civil em Geral, formada por
uma tela de arame ou outro material equivalente caracterizado por
ter nos pontos de cruzamento dos
fios pastilhas de argamassa de cimento de formas regulares ou irregulares e de tamanho variável o que
permite dar uma aderência absoluta
aos revestimentos de argamassa que
nela se aplique.
2. Tudo como descrito no presente memorial, ilustrado nos desenhos
e ainda nas pequenas amostras de
tela que acompanham êste IVIemoXial.
wei1111n1•,

TERMO N 9 136.259
De 7 de fevereiro de 1962
bepo.sitante: Canadian Patents and
Development Limited, Ottawa, Con'ado de Carleton, Província de Ontário,
Canadá.

Pontos característicos de: eAperfei.
koamentos em ou relativos a processo

PREÇO NCR$ 2,00

A VENDA:
Na Guanabara
Seção de Vendas: -Avenidu Rodrigues Alves :e 1
Ngenc.la I: Ministério da Fazenda
Ateade-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal
Em Brasília
Na Sede do

positado na Repartição , Patentes do
Canadaat. em 7 de leveri
ro de 1961, sob
o número 816 . 400.
Rio de Janeiro, 4 .1 julho de 1966.

ULMO 1n19 137.902, DE 10 DE
ABRIL DE 1962
Depositante: Sociaé Anonyme Sciper,
acôrdo com as leis do Principado de
Lichtenstein.
Pontos característicos de: «Aperfeiçoamentos em dispositivos de Fluido sob
pressão do tipo de. bomba e de motor
de Barrilete» (Privilégio de Invenção).
Pontos Característicos

1 — Aperfeiçoamento em dispositivos
le fluido sob pressão, do tipo de bomba
e de motor de baralet9, de grande pressão e rendimento e compreendendo, deu.
tro de um carter estanque, um barrilete
no qual se acham previstos cilindros de
eixos paralelos cujos embõlos se acham
reunidos, por meio de bielas de rótula,
a um prato, sendo o barrilete o prato
arrastados em rotação em relinão a um
b101o de culatra que forma o distribuidor
e sendo a inclinação do eixo comum do
barrilete e do bloco de .culatra — eai
relação ao e xo do prato eventualmente, regulável, caracterizados pelo fato de estarem previstos um munhão de
espera entre o barrilete e o bloco de
culatra; elementos porta-juntas flutuantes
entre o bloco de culatera e o iarrilete;
embôlos de saia fina, juntamente, com
dispositivos para forçar o prato porta.
juntas de encontro à superfície em relação à qual é êle móvel e as saTas dos'
embõlos de encontro à.parede dos cilindros, com uNa fôrça função da alta
pressão de funcionamento do dispositivo;
e d apositivos para assegurar a hibr:ficaçã;) das rótulas das bielas sob uma pressão, igualmente, função da,referida alta
pressão e uma regulagem da inclinação
relativa dos eixos de barrilete e do prato
por meio de um macaco de rósea cuja
haste rosqueada atravessa a parede do
carter estanque por meio de uma rótula
de =nhã° estanque.
2 — Aperfeiçoamentos de acórdo com
o ponto 4, caracterizados pelo fato de
que a estanqueidade entre o barrArte e
o bloco de culaetra é assegurada por elementos porta-juntas montados, de maneira flutuante, entre os referidos do s elementos, solidarizados para a rotação, estanques„ um em relação' ao outro e submetidos, um de encontro ao uotro, a uma
pressão correspondente à pressão necessária, sôbre a junta ,de estanqueidade,
para assegurar a estanqueidade entre os
elementos dos referidos porta-juntas e o
referido outro elemento.
3 — Aperfeiçoamentos acôrdo com
os pontos 1 e 2, caracteri5tos pelo fato
de que a 'pressão Unitária sôbre a junto
entre o elemento porta-juntas e a superfície e mrelação à qual é êle móvel é
varijvel e é criada — pelo menos, pare almente — pela ação da alta pressão
atuante sôbre a seção diferencial entre a
superfície deluniteada, sõbre o elemento
Porta-juntaes, pela junta fixa de estanqueidade e pela superfície da luz ou abertura delimitada, pela junta flutuante, sôbre a face oposta do elemento' aarta-juntas.
4 — Aperfeiçoamentos de aeôrdo com
qualquer ods pontos 1 a 3, caracterizados
pelo fato de que o minha-o de espera é
um munhão de espera liso e com reves"timento anti-fricção.
5 — Aperfe:çoamentos de acôrdo com
qualquer dos pontes 1 a 3, caracteriza-
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dos pelo fato de -que o referido munhão
de espera é um mancai fluido.
6 — Áperfeiçoamentos de acôrdo com
qualquer dos pontos . 1 a 3, caracterizados pelo fateo de que o mnuhão de espera é uma corôa de rolamento.
•7 — Aperfeiçoamentos de acôrdo com
qualquer dos pontos 1 a 3, caracterizados pelo fato de que o munhão de espera é um munháo axial do tipo crapo•
8 — Aperfeiçoamentos de auôrdo com
qualquer dos pontos 1 a 3, caracteriza':
dos pelo fato de que o manhã° de espera é um munhão axial h'dráulico, do
tipo de embedo dentro de um c lindro.
. 9 — Aperfeiçoamentos de acôrdo com
qualquer dos pontos 4 a 8, caracteriazdos pelo fatoe de compreenderem uma
contra-espera que impede um afastamento axial entre o barrilete e a culatra.
10 — Aperfeiçoamentos de acõrdo com
qualquer dos pontos 1 a 3, caracterizados pelo fato de que o prato portajuntas é fixo em relação à-culatra, do ponto
de vista da rotação.
11 — Aperfeiçoamentos de acôrdo com
qualquer dos pontos 1 a 3, caracterizados pelo fato de que o prato porta-juntas se acha impedido de girar em relação
ao barrilete.
12 — Aperfeiçoamentos de acôrdo com
qualquer dos pontos 10 e, 11, caracter.zados pelo fato de . que o prato portajuntas é constituído por vários elementos
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maior superfície compense *Is perdas de
carga do circuito de lubrificação.
19 — Aperfieçoamentos de acôrdo com
qualquer dos pontos 17 e 18, caracterizados pelo fato de que a rótula &I cabeço
da biela é mantida no seu alojamento
esférico po rum anel \de espera -que se
apó'a de encontro à camisa, relativamente, fina do embôlo e é mantida em
posição por um anel elástico.
20— Aperfeiçoamentos de acôrdo com
o ponto 1, caracterizados peol fato de
que a pOrca do macaco de rôsca se acha
articulada no bloco de culatra em tôrno
de um eixo paralelo ao eixo de rotação
do bloco de culatra.
„
Finalmente, a depositante reivindica,
de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o - art. 21 do
Código da Propr'edade Industrial, a prio-

forma 'sre<pensa e com posição ajustável quanto ao seu deslocamento
vertical ou horizontal por uru braço
superior horizontal que por sua vez
é mantido de forma giratória em
uma tórre elevada: sendo que a extremidade oposta do dito braço horizontal, apóia-se por meio de roldanas em .trilhos de guia mantidos
suspensos e em altura regulável pnr
meio de postes distribuídos pela área
de operação da máquina; sendo eme,
na parte posterior do citado dispositivo pegador, e prêso ao braço
vertical que suporta Oto dispositivo,
acha-se dispostas em altura conveniente e paralelamente ao dispositivo. uma caixa-depósito de • argamassa, dotada de dais compartim entos, um su perior maior e outro inferior menor, sendo dita caixa dotada de tam pa de fundo escamoteável
,deetaa.cionamento em forma de ga-

ridade dos correspondentes pedidos, na

ta — Máquina para assentar tijolos.
acorde com o 'ponto precedente. earacte,izatia por uma prancha, dotada
de divisões na qual são empilhados

Repartição de Patentes da França, em
13 de abril de 1961 e 30 de janeiro de
1962, so bos números 858.851 e 886.381,
respectivamente.
Rio de Janeiro, 10 de abri Ide 1962.
— C. Bigler.

os tijolos a serem assentados mantendo entre á os devidos espaçamentos.

3 — Máquina para assentar tijolos, acorde com os pontos precedentes.como de scrita no memorial
e ilust iado nos desenhos a título de
exemplo.
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inara igual, cuja extração e trens.'
porte se efetua depois do tempo necessário para que a pressão do interior da câmara' tenha aderido
massa suficiente nos moldes formadores, em cujo momento se fecha
a alimentação da pasta e se introduz cigentro da câmara uma corrente
de ar ou qualquer outro gás, injetado sob uma forte priaJão, suficiente para que possa expulsar -a
pasta que enche a câmara, fora da
mesma e transportá-la para outra
igual, na que prèviamente se tenham
introduzido outros corpos ôcos moidadores que entraram, então, errl
funções submersas, deriva:Ido a alimentação de pasta sob pressão 'para
esta segunda 'câmara, enquanto que
na primeira, que está sendo esvasiada, o ar ou o gás segue injetando para que atravesse • a massa
branda fie pasta aderida aos moldes e produza um arrastamento da
água da pasta aderida nos moldes,
para o interior dos mesmos, sendo
novamente evacuada a dita água e
o ar ou gás para o exterior da câmara, fechando logo a admissão de
ar ou gás e abrindo finalmente a
câmara para a extração e desmonte
d'os corpos ou moldes forrnadores,
realizando-se as operações das duas
fases citadas em forma alternativa
e continua em uma câmara e outra.;
3 — Processo com seu correspondente aparêlho para a fabricação de
artigos de fibrocimento, caracterizado
pelo fato de compreender, para a
execução das, fases operativas doe
pontos precedentes, duas ou mais
amaras formadoras providas de portas de abertura e fechamento automático e de grande hermeticidade,
possuindo cada uma das ditas Partaa
um dispositivo para seu deslocamento, constituído por um cilindro
hidráulico ou pneumático de- pressão,
de duplo efeito, cujos tubos condutores do fluido que têm de deslocar
seu êmbolo em um sentido e outro,
estão alimentados por uma bomba
de pressão que toma o fluido de um

TERMO In19 139.243
De 23 de maio de 1962
Requerente: Chemische Werke
TERMO N9 139.324''
witten Gesellschaft Mit Beschrankter afHtung.
De
25 de maio de 1962
Local: Alemanha.
Título: - Processo para isola- metilRequerente: Sebastian Bonet Siindependentes.
re-a tatalène , a, Fisnanha.
ésteres c?a ácido clifenil-carbónica.
Pontos característicos: "Proceseo
13 — Aperfeiçoamentos de acôrdo com
com seu correspondente aparelho
Prvilégio de invenção
qualquer dos pontos 1 a 12, caracterizapara a fabricação de artigos de fidos peol fato de que a junta fixa de eseirpcjmento".
Ponta característico
tanqueidade entre o prato porta-juntas
e o elemento cooperante com o qual é ela
(Privilégio de Invenção)
Processo para isolar metil-ésteres
arrastada em rotação se acha disposta do ácido difenil-carbônico de resíduos
entre as faces fronteiras do referido prato de destilação não aproveitáveis, rePontos característicos
e do elemento cooperante.
sultantes da preparação de dimetile steres rios ácidos tare e/ort isoftá- 1 -- Processo com seu correspon- cleoósito dando passagem para um
14 — Aperfeiçoamentos de acôrdo com Uca
segundo a Patente n9 51` .401 e o crente aparêlho para a fabricação de
qualquer dos pontos 1 a 12, caracteriza- Termo IV 95.282, caracterizado peie ^"+ '"OS d e t 'broc imento, caracteri- tubo ou outro dos que tonduzem ao
eilindro, através de uma chave de
dos pelo fato de qu ea junta fixa de es- falto dos resíduos da destilação serem zado pelo fato de compreender a passagem,
que é acionada por sua
tanqueidade entre o prato porta-juntas e ubmetldos a uma poa-testerificação, introdução em urna câmara de um vez por outro cilindro pneumático oa
o elemento cooperante com o qual é ela de preferencia com metanil. a seguir corpo iSCD .modelador, de paredes hidráulico de pressão, de duplo efeiarrastada era rotação se acha disposta serem dissolvidos a quente em sol- permeáveis filtrantes, acompanhado to, para que dê passagem do fluido
ventes orgânicos adequados, ou di- ou não de corpos satélites de iguais
na perjferia de um ebõlo sol dário com geridos,
resíduos obtidos após a ou parecidas características constru- nara um dos tubos de alimentação
um do% elementos e que desliza dentro seraraa:s aos
dos dimetil - ésteres dos tivas, situados ao seul redor ou ape- ligado com um depósito de fluido
de um cilindro solidário com o outro ele- ácidos tare e isoftaliccs e da parcela -a. ¡ unto a parte de sua periferia, sob pressão, intercalando-se no dito
mento.
eolnvel nos solventes orgAnicos quen- fechando logo a dita câmara e in- tuno e nas derivacões do mrsaa0,
tes anás a separacâo dos solventes
na mesma a pasta fluída 'imas chaves de passagem com O
15 — Aperfeiçoamentos de acôrdo com orP,án i cos. bem como a parcela in- 'roduzindo
de cimento, amianto e água sob nuisador, que silo acionadas por uns
qualquer dos pintos 1 a 14, caracteriza- •tilitvel em solventes orgânicos quen- pressão, até encher quase técia a tó nGs unido; nos eixos ou nos eledos pelo fato de que a junta móvel se tes, eventua'rnente anós resfriamento, câmara, mas, desde logo o siTclente mentos que se deslocam com ás ines•
acha submetida a urna pressolicitação se- purificada da =eira já conhe- para que os corpos modeladofes fi- mos, que são os que transportam
por me:o de órgãos meeânicos ou hidráu- ,.ida eclesnv,inbra dq nos diversos quem totalmen te submersos na mas- para os moldes formadores dentro e
das câmaras, de modo que sólicos de subiu ssCo a pressão, pressolici; metil-ésteres do ácido difenil-carbô- sa da pasta fluida,. depois do pitai fora
se impulsionará com os ditos cornos mente éstes tôpes batam nas chaves
tação essa a que se acrescenta a pressão nico.
rncxlel adores um movimento contínuo de passagem, produz o fechamento
qus se exerce sôbre a diferença das sec- Reivindica-se, de aceirdo com a de
giro dentro da massa, nos casos das portas que, deste modo, resulta
ções axiais das zonas delimitadas pela Convenção Internacional e o Art. 21 em que se deseja obter uma orien- sincronizado com o movimento dos
códien
da
Propriedade
Industrial,
Junta fixa e pela junta móvel.
da fibra perpendicular ao eixo moldes formadores, tendo no outro
a prioridade do pedido correspon- tação
giro, ou bem mantendo os ditos tubo condutor de fluido para o ei•
16 — Aperfeiçoamentos de ncórdo com dentes depositado na Repartição de de
cornos sujeitos a oscilacões sós ou andro ou gato, ligado também 210
qualquer dos pontos 1 a 15, caracteriza- Patentes da Alemanha, em 19 de combinadas com o giro dentro da depósito acumulador de fluido Sob
C
24.646
IVb/12
o
dos pcol fato de que a junta de atento ,u1ho de 1961, sob re?
massa, mantendo pressão suficiente pressão, com uma chave de passagem
é comtacuida por um complexo metaloRio de Janeiro, 23 de maio de 1962. dentro da câmara para _obrigar , a acionável por um pulsador, a fim
água de suspensão da mistura de de que pulsando-o, se mova o dito
orgânica à base de um metal e de policimento amianto, a que se filtra cilindro no sentido necessário Para
tetra?fluoro-etileno.
através das paredes permeáveis dos abrir as portas da camara, existente
T£RMO N9 139.296
17 — Aperfeiçoamentos de acôrdo com
moldes - ôcos, de modo nue vai ade- no conjunto tubular, para que dê
De
24
de
maio
de
1962
rindo a pasta continnadamente às passagem ao pulsador que abre as
qualquer dos pontos 1 a 16, caracterizados pelo fato de que a lubrificação das Privilégio de Invencão de "Má- ditas paredes, evacuando-se de modo p ortas, um dispositivo de segurança
cantínuo para o exterior aa câmara Integrado por duas chaves de pasbielas é assegurada, no decurso do lua- quina para Assentar Tijolos",
Alvaro Barbosa de Almeida — a agua que vai recolhendo no in- sagem intercaladas no dito tubo e
cionamento sob pressão, pela fuga periterior dos cornos emes fwmadores e em una] derivação do mesmo, erijas
férica em tôrno do cabeço do embólo, Cambe, Estado do Paraná.
também, continuamente 'Cflaves, dotadas de pulsadores ou ost1 — Máquinas para assentar tijos alimentando,
separado da saia por uma ranhura peride
nasta
a
dita
-camara para 'com- tedores, • são acionadas alternativapor uni dispositivo pe- pensar o volume
férica de decompressf:o em comunicação caracterizadit
da água evacuada mente uma ou outra, por umas
duas
dos tijolo, formado por
e evfear que a nressão Interna e o vancas existentes nas chaves de pascom ós alojamentos esféricos das duas gador
dispostas paralelamente
de pasta decaiam.
rótulas de extererniclacle de biela, por in- ccantoneiras
sagem dq conduto, pelo que se transmantendo entre si certo espaça- nível
termédio de perfuraçõas presistas no cm- mento ajustável, agindo em forma
2 — Processo COM seu correspon- porta a pasta de fibrocimento de
bóio e na prPpria biela.
de mandíbulas ou garras que agem dente aparelho para fabricação de uma câmara para outra, ama que,
preasão de molas, no sentido de artigos de fibrocimento. caracterizado só querido- a dita pasta tive) passado
18 — Aperfe çoamentos de acôrdo com sob
ananhar uma nluralidade de tijolos nele fato de ,compreender a expulsão Cit. urna câmara para outtu ,Pasagml
caracterizados
pelo
fato
de.
o ponto 17,
de cada vez, dispositivo êste susten- la nasta fluida no inteirior da, câ- brir as portas da câmara "azia, se.
que a rótula da base lia biela 'tem um tado horizontalmente na extrernidnde mara de formacão do ponto prece- sultando o fechamento do conduto
diâmetro maior do que o da rótula do inferior de rim braçaavertical. de al dente, trasladando a: mesma pelos de abertura da outra que se tenna
é mantido de-turaegli'q adequados contelutoa para outra cã- enchido.
cabeço da mesma, de modo a que a
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Março de 19:".3

•
4 — Processo com seu correpon- de§ satélites, tendo ligado‘ a cada po.ssibilidades, de às deslocar longi- seus satélites para os introduzir Me
dente aparélho para a fabricação ae uni dos ditos tampões um tubo fle- tudinalmente • para entrar e sair nas retirá-los alternativamente nas ca
aitigos de fibrocimento, caracterizado xível que condita a, água e • gás aaçco- calmaras -formadoras, dispondo-se nos maras conformadoras. , .
pelo fato de cada uma das duas ou l hido (lema dos eixos tubulares, até mencionados carros os' • motores que
.11 — Processo cem seu corresponmais câmaras providas de portas au- os braços radiais ft: sa coe suportam operam o gira dos eixOs.
dente aparélho para a fabricação
tomáticas, segundo o ponto anterior, os mola. e dispondo, além disso, da
9 — Processo com semi correpon- de artigos de fibrocimento, caracterise ter unido diretamente em um' re- um ressalto que obriga os ditos tam- dente
para a fabricação de zado 'pelo fato de cada um dos ciservatório injetor de pasta fluida sob pões de bocal manter-se adusta,act artigo •aparêlh
de • fibroc_mento, caracterizado so/diais de pressão hidráulica ou
pressão por Meio de um • tubo, termo às bocas de seus resbectivos eixos
fato de tanto os corpos forma- p neumática d3 um só efeito, ligados
rui cada Sm destes` tubos uma chave tubulaees, com possibilidades de dai- pelo
dia passagem acionada, • por hni ci- fazer o di so ajuste por efeito de um dores principais, como os corpos for- a um mesmo eixo ifico dos corpos
lindro de pressão de duplo efeito, apêndice-tôpc que eassul o suparte patriarca satélites terem interior- principais formadores, segundo o
mente uma fôlha enrolada .em es- ponto anterior, estar enlaçado por
governado com seus correspondentes •de cada tamoáo de bocal.
piral que, partindo da parede inter- uma tubulação _a única . chave que
pulsadores, ao objetivo - de alimentar
7
—
Processo
com
seu
corresponpassa,gem ao fluido impulsar para
pasta fluida a uma ou outra câmara, dente aparêlho para a fabricação ede na permeável, 'finaliza no eixo cen- iaslocar
seu . pistão, dispondo deou • interromper a alimentação, se- fibrocimento,„ caracterizado pelo fatia tral, de tal modo Mie a água filtrada
urna
chave para 03 dois cilindras de
através
das
pareçles
permeáveis
é
gundo a fase do processo, que está de cada grupo de , dois corpos ôcos
de um mesmo eixo, de modo'
desenvolvendo nas mesmas, tornando SorMadores principais, virem atraves- recolhida pela, dita fôlha em espiral pressão
além disso unidas entre si, estas duas sados por um grande eixo tubular, e transportada para o centro, à 10 3- e ue deslocam aste lonaitudlnalmente
cansaras, por. um conduto que per- com meios para mover ao dito eixo clICI•1 que 03 corpos giram, tendo o.s de um lado para outro, sendo acioa
mite transportar a parte fluida de longitudinal e alternativamente em eixos uns orifícios para que ' a água nada por sua vez cada uma das
reconelda suo centro passe para o 'fitas • chaves de passagem por rm
urna câmara para outra alternativamente, com interposicão no dito um sentido e outro, para •introduzir e interior dos eixos e se evacue ao cilinaro hidráulico ou p neumático de
conduto de duas chaves de passagem, retirar os corpos formadores e seus largo dos mesmos, passando a água nressão de duplo efeito, cujos dois
acionadas por meio de cada um dos satélites nas camaas formadoras ci- doe eixos das corpos satélites através tubos de entrada de fluido por um
cilindros de pressão, possuindo as tadas no ponto 3, tas-ido-as relacio- dos tampões de bocal e destes para lado e outro do pistão estão unidos,
chaves sumas alavancas com um tôpo nado os meios de deslocamento dos os tubas desde os quais' é cada um, a uma chave de passagem
para bater as chaves de segurança, eixos dos dois grupos de corpos for- =vitu:ida para o interior dos braços distinta. situadas Junto ao eixo que
que impede ou permite, a- abertura madores, de tal modo que- 03 daslo- radiais rara uma 'camisa-- Perfurada se desloca é os dois tubos . de um
que envolve p eixo dos corpos prin- mesmo ci l indro . de pressão para as
das portas das câmaras, segundo a camentos dos ditos dos grupos f
posição das chaves de passagem sid madores estarem sincaonizados anta- &leais formadores. existindo no in- chaves disposta junto ao mesmo
terior cio dita camisa um rebaixo flue eixo, cuias eixos têm - um braço ou
conduto de transvazamento da pasta, gônicamente
f -ma cara o -eixo. ao qual envolve, tap o lateral que comprime o pulefetuando-se o dito transvazamento
8
—
Processo
com
seu
corresponper meio de ar ou outro eás sob dente aparélho para a fabricação de um esparo ou câmara cole t ora de sado/. de unia chave de passagem
pa essão, introduzido no interior das
.(1 a,ua.-- a qual é exacuada à distancia ou outra, quando se deslocam longi• maras através das correspondçntes artigos de fibrocimento, earacterieado dos eixosea nelas juntas de liaaaao tudi nalmente, com o qual' deixam
Pelo
fato
dos
grandes
eixos
tubulares,
cisavas de passagem acionadas' cada
dae eatreiaidad s s e pean aerfn as o passar a fluido a l ternativamente, por
que vão montados os corpos ôcos oratasada
n aa'xsta, que encerra as um lado ou outro das pistões, parai
• uma por um Cilindro hidrául ico ou em
pn s amátiao de pressão, de ação ma- principais formadores, serem dividi- altas atreva:si ades.
que os respectivos cilasdra' de pressa:o
dos
em
várias
poredes
unidas
na
anelam as chaves de passagem, que
?mal ou automático, sincronizada com
'sso cem seu correspon- governam 03 cilindros
10
—
Proz.
testa
em
umas
caixetas,
d.e
modo
nu^
de pressão
aR fases de funcionamento do apa- urnas porcões de tais eixos podem dente aparalha pasa a fabricação cie.
Mie movem os eixos, reaulando a norelho.
tericàrac
artigos
da
fibrocimento,
girar, enquanto as outras não giram
sicão dos cilindros de pressão e cha5 — Processo com seu correspon- e operam apenas amuo meios de 7ado prAo fato de cada um. 003 eixos, Vos ria "em,
roses
pa e a que o movidente aparélho para a fabricação de tração e arrastamento, anolando-se em que estão suaertados os corpos mento lonaitudinal dos
eixos e dos
artigos de fibrocimento. caracteri- asn ditas ligaaões _ e outros pontos forrnadmcs principais, estar unido comes formadores cate suportam
seja
zado pelo fato de compreender dois dos eixos em umas plataformas man-a- -por ambas as extremidades ao ambolo a nt agônica; aste movimento é reguse-sou mais grupos de elementos forkoa- tadas em uns carros com rodas Que de uni cilindro hiçlaulico ou pneu- l ado, além disso,
por duas craves de
dores, integrado cada um por dois circulam sôbre uns trilhos auc atra- tnaaco de p ressão, de um só efeito, se g uraria a, aue
in t errompem ou
corpos ' principais ôcos , de rotação, vessam as câmaras de coaformairlo, os .culais tiram dos eixos e s êstes abrem a pa.sagera da fluido
para as
que têm as superfícies de rotacãa de' modo que cada corpo formador arrastam para 03 carros em- Mie se aibulaolie3 das chaves, situadas
junto .
permeáveis compostas por várias ca- principal está sustentado entre dois abolam, desl oea.nd lon ad ud'nalmente aos eixos e oneradas p
elos meamos, \
madas filtrantes e suas bases imper- dos ditos carros por seu eixo, cem aos corpos formadores principais e ca l as chaves de segurança
se dismeáveis de maior diâmetro do que
nõ-rn j unto às portas que fecham as
o corpo, para ressaltar sôbre as sureamaras de forma a ão de modo ene
perfícies de' rotacão e formar dois
eaenas (s uando as portes de uma das
• anéis de atrito, sendo acompanhado
dite a cair aeas estão abertas, é batida
cada um dos ditos corpos principais
a chave de seauranoa corresnandente,
de outros corpos satélicos ôcos, sea nua] da paseaaem ao fluido que
melhantes em forma e constbilcã.O,
alimenta as tubu l arãee que operam
também, de .superfícies de rotação
Os c; lindros de pressão,
aue goverpermeáveis e filtrantes, estando disnem as chaves da ~min do fillir10
DE
postos êstes corpos satélicos ao redor
on oun- •.os cl n l indros de nte.áão.
do principal ou apenas junto a certa
imn ulsores dos eixos, com o qual só
parte do um perímetro e montadas
”orlem deslocar-se êstes e os corpos
as pontas externas de seus eixos
formadores cole sunortam, auanda as
ocos em ' umas peças basculantes,
aartas aa co rrespond ente câmara de
com giro em uns braços radiais recos,
formação, estão abertas.
unidos por sua vez em une eixo ta\
• 12 — Processo com seu corresponbular Perfurado. cujos corpos satédente aparêlho para a fabricação de.
lites têm também, suas bases fuDIVULGAÇAO N' 1.004
artigos de fibr ocimento, caracterizado
mando um ressalto lateral para acraspelo fato de constdr de duas arma- .
:tituir dois anéis de atrito, caie se
tapoiarn sôbre os anéis que ressaltam
cães montadas sôbre rodas deslizágare o corpo princinal, de tal modas
veis sôbre fe-deos, com duas barras
superiores s'Sa
que entre as superfícies laterais do
..,:ias e em declive,
corno principal e as dos corpos
com os correspalentes tôpos e CMcavidades- de retenção, apropriadas
satélites fica uma ampla separacão
'Preço Near$ OMR
que impede o contato entre as respara receber e suportar por seus
pectivas camadas de fibrocimento
eixos aos moldes satélites, formadoaderidas.
res de tubos, tendo as ditas armaassoas.
cães em sua parte . dianteira os
6 — Processo com seu corresponbraços que suportam duas barras
dente aparèlho para a fabricação de
curvas, formando dois arcos paraartigos de fibrocimento, caracterilelos em cada armação, dispondo-se
zado pelo fato dos braços radiais
I VENDA
ambas as armacões frente a frente
ecos que suportam aos moldes satée unidas pelo êmbolo de um cilindro
lites, levarem montadas com posside- pressão hidráulica ou pneumática,
bilidade, de giro nos eixos que unem
Na Guanabara
de dois tempos duplos, de tal modo
cada dois braços de lados opostos,
que por meio do mesmo podem aproumas peças terminadas em forma
ximar ou separar entre si as ditas
Seção de Vendas; Av. Rodrigues Alves,
de forquilha ou de meia chumaceira,
duas armações, as quais estão dispara receber as extremidades dos tia•
postas em ambos os lados das alas
xos dos moldes- satélites, tendo além
Ag
ència
1
•
Ministério
da
Fazenda
de deslizamento dos camas que au disso, ura ressalto de modo a levar
1
portam os eixos' de tração, dos corpos
com uma mola unida ao braço radial,
Ou moldes formadores, de modo que,
cuja mola é a que obriga aos moldes
Atende-se.a pedidos ido Serviço de Reesabblso Postai
se saírem êstes e seus satélites da
satélites a manter seus anéis em rescâmara formadora, ficam situados
salto em contato com os anais em
entre as duas citadas armações, gize
ressalto do molde ou tambor central,
Em Brasília
possuindo lateralmente a dita peça
se aproxima 'em ambos . os lados,
basculante. uma dobradiça na qual
colocando as barras arqueadas Junto
Ni seda do DIN
Ê:
vai montada uma fôlha dotada em
a ambas as extremidades do corpo
-sua extremidade de um tampão de
Prinaipal formador, com o qual, ar,
girar oe braços rodais que selim-asas-a
s a bocal perfurado que cobre a boca das
Os corpos ou moldes satélites, emPonta dOs eixos tubularea dos
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baraçam nas ditas barras os b-ao.os da a apertar o elemento construtivo acôrdo com os pontos característicos bilidade e corresponda
fArt.."I so •
existentes nas peças que levam 03 de madeira.
de 1 a 4, e caracterizado pelo falo de
tampões dos eixos e obrigam, íleo
Finalmente, o requerente reivindi- o alojamento referido em 4 prolongirem sôbre suàs aberturas 'e se seca,
de acôrdo com a Convenção lo- gaxase para constituir o alojamenparam dos eixos, deixondo-os livres
to de eixo formado com ombro infepara que caiam os moldes nas Urras ternacioncte e o Código da Proprieda- rior ,e nas proximidades désse ombro.
paralelas doe armações, enquanto de Industrial em vigor, a prior:dade e apoiando-se n:le, estando poeicioque, ao seguir girando os braços, a do correspondente pedido de patente nado um par de mancais e rolainendepositado na Repartição de Patentes
poça basculante que stiporta os
dito eixo pela sua- 'extremidade
um girolimitado da Alemanha, em- 25 de outubro 'de tea,
des. se retrai livre penetrando em projeção parte
por uma C2COra que possui, a oual 3e61, sob n9 F 35.210 V/37 d.
' integrante
de um tirantet, o qual é
esbatra com a barra curva e coloca
Rio de Janeiro, 19 de junho de 1962. formado mediante com um mancai, e
a boca da forquilha ou meia eii-aireecontinua para ligar-se; por meios
ceira de, dita peça suporte em dispoapropr:ados, ao assento almofadado
sleão de receber o eixo dos oaeros
_
TERMO
N
9 139.830
referido no ponto característico 2.,
Moldes satélites, vazios, colocados
arrnacão d.o outro lado, os auois se
. De 11 de jerialro de 1962
69) — "Aparelho Oscilador-vibracarregam assim automát'caMente,
Requerente: Baumer QBS Cia. dor para massagens corporais", de
poesuindo, além a disso, as ditas aracôrdo com os pontos característitos
mações uns rolos aue sunortam duas Brasileira de Equipamentos. — São de 1 a 5, e caracterizado o mancai
correias transoortadortte sem fim dee- Paulo. •
mediano do tirante referido no ponta
thiadas a receber a falha de-fibroTitulo: "Aparelho Oscilador Vibra- característico n° 5 por ser• atravessacimento enrolada ao corpo princired dor para Massagens Corporais". — do por eixo numa extremidade :)J
forformador, depois de se ter cortaeo Pirivilégio de Invenção.
mado com ombro e na outra ancorapor uma de suas linhas eeratrizes,
fiz cio que a correia sem-fim a re1 0 ) — "Aparelho Oscilados:vibra- do por meios apropriador e apoiados
colha e transporte para um lado. dor para massagens corporais", ca- em. mancais de rolamentos, os quais
estão alojados suportes incorporados
13 — Processo com seu corree pon- racterizado por incluir meios de eus- solaleriamente ao suporte vibrador
tentação
dos
meios
de
movimentação,
nas quais fórmulas R representa ma
dente aparelho para a fabricanão de
referido ao ponto cara,cteristico 3.
rad:ca/ do naftaleno, em que 03 gruartigos, de fibrecimento, conduzindo ditos meios de sustentação podendo
'19) — "Aparelho Oscilador-vibra- pos czb, hidroila e amida de ácida- '
substanci almente, confonne descrito - receber numa, das laterais, ou nas
no relatório e esoecificado nos pontos duas laterais, meios extenciveis para dor para massagens corporais", de carboxilico estão nas posições — 1, q
' os pontos característicos — 2 e — 3, resp ectivamente, Xl,
perfarmarem um leito ditos meios ex- acôrdo com
característi cos apenros.
tencíveia aplicados aos referidos.me:os de 1 a 6, e ca racterizado- pelo fato dr, X2 e X3, repr ese ntara átomos de hateivinFinalmente, o depositante
de sustentação por adaptações, en- o assento referido no ponto c.aracte- logênio u h:drogenio ou grupos al-1
fl'ea anôrdo com a Convenrão,In- caixes ou outros meios apropriados. !estico 2 poder girar em teimo de seu coila ou alcoxi, Z rep:esenta um $1.a.e''
ternacional e de conformidade "aro
em pelo menos noventa graus. mo de halogênio ou um grupa al. `1
29) =" "Aparelho Oscilados-vibra- eixo,
o arti g o 23 do Código da Pronrieleee
rotação essa
pela aplicação ocas, alcoxi ou fenaxl e os radicais
industrial a p" In•" 0, A. do correspon- dor para massagens corporais", de de mancais defacilitada
rolamentos adequada- do banzeno A, B e C podem conter
ciente rae m o aeriosiaolo na Renor- acendo com o ponto característico nú- mente p
osicionados' entre o suporte outros SUbStituintes nau cominecan-"
t i oão de Patentes da Estranhe, em mero 1), e caracterizado pelo fato de
do hal: o-solubilidade e o grupo ala.
29 de maio de 1961, sob o n 9 267.769. os referidos meios de sustentação iu- vibrador e o suporte dos meios ope- logoneto de ácido wrboxlico
ria i,
Rio de Janeiro, 25 de maio de cluirem elementos de travessas onde rac:onais, de tal modo que as oscila- posição-meta ou r- para emrstá
reia- a
que se faziam no sentido longi•
1962 — C. Bigler.
estão apoiados, e fixandos por quais- ções
ção ao grupo azo.
tudinal ao eixo geométrico.
quer meios, os .elementos de movi2. — Processo, conforme especifi89) — "Aparelho Oscilados-vibramentação qUe incluem um motor eléno ponto 1, caracteracido pelo •
TÉR.M0 N° 139.595
trico e sua polia acionadora, e os dor de massagens corporais" tudo cado
fato do halogeneto de ác i do carpo..
oscillatório e vibratório de um asseri- conforme descrito e reivindicado no xilico
De 19 de junho de 19132
de azo-corante usado ser um. e
elementos que perfazem o movimento p resente memorial descritivo, e ilusRequerente: Artur Fischer --e Ale- to devidamente almofadado e man- trado nos desenhos acompanhantes. no qual X1 representa um giupo 4
inetoxi, J2 representa um átomo de,
manha.
tido em nível com o leito referido em
São Paulo, 10 de janeiro 'de 1962. halogênio ou um grupo alcem inTitulo: "Dispositivo para Fixação 1), dito assento, colocado mediamenferior J3, representa um átomo de Ol
de Marcos de Portas" — Privilégio de te ao mencionado leito, ou em qualhalogénio ou um grupo de pila m-,i;
invenção.
quer de suas extremidades.
Térmo 119 135.648, de 12 de janeiro ferior ou (danei e o retro:ti do bm.
zeno A não contem outras substie ,•
3 9 ) — "Aparelho Oscilados-vibra- de 1962.
Pontos Característicos,
tuintes.
dor para massagens corporais", de
com o ponto característico 1)
Requerent:: CIBA Société Anony- 3. — Processo, conforme especifl.
.1. —, Dispositivo para fixação de eacôrdo
caracterizado por os referidos meibs me, firma su'ça., — Suíça.
cacio no ponto 1 ou 2, cuacterizedo
marcos de portas ou elementos construtivos de madeira semelhantes de promotores dos movimentos oscila- Pontos ca racterísticos: "Processo pelo fato de se emnrecar uma anuns
tórios
e
vibratórios
incluirem
inn
da
formula:
de
taencontro à alvenaria por meio
para a fabricação de novos azo-corugos, carecterizado pelo fato de que eixo fixo ancorado em alojamento rantes",
o elemento de união entre o tarugo e adaptado a que integra um suporte
(Privilégio de invenção).
15
o marco é constituído por um parefu- vibrador, em torno do mencionado
so de rosquerunento soberbo feito com eixo fixo, girando loucamente polia
Pontos característicos
secções rosqueadas de d i âmetros di- intermediária com apóio em rolaferentes, preferentemente de passo mentos ancorados ao referido eixo
1. — Processo para a fabricação
dessa polia partindo correia que
Igual.
de azo-corantes, caracterizado pelo
transmite
os
movimentos
rotaciceatis
2. — Dispositivo de fixação de
de se coadensar um nalogon.to
do motor elétrico referido fato
de ácido carbo-xilico de ezo-Cer,a1 e,
acterdo com o ponto 1, caracterizado recebidos
em
2)
por
meio
de
correias
ou
outros
o
qual está livre d egrupos, comu•por apresentarem • os roolutamentos meios 'adequados.
n:cando hidro-folubilidade e corre,
• .do parafuso passos desiguais.
de
fixação
de
ponde
à fórmula:
•
49)
—
"Aparelho
Oscilados-vibra3. — Dispositivos'
adulo co mos pontos 1 e 2, caracte- dor . para massagens corporais", de
• ri" pelo fato de que em cada ca- acordo com os pontos caracteristecco
so a porção rosqueadas atarraxada 1), 2), 3), e caracterizado por meio
ao tarugo apresenta o rosqueamento de suporte estarem 'adaptados mediana e internamente aos meios de su"de diâmetro menor.
4. — Dispositivo de fixação de tentação referidos em 1), ditos meios
acôrdo com o ponto 1, caracterzado de suporte incluindo um bojo circular,
por ser o marco coberto por uma lá- Inferiormente ao qual se ada pta, por
mina de material plástico.
rosqueamento ou outros, devidamen•
te travado, o suporte dos meios de
na qual Y1 e Y2 representem ãtomos
5. — Dispositivo"- de fixação de movimentação
de halogên io ou hidrogênio ou gni.
oscilatória e vibratóaceérdo com os pontos 1 e 4. caracte- tia que se constituem
pos alcoila inferior , ou aleoxi e Y3
de 'une eixo
rizado pelo fato de que o furo, proelpresenta um átomo de halogon.o
vido no marco para passagem do pa- numa extremidade do qual está eneu didrooenio.
rafuso de rosqueamento soberbo, po- chavetada polia acionada pela referida, polia intermediária, e girando
4. — Processo, conforme especai..
de ser obturado por um tapulho.
sôbre pares de mancais de rolamencedo nos aontos 1. 2 ou 3, caractee
6. — Dispositivo de fixação de tos adredemente posicionados, a Ourizede pelo fato do nalogenitto no
aceordo com o ponto 1, caracterizado tra extremidade do referido eixo foracido carboxilico usado ser o cloreto
por uma luva, introduzida no furo mando degrau que constitui uma -xde ác'elo carboxillco.
do elemento construtivo de madeira, tremidade excêntrica do referido coxo,
5,
processo, conrorme esvai/O-provida de e um rosqueatnento interno o qual termina em • alarem nto
cedo em qualquer uni dos •pontos 1
• para atarraxamento da secção tos- apoiado em mancais de rolernentos
a 4, caracterizado pelo fato de se
• queada . de diâmetro maior do para- aplicados internamente a um alojaefetuar 1, eandentação em um solfuso.
mento, dito exilo sujeitado por meio
va-te orgânico, a Uma temperatura
por
ca
e
contra-porca
ou
outro
. — Dispositivo de fixação de mdeelo ap ropriado.
elevado .
6,
acôrdo com o ponto, 6, caracterizado
modificação do processo, conpor apresentar a luva uni rosques- 59) — "Aparelho Oscilador-vibra- com uma omina, qua está livre de eoeme especificado no ponto 1, camento externo, e uma porca destina- dor para massagens corporais", de grupos, coinuniconcie
hiciro-solta racterizado pelo fato de se copulai.

9.
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wn composto-dia • o de Uma anil,» da por incluir de 0,5% a 5% de um agen- 8. Um processo, de acôrdo com o
tOrmula;
te tensio-ativo com base no podo do 'ponta7, caracterizado pelo catalisador
Inseticida.
ácido alcoólico ser cloreto de hidroetanolico. Prioridade: EE. UU.
3. Uma composição inseticida, de génio
da América, em 31 •de maio de 1961,
acôrdo com o ponto 2, caracterizada sob
113.670 e em .Q1 de japelo veiculo inerte do inseticida ser neironúmeros
de 1962, sob ns. 170.224 e 170.276.
xilen g e pelo agente tensio-ativo ser
uma mistura do sal de cálcio de um
TERMO N 9 144.378
sulfonato 'óleo-solúvel e éteres de nolioxi-etileno.
• De 6 de novembro de 1962
Requerente: Emílio Guedes Pinto —
4. Um processo, para a preparação
de uma 0,0-di-alcoxi-fofinil-imida São Paulo.
usada na composição de acôrdo com
Titulo "Aperfeiçoamentos • em Salas
o ponto 1, caracterizado por colocar
Cinematográficas" — privilégio de
em .contato reativo, na presença de Invenção.
um aceptor de ácido, um primeiro
reagente que pode ser halogenidrato
•
Reivindicações
de 2-imino-1,3-ditiolana, halcrgenidrato de 2-imino-4-alcoll
1. Aperfeiçoamentos em salas cine.ditiolana, halogenidrato de 2-imino- matográficas, -caracterizados em que
4-fenil-1,3-diti
g
lana,
halogenidrato
de
com Um com p osto da formula:
as poltronas estão dispostas anular2-imino-4-fenil-substituido -1,3-ditio- mente em ,filas concêntricas voltadas
1ana, halogenfdrato de 2-imino-oxa- para o centro do anel, estando divitiolana, halogenidrato de 2-imino-1.3- didas em vários setores circulares nos
ditiana ou halogenidrato de 2-imino- quais cada poltrona encontra-se an4-fenil-substituido-1,3-ditiona, e um gularmente orientada segundo uma
segundo reagente que pode ser um linha perpendicular ao arco trafosfo - halo-tioato 0,0 - dl - alcoilico- çado do centro de uma tela as(inf)-ou um alcoll-fosfo-haloato 0,0- sociada sendo prevista uma tela
di-alcoilico (inf) e, em seguida, re- recurvada, defronte a cada setor de
cuperar a citada 0,0-di-alcoxi-fosfinil- poltronas, colocada num nível supeimida.
rior às mesmas, definindo o conjunto
5. Uni processo, 'de acôrdo com o das telas uma circunferência externa
ponto 4, caracterizada pelo segundo à última fila de poltronas, sendo prereagente ser o fosfo-cloridro-tioato vista uma pala de proteção entre o
plano das poltronas e o nível das te0,0-di-etilico.
6. Um processo, de acôrdo com o las permitindo somente a visão de
ponto 4, caracterizado pelo segundo cada tela aos espectadoers do setor
reagente ser o fosfo-doridro-tioato, associado e finalmente em que a cabine de projeção está suspensa no centas quais fórmulas R representa 0,0- di-metilico.
tro da sala no mesmo plano das telas.
um radical ao nafteleno, em que 7. Uns processo, de acôrdo com
2. Aperfeiçoamentos em salas cineos grupos — CHW. hidroxila e .. qualquer dos pontoa 4 a 6, caracteri- matográficas, conforme reivindicação
—CONH estão nas posições —1, —2 zado pelo primeiro reagente ser pro- 1, caracterizados pelo fato que é pree —3, respectivamente, e Bi, X2 e duzido pela reação de um alcoileno- visto um número mínimo .de três seX3 representam átomos de halogê- inferior-ditiol e um halogeneto de tores de poltronas dispostas
dispostas,
a 1209
telas
nio ou didrogênio ou grupos aico Ia cianogeno, num solvente orgânico defrontando igual número
ou alcoxi, Z rei)/ esenta um átomo de inerte, estando os citados reagentes respectivamente associadas.
halogênio ou um grupo alcoila, al- presentes em quantidades, aproxima3. Aperfeiçoamento em salas cinecoxi ou fenoxi e os radicais do ben- damente, equivalentes e sendo ainda matográficas,
conforme reivindicação
zeno A. B e C podem contar outros misturados com um catalisador ácido 1, caracterizados
pelo fato que além
substituintes, não comunicando hi- alcoólico.
das poltronas na platéia são previstos
dra-solubilidade e X representa o .
•
radical de uma amina.
Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção
Internacional e de conformidade
com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do
correspondente pedido, depositado na
Repartição de Patentes da Suiça. em
13 de janeiro de 1961, sob o número
413-61.

IMPÔSTO SÓBRE PRODUTOS
INDUSTR I ALIZADOS

.•
TERMO N9 139.41..
.De 28 de maio de 1962
American Cyanamid Company.
(Estados Unidos da 'América).
inseticidas
Composições
Título:
0,0-di-alcoxifosfinil-imidas
contendo
e processos para sua utilizção. (Privilégio de Invenção),
1. Uma composição inseticida caracterizada por conter de 1% a 80% de
uma 0,0-di-alcoxi-fosfinil-lwjda ten4ai a fórmula geral

2,

a)„

Nd

e 5 .-1 °R3
oR 4

na qual RI e R2 são cada um
radical podendo ser hidrogênio, alcoil
Inferior, fenil, fenil alcoil-substituido, nitro-fenil, halo-fenil, clano-fenil,
metoxi-fenil, sulfamoil-fenil, medotio-senil, ( ou carbalcoxi-fenil, R3 e
R4 são, cada um, um radical elegi'
Inferior Q a Z são, cada ( um, um
átomo de oxigénio ou de enxofre, e n
é um inteiro superior a 1, mas inferior
a 4, sendo o resto de um veiculo de
Inseticida inerte para êle.
2. Uma composição inseticida, de
acôrdo com o ponto 1, caracterizada

(REGULAMENTO)

DIVULGAÇÃO 1\1°. 1.034

Março de 1968

•

um ou mais arranjos anulares de poltronas, dispostas em planos superiores concêntricos tendo raios sucessivamente maiores definuido, no conjunto, um cone invertido, sendo que
as poltronas nos citados anéis superiores estão subdivididos em setores
que se encontram verticalmente alinhados com os da platéia, formando
pois um único arranjo defrontando
a tela associada que estará sempre em
nível superior ao do último anel e
protegi-da por uma pala anular.
4. Aperfeiçoamentos em salas eine- •
matográficas, conforme reivindicação
1 a 3, substancialmente como descrito
e ilustrado nos, desenhos anexos.
O requerente reivindica a prioridade de igual pedido depositado na Repartição de Patentes de Portugal sob
n9 ,38.911, em 8 de novembro de 1961.
TERMO N9 159.140
De 13 de maio de 1964
Requerente: Raimundo Nonato dos
Prazeres — Pará.
Titulo: "Regulador de Gravidez".
- Mdo. de utilidade.
Reivindicações
1. Regulador de gravidez, caracterizado por possuir um circulo dividido
em 64 partes iguais, ocopadas por
duas ordens numéricas de 1 a 31, ficando duas dessas partes vagas.
2. Regulador de gravidez, de acôrdo com o ponto 1, caracterizado por
possuir um segundo circulo, também
dividido em 64 partes iguais, sendo
ocupadas apenas por uma ordem numérica. de 1 a 31 ficando portanto vagas as restantes.
3. Regulador de : gravidez, de acôrdo corri o ponto 1 e 2, caracterizado
por possuir um terceiro circulo menor
do que -os dois primeiros, também dividido em 64 partes iguais, sendo
icupadas por um ordem numérica de
zero a 45. Internamente e começando
na mesma direção do numero 1, Micia-se uma outro ordem numérica de
20 a 38;• seguidamente a esta iniciase outra ordem numérica de 20 a
38, de forma que o número 38 desta
está na mesma direção do número 38
da ordem externa.
4. Regulador de gravidez, de acôrdo com 'os pontos 1, 2 e 3, tudo substancialmente como descrito e reivindicado nas desenhos anexos.

nRmo N9 159.871
Privilégio e_a Invenção — "Aperfeiçoamentos em Anéis de Pistão",
Francisco pgando, São Paulo.
Depositado em 9-6-64.
Pontos Característicos

L'REÇO

NCr$ 4,00

A VENDA e'
Na Guanabara
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: 15',4inistério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo - Serviço de Reembõlso Postal
Em ' Brasília

Na sede do D.I.N.;

4 de
• •
1. Aperfeiçoamentos em" anéis
pistão, caracterizados pelo fato de o
anel propriamente dito ser composto
em duas peças, sendo a principal com
uma das faces provida de um rebaixo-anelar, formador de uma pequena
aba ortogonal ao seu plano, e estendida ao longo de todo o seu contômo
interno, aba esta em tôrno da qual
se aplica, de maneira justa, a segunda peça anelar, tendo diâmetro
externo igual ao da principal, e ambas dotadas de pequenos trechos interrompidos, dispostos cai posições
não concordantes; e ainda a peça
anelar principal podendo ser dotada,
em sua fase voltada para ^.
de duas ou mais pequenas depressões,
nas quais se encaixam pequenas saliências previstas na face correspondente do anel secundário; e finalmente o conjunto sendo montado na respectiva canaleta de localização do
pistão, com o anel principal voltado.
para o lado da compressão.
2. Aperfeiçoamentos em anéis de
pistão, como reivindicados, em 1, caracterizados por compreenderem, nu.
•

Quarta-feira 20
Ma segunda fornÁ de realização, o
and . composto por três peças, sendo
uma principal e int:a-mediaria, de secção transversal em T, formando curtas abas superior e inferior ao longo
de seu contôrno interno, abas estas
em thrno das quais se aplicam, de
maneira justa, dois outros anéis planos, superior e inferior, de diâmetros
externos iguais ao correspondente do
intermediário, todos êles providos de,
pequenostrecho's interrompidos, dispostos em posições não concordantes;
e ainda podendo ser previstas pequenas saliências e &pressões nas faces
diretamente em contato das ditas peças anelares, para encaixe mútuo.
3. Aperfeiçoamentos em anéis de
pistão, como reivindicado até 2, substancialmente como descritos e Ilustrados nos desenhos anexos.
TalaMO 1•19 135.732
De .18 de janeiro de 1962
Olin Mathieson Chemical Corporation (Estados Unidos da América).
Titulo: Síntese de esteróides ,Privilégio de Invanção).
1. Uni composto escolhido no grupo
que consiste de esteróides ala fórmula geral
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10. Um composto escolhido no grupo que consiste de esteróides da fórmula geral.
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1.

• De 18 de outubro de 1961
Union Carbide Corporation — Estados Unidos da ,América.
Título — "Processo continuo para
cozinhar rápidamente uma emulsão
da carne molda, termocoaguiável, encerrada em envólucros de material
celusósico e aparelho para êsse fim".
Privilégio de Invenção

•
e seus derivados 1,2-dehidro, caracterizado por R ser hidrogênio, R' serbeta-hidroxi e R. e R' juntos serem
ceto. X ser escolhido no grupo que
consiste de hidrogênio, halogenos, hidroxi, alcoil inferior e alcoxi inferior
X' ser escolhido no grupo que consiste de hidrogênio e alcoilas inferiores,
peno menos uns dos símbolos X e X'
sendo hidrogênio, Y ser escolhido no
grupo que consiste de hidrogênio e
Y' ser halogeno, ePeQ serem
escolhidos nos que consistem de hidrogênio, alcoilas inferiores, halo-alcollas inferiores, ciclo-alcoilas monocíclicas, arilas mono-cíclicas, arilmonciaçiclico-alcoilas inferiores, hetero-ciclicos mono-cíclicos e hetero-ciclicos mono-cíclicos alcoilas inferiores, pelo menos um dos citados radicais P e Q não sendo hidrogênio e P
e Q juntos com o átomo de carbono
ao qual se ligam consistindo de radicais ciclo-alcoilas e hetero-cíclicas
mono-cíclicos.
11. 21-di-cloro-fosfato de 16a-17áa
alcoilideno inferior-6a-halo-triamcinolona.
• 13. Um processo de preparação de
um esteróide tendo a fórmula a—al

• g,
os seus derivados 1,2-dehldro, e os
seus sais de metais alcalinos caracterizados por - R ser hidrogénio, R'
ser beta-hidroxi e R e R' juntos serem•ceto, Z ser escolhido no grupo
que consiste de hidrogênio, halogenos, hidroxi, alcoil inferior e alcoxi
inferior, X' ser escolhido no grupo
que consiste de hidrogênio e alcoAas
inferiores, pelo menos um dos símbolos X e X' sendo hidrogênio. Y ser
escolhido no grupo que consiste de
hidrogênio e metia Y' ser halogeno,
e PeQ serem escolhidos no grupo
que consiste de hidrogênio, alcollas
inferiores. halo-alcollas inferiores.
ciclo-alcoilas mono cíclicas, axilas
mono-cíclicas, ara-mono-cíclico-aicones inferiores, heterocicíclicos mono-Mclicos e heterocíclicos mono-ciclicos-alcodaa inferiores, pelo menos
um dos citados rad icais P e Q não
sendo hidrogên'o ePeQ juntos com
o tomo de carbono ao qual se ligorn
serem escolhidos no grupo que consiste de ciclo-aicoilas e hetero-ciclio
cos mono-c'clicos.
2. 21-fosfato de 16a-d7a-alcoilideno-inferior-6a-9a-di-halo-16a-hidroxihidro-cortisonas.
3. 21-fosfato de 16a-17a-alcoilider o
inferior 6a-9a - di-halo -16a - hidroxiprednisolona.
4. 21-fosfato de 16a-17a-halo-alcolMen° inferior-6a-9a-di-1alo-16a-bidroxi-predinosolona.
5. 21-fosfato de 16a, s 17aalcoilidenoinferior 6a-halo-triamcilona.
6. 21-fosfato de 16a-17a-isoprolicieno-6a-fluor-triamcinolona.
7. Sal de potássio de 21-fosfato de
16a-17a-lsopropilideno-6a-fluor-triamcirfolona.
8. 21-fosfato de 16a-17a-alcoilideno-inferior-6a-halo -9a - (aicoil inf erior)-16a-hidroxi-prednisolona.
9. 21-fosfato de 16a-17a-alcoilideno-6a-9a-di-halo-12a-(aicoll inferior)
-16a-hidfoxishidro-cortisona.

TÈRMQ N9 133.519

r- -

os derivados 1,2-dehidro e os seus
sais de metais alcalinos, na qual R
é hidrogênio, R' é beta-hidroxi e R
e, R' juntos são ceto, X representa
hi drogênio. halogenos. radicais alcol
inferiores, e alcoxi-inferiores. X' representa hidrogênio. e- radica i s alotai
inferiores, pelo menos, um dentre X
e X' sendo. hidrogênio. Y renresenta
hidrogénio e radicais /medi. é holoaeno ePeQ renresentam
rio. rad i cais alcoil inferiores, halo(acoil inferiores. ciclo-alcoll mono-adMicos, hetero-cicl'co-mono-cicliens-alcoil Inferiores. hetero-cicl i cos monocíclicos, e aril-mono-cíclicosaalcoil
infariores, p'elo menos um den tro P
e Q não sendo hidrogénio, e junto
com o átomo de carbono ao qual se
ligam P e Q representam redimis ciclo-alcóilicos e hetero-cfclicos monocíclicos, caracterizado por fazer, reagir una esteroide- da fórmula
.1

I 2

na qual A, R', X. X', Y Y'. P e Q
têm as significações supracitadas. com
°ai-cloreto de fósforo, na presença
de uma base terciária e hidrolisar o
orodu`o d . reacão. (Prioridade: Estados Unidos da América. em 26 de
janeiro de 1961, sob n9 85.002).

Pontos Característicos
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do Códiao da Propridade Industrial,
ki prioridade do pedido corresponden.
te depositado Jia Repartição de Pa.
teates.dos Est.clos Unidos da América, em 19 de novembro de '1960, sob
r,9 66.497.
TERMO N9 135.877
De 16 de janeiro de 1962

iDepositante — Ciba Saciété Anõ•
nyme (em alemão: Ciba Aktiengesella
schaft) (em inglês; Clama Limited) •-• •
Basiléia, Suíça.
Pontos característicos de
"Coma 2,
posição inseticida sob forma de tora
ta prensada" — Privilégio de Inven•
ção.
,
Pontos Característicos

1. Um processo continao para cozinhar, ràpidamente, emulsão de carne moida, têrmo-ocagulável, encerrada em invólucro de material celulosico, caracterizado por ter a emulsão encrrada nos invólucros uma pro1. Composição inseticida, sob for. ,a
porção de superficie volume de, pelo menos, 3/1, e mantê-las a 829 — ma de torta prensada, principalmen102°C numa corrente de gás que te para combater môscas, caracteriza- i o
passa na velocidade de, pelo menos, d pelo fato de ser constituída de uma e
10,16 metros segundo, de modo que o massa prensada em cuja massa de ta
gás coagula ràpidamente a emulsão base, constante de açúcar ou de ou- e
para formar um solido auto-austen- tro hidrato de carbono fermantesc".
tável encerrado em involucros, com vel, se encontram dispersadas ou dissuperfície lisa, que permitem fácil tribuídas as seguintes
substâncias:
remoção dos citados invólucros.
uma quantidade inseticida, de pelo
menos 0,05%, por pêso, de uma subs2. Um processo, de acôrdo com o tancia dentro
seguintes: 2,2-dicloponto 1, caracterizado por incorporar rovinil-fosfato as
0,0-dimetilico; 0-(1,2na emulsão encerrada em invólucros, dibromo-2,2-dicloroetil)
fosfato 0,0- o
um agente redutor, em proporções de dimetílico;
0-(2-isepropil-4-metil-60,03 u 0,10%, em pêso, de emulsão pirimidil) -tio-fosfato
0,01dis
t 111 c o; a
de carne.
0,0-dimetil-ditio-fosfato de S- (1,2-bis
3.. Um processo, de acôrdo com u (etoxi carboni1)-etila) •, (2 2,2-tricloroponto 2, caracterizado pelo agente re- 1-hid roxioti l) fosfonatodlmetilico,
dutor ser o ácido ascorbico ou um sal bem como piretro em combinação .) •
com butózido piperonflico, o éter budêle.
tilcarbito1-6-propil-piperontlico, e ain4: Um processo, de acôsdo com os da aglutinantes ou ligantes, agentes
pontos 1-3. caracterizado por cozinhar hygroscópicos, um material ativo coa emulsão por manutenção dela a mo formento, particularmente lêves
82-1029C numa corrente de gás pas- do p arcialmente hidrolisado. bem cosando a 10,16 a 20,32 metros/seg por mo, eventualmente, diástase.
-xum tempo de'-10 a 12 minutos.
2.
de acôrdo com o 5. Um processo, de acô:do co mos pontoComposição
característico 1, saracterizado
pontos 1-3, caracterizado por cosifato da mesas prenaada conter
nhar a emulsão aquecendo-a, primei- pelo
2-dicloro-vinil-fosfato (1.0ftdimetfli- •
rc, a 99-1219C numa corrente de gás 2.
co como substância, ativa, estearáto
passando em velocidade de, pelo me- de cálcio, metilcelulose e lêvedo par.
nos, 15,24 metros/segundo, por 5 a 6 cialmente hidrolisado.
minutos e, depois, a mantendo a
emulsão assim aquecida, a 71 9C e sob - 3. Cmpsiçã de aCôrdo cain o ponto
tana velocidade de passagem de gás característico° 1, caracterizada pelo
de, pelo menos, 8,13 metros/segundo, fato da mesas prensada c • niter 0,75%,
por mais 5 a 1 minutos.
por peso, de 2, 2-diclorovinil-fosfato
0,0-dimetílico, 1,00%, por p&o, de lê6. Um proceess conafnuo, para co- vedo
parcialmente hidrolisado 2,50%,
zinhar, ràpidamenta uma emulsão de por pêsp,
de metilcolulose 4,00%, por
carne molda, termo-coagulável, en- peso, de diástase, bem como 3,50%
cerrada em invólucros de material por pêso, de estearato de cálcio, discelulosoico, substancialmente como persados em 88,25%, por pês°, de
aqui descrito.
açúcar.
7. Aparelho, para formar uni produto de carne moldado de acôrdo
TERMO N 9 138.959 DE 10 DE
com o processo dos pontos 1-6, caracMARÇO DE 1962
terizado por compreender um par de
túneis de cozimento alongados, um
Requerente: Roussel — Uclf -.
em seguida ao outro, dispositivos pa- França.
ra transportar uma emulsão de carTitulo: "Processo de preparação de
ne moida encerrada em invólucros
pelos túneis, dispositivos para forne- um derivado da 19 --- Nor Testoste.
cer uma correntede gás quente, em Tona' — privilégio de Invenção.
velocidade alta, através dos túneis,
Pontes característicos
dispositivos para controlar a umidade da corrente do gás, e dispositivos,
em cada um dos túneis, para re-diri1 — Processo de preparação da
gir, periodicamente, a corrente de gás 18,10 — dinor 13 beta-n-propil 17 alfa.
quente contra a superfície da emul- etinil testosterona, caracterizado, pelo
são de carne que está sendo passada rato de se formar uma cetal cíclico
pelos túneis.
.
da 18,19 — dinor 13 beta--n-propil
8. Aparelho, de acôrdo cem o ponto testosterona, de se oxidar o produto
7, caracterizado pelos dispostivos pa- cetalizado no derivado 17-cetônico corra ré-endireitar a corrente de gás
quente serem uma pluralidade de ale- resp ondente,' de se submeter este à etitas espaçadas ao longo das superfí- nilação e de se liberar, em seguida, a
cies internas das piardes de cima e cetona em 3.
de baixo dos túneis de ouzimento.
2 — Procesos de ac6rdo com o
9. Aparelho' para formar um pro- ponto 1, caracterizado pelo fato do
duto de carne moldado, de acôrdo prodato de partida ser o betuoato de
com o processo dos pontos 1-6, substancialmente como aqui descrito, e 18,19 dinor 13beta-n-propil testos.
terona que se transforma sob a ação
ilustrado nos desenhos anexos.
Reivindica-se, de acôrdo com a de meti! etil dioxolana no 3-etileno ce.
Convenção Internacional e o Art. 21 tal correspondente, e de se saponificar
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Mecan'Srno de t -ansmisaão
2
êste,, em seguida, com potassa meta- corpo do veiculo, sendo que interna'e redução de velocidade segundo
fôrça
mente
ao
mesmo
e'
em,
cor.esportdênc:ada
-18,19
,
3-etineno
cetal
- nerlica
caracteramdo P"or compreàs rodas se encontram motores elatelcos o pont
dinor - 13beta-n-propil teistosterona.
e controladores cent Afagos automáti- ender O despostivo localizados' rea-

3 — Processo de acordo com o pon, to 1, caracter:zado pelo .fato de se
' realtiar a transformação • em ' derivado
— cetemico pr dupla permuta de
_
funções com a ciclochexanona em pre- sença de isopropilato de alumínio.
4 Processo de acôrdo , cm o ponto 3, caracterizado pelo fato de se realizar a etinilação pela ação do derivado 17 — cetônico com uru halogenetõ- tal com brometo ou Jacto de etinil
Magnésio.'
5 — Processo de acôrdo com o ponto 3„ caracterizado pelo fato de ' se
Dbter a liberação da cetonaem 3 por
ação de uma mistura ácida ac-ético-ácido
oerclórico em presença de água.
-Finalmente, a depositante de , oda-do com a Convenção Internacional e
dide conformidade com o artigo 21 do
Código- da , Propriedade Industrial, a
prioridade dos 'correspondentes pedidos,
, lepositados na Repartição de Patentes
da França, em 10 de maio de 1961, e
1 de agôsto. de 1961, sob os núme_os
161.446 e 870.347, respectivamente.

ção: dê torque um primeiro 'elemento
ligado. is redutor de fõrça e uni segundo, elemento ligado a Motdr, os re-•
feridOS elementos sendo dispostos Seletivamente para localizar, entre êles as
fôrças de reação de torque - xerc:das
sôbre a caixa de redutor da velocidade.
3 — Mecanismo da tran.smissão de
fèrça e reduçíN,o de velocidade,' segundo
o ponto 2, caracter:zado por ser • o
prime'ro ou o segundo elemento adapTERMO N", 139.168 DE 18 ' DE
tado para fazer o •motor parar quando
MAIO DE 1961
a" fôrça desenvolvida entre o primeiro
. The Falk Corpo-aron, Companhia elemento e o segundo alcançar uma
do Estado de Wisconsin — USA.
intensidade predeterminada.
Pontos característicos zde: "Redutor
Mecanismo de transmissão de
de velocidade montOo no eixo do iôrça e redução de velocidade segundo
motor".
•
o Ponto 2, caracterizado por ser o se-gundo- elemento adaptado para fazer,
(Privilégio de- Invenção).
pa-ar o inOtor quando a -fOrça desenvolvida entre o primeiro elemento e ,o
Pontos característicos
segundo alcança uma intensidade pre_ 1 — Mecanismo- de transmissão de determinada.
força e redução de velocidade, com- 5 Mecanismo de transmissão de
preendendo um moto, uni redutor de força e redução de velocidade segundo
velocidade e dispostivo de tomada de os pontos 2, 3 ou 4, caracterizado por
fôrça, caracterizado por compreender, desenvolverem o primeiro elemento e o
para montar o redutor de velocidade segundo
força substancialmente
diretamente no eixo de saída do motor igual em uma
grandeza, mas oposta na di. TERMO N9 138.967
sem sobrecarregar o eixo e sua estru- reção e substancialmente
no platura de suporte e para eliminar arma- no ocupado, à resistênciaigual,
Privilégio de Invenção.
disposi-atravancadora para suportar o re- tivo de tomada de energianodurante
o
Depositado em 11 de- maio de 1962. dutor de velocidade, um eixo de enRequerente: João Augusto Conrado trada em uma caixa montada direta- funcionamento da transmissão -de fôrça.
do Amaral Gurgel.
_
6 — Mecanismo de transmissão de
mente no eixo de saida do motor e
Titulo: "Pista e veículo correspon- um eixo de saída ligado através de força e redução de velocidade segundo
lente para transportes coletivos".
engrenagens de mudança de veloci- os pontos 1 a 5, caracterizado por ter
dade no interior da caixa ao referido a engrenagem de mudança de velociReivindicações
eixo de entrada e tendo uma porção dade umâ razão de redução geral de
projetando-se da caixa, porção a que GR, por ter o dispostivo de tornada
19 'Pista e veículo correspondente
acha ligado o dispostivo de' tomada de força • um raio de passo de R para
Para transportes" coletivos", caracteri- se
de
fôrça, para conjugação acionadora transmissão , de uma • fôrça de salda.
toda pelo fato de ser a pista constitui- e dispostivo
localizador de reação de geométrico do eixo de saída e em um
la po: elementos tubulares interligados torque disposto
de maneira a localizar plano vert i cal perpendicular ao eixo
jonformando conduto continuo, porta- as fõrça de reação
do tormie exercidas geométrico d eixo de saída e em um
toe de trilhos e guia de tomada de sôbre a caixa do redutor
velocidade plano axial distanciado do eixo_ geomé:orrente elétrica, trilhos êsses dispostos durante funcionamento dadetransmissão
tm nível relativamente elevado e que de força, para contrabalançar substan- trico de eixo de salda e por ser o
los curvas do conduto apresentam-se
e eixo\ dispoativo !canzá- dor da reação do torlispostos em posição • conveniente coa- cialmente a carga imposta sobrerotação
que colocado seletivamente em -posição
, trabalançando a fõrça centrífuga do de salda do motor durante a
radical em . uma porção externa da
Veículo que sobre os mesmos se des- do dispOstivo de tomada de fôrça.
foca, - sendo que a pista a certa distância das estações ou terminais de
linha apresentam ramal kateral para
desvio de corrente de ar para venti'
lador que promove a formação de cor• rente num segundo conduto fechado,
TRABALHO
conduto êsse que Se inicia junto ao
ventilador por trecho tronco-cónico, ao
qual é coligado 'conduto de admissão
REGUI,AMENTO
do veiculo à pista' principal.
2 9 ) Pista e veículo crrespondente
para transportes coletivos", conforme
reivindicação anterior, caracterizada,
Divulgação si' 1.040
mais__ pelo fato de que a pista, após
a ramificação de desvio da corrente,
, de ar, se apresenta com trecho fechado,
PREÇO: NCr$ 0.50,
terminado por amortecedores de molas
Internas, estando intercalado no citado
trecho um transportador rotativo, hermético, passível de recepção e • remoVENDA,
Ião do veículo do 'citado trecho ternti,• nal de linha, deslocando- para linha
' Na Guanabara
•
auxiliar à seu aberto, formada por
Seção de Vendas: Avenida Rodrigs Alves e 1
timples trilhos.
Agência I: Ministério da- Fazenda
3 9 ) "Pista e veículo correspondente
para transportes coletivos", conforme
Atende-se
a
pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal
teivindicações 1 9 e , 2 9, caracterizado.
ainda, pelo fato , de que o veículo,.
Em Brasília
aproximadamente cilíndrico, cnin extreNa sede , do D .I.N
midades afuniladas, •se apresentar com
pares'
de
rodas
laterais,
parcialmente
•
- embutidas em reentrâncias exia'entes no
cos de velocidade ligados aos circuitos de alimentação dos mencionados
motores.
- .4 9 ) "Pista e veículos correspondente
para transportes 'coletivos", conforme
reivindicações de, 19 - a 3', inclusive,
tudo substancialmente como descrito no
eelatório e ilustrado nos desenhos apensos ao presente memorial.
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,
caixa, para cruzar uni plano paralelo
a plano axial da força de saída e dia. 2..
:andado em' sent • do iierpandicular do,
e:xo geométrico do eixo -de salda do
redutor de velocidade, substancialmente
GR
e
gual à quant i dade- R •
BR
calcado em posição axial ao longo da
caixa para cruzar o plano vertical da
força de saída.
7 Mecanismo de transmissão de
força e redução de velocidade. segundo
POnto 6, caracterizado por , incluir o
d'spostivo de tomada de fõrça . -uma
roda de dentes para corrente com uni
raio tie passo- de R em conjugação
acionadora com "o eixo de saída do
-edutor de velocidade e uma corren- te
disposta sobre a roda de dentes para
transin • ssão da fôrça de saída com
uma linha ‘ cle ação no plano vertical e'
no plano axial, distanciada do eixo
geométrico do eivo de saída.
8 — Mecanismo • de aransmissão de
força e redução da velocidade segundo
os pontos 2 a-7; caracterizado por ser
o motor montado em um berço' que
compreende uma pãrte basal sõbre a
qual o moto- descansa e uma parte
vertical colocada em posição entre o
redutor de velocidade -e o motor, tendo
urna abertura para o eixo de ,saida do
motor e por ser o dispOstivo localiza.
dor da reação do torque ligado à caixa .
do redutor de velocidade e por ser o
segundo elemento ligado à porção ver.
Finalmente, a depositante reivindica,
de acôrdo com a Convenção Internac:onal e de conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de
Patente dos Estados Unidas da América do Norte, em 21 de junho de
1961,, sob o número 118.743.
TERMO NO 140.211
De 20 de' j unho de 1962
Requerente: Genefal Eletric . Company — Estados Unidos da América,
ApeiTeiçoamento mil um
dispositivo de ignição elétrica —
de invenção. . O que o requerente reivindica, como
novo é:
1. Um aprfelçoarnento em um . dispositivo de ignição elétrica, conforme
acima ..elerito e ilustrado, caracterizado p3r urna estrutura de campo
incluindo um olamento, -um elenieri4
to d-retor excitado pela estrutura de
campo mencionada, um par de contatos relativamente móveis 'ligados em
série com êste • enrolamento, um -processo para energização dos eletrodos
e enrolamentosi Mencionados o una
processo incluindo ês.te membro diretor mencionado para .gbrar oscila- .
toriumente um .dos eletrodos' mencionados entre duas- posições e desta máneira produzir uma queda de tensã3
de arco. intermitente através dos eletrodos para ignizar urna substãnzia
combustível colocada nas proximidades dos eletrodos.
.
2. Um aperfeiçoamento em*
dispositivo de igruçt,o elétrica, cot-.
forme reivindicado no item 1 supra,
caracterizado por uma estrutura de
acmpo incliÉndo u menrolamento, um
rotor excitado nela estrutura de
po menc)n . '.e, um par -de eletrodos
um do> ruaíS é móvel em relação ao
outro ligdo emse.rie com enrolam:3n...
to.mencionado, um processo par.% for-çar-se o eletrodo Móvel mencionado
cm uma ',das paSições. uns. processo
ir 'aen-a.gizar a ligaçé.(ozm série. do
enrolL.r..nto mencionado e dos ele--
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~os mencionados, e um processo mente para fora do ce go da p000e girenie para o eletrezia e o rato,: c'orarla cl:see to muna eela-Oa ter'.
para incluir o rotor mencionado Para rosal numa duremo ger-emento para uma poimeira mola f zentla cem mie ciai trensve.sa a uns segundo te"'.
dirigir o eletrodo móvel a outra das fora da paite final, meio p tua sus- no:mo:mente o eletrodo móvel inm- minei do envoltório men-tonai:o; une
duas posiçõca, tais processos, agindo tentar ro.acionaimente a parte final cionado projete-se rotat'varaeni e em rolar colocada, entre o s'eundo
alternadamente sobre o eletrodo mo- mencionaria da eletrodo movei danou contato com o outro ele aedo uma in:nal de núcleo e o seetincle te: ritt.•
vel para efetuar um movimento osci- desta meneira, um suporte pronta segunda 'moio atuando sebre o ter- nal do envoltório; tal roto; tenda
latório do mesmo, desta maneira para o rotor e o etetrocto, uma mola minal da p:rte final irolada da parte poios salientes oi quais tendem e "o
maneira provendo uma quetla do ten- atuando sobre o eletrocio móvel para de contata de maneira a forçar o alinhar cem Os pe'oe salientes cl.) ceso de arco através dos eletrodos pa- non/iam:ente fazer com que a tira' eletrodo giranto mencionado axial- voltório mimo:enodo com a oneraira ignizor urna substância combustí- de contato do eleito:rio móvel peojete- mente à sua posiçeo normal um pea- z-cão do enrolo/nen' ," nome:mo:ao;
vel colocada nas proximidades dos ee sóbre um contata auxiliar trierido áááá eaei.O'. eartlãããâãâãã mau zezaziee um par de eletrodos lteado rei soeie
pelo outro eletdorro, um processo ima cesso pasit energizar eletricamente a com o enrolamento mencionado 1-is
cletrodo3.
ele...ricamenLi energ:zar a ligaçáo em
em série dos eletrodos men- eletrodos estendendo-se nora feta do
3. Um aperfeiçoamento em um série dos eletrodos mencionados e do ligação
depositivo de ignição elétrica. con- enrolamento mencionado a fim de cionados e elo enrolam?nto meneio- primeiro term i nal do envol iafri e e te-nado excitado ass:m o rotor para do um con t ato nos tenninnis tiveca
fo:me reivindicado nos itens de 1 a
o rotor para levar a tira de levar o eletrodo girante para fora do dos me-mos; um dos el o trodos m e n2 supra, caracterizado por uma estru- operar
contato móvel do eletrodo girante contato cem o outro eletrodo tal e:a- cionado; inc l uindo lona norte
raio-1
tura de campo estocionário incluindo para fora de contato com o contaxe tm-do girante
• m-nci onado axialmente alongado 0:311 o termi nea sunoate
um enrolamento, um roto- eocitado do outro eletrodo, tal tira de eontato
a
sua
pesioão
normal,
um
procesro
disposto coaxialmen t e s obre o neero
pela estrutura de acmpo menciona- móvel sendo operado da posição aberdo, um par de eletrodos colocado P n t ta para a posição fechada pela mola, para energiaar eletricamente a liga- ao - roto: mencionado, una nronoseo
ção
em
série
dos
eletrodos
mencionora sustentam' rotaciona l mente a na-e.
serie cem o enrolamento menciona tal mola e o rotor mencione do atuando, um dos eletrodos mencionados do alternadamente sobre o eletrodo nados e do enfolamento mencionado te final mencionada e desta. moaelra,
excitado
osein
o
reter
para
levar
o
Prover um suporte girante Par- o
sendo móvel em relerão ao outro e l e- girante mencionado para efetuar
trodo, o eletrodo móvel s ondo' Tree° movimento oscilatório, girante do eletrodo girante para fora de conta- rotor e um dos eletrodos, uma mela
ao rotor mencionado e móvel com 'o mesmo e desta maneira, fornecer urna to com o outro eletrodo, tal eletrodo fazendo com que norma l ment e n ele-trod
g irante 'njencionado molete-se
mesmo, um proces?o por um mola te sobre os eletrodos pora ignizat girante sendo operado de sua posição
para gira posicão fecha-da 130T em contato co mo outro ele trodo una
pera fazer com que êste eletrodo per- queda de tensão de arco intermiten- aberta
inaneça numa posição fechada meios urna substância combustível colocada meio da mola, tal mola e o robar pisrocesso para energiaar eletricamente
excitado mencionado atuando alterlig ac.ão em série dos ele trodos e da
para encrgizar os eletrodos m encio- nas prox,midades dos eletrodos.
nademente sôbtr e o eletrodo girente estrutura de =no estacionário mennados e o enrolamento mancienedo
S. Uns aperfeiçoamento em um menci onado a fim de efetuar o 'mo- cionado e assim ,exci tar o rotor na-a
de manei ra a excitar o rotor mencionado e, dieigir o eletrodo móvel men- ,dispositivo de ignização elétrica, con- vimento oscilatório girante do menm dirigi r o eletrodo girante na aa fora
e data maneira, prover uma oueda do contato com o outro ele t rodo tal
ei on e do da rosicão normo lmente fe- forme reivindicado nos itens de 1 a de
tensão de arco inte rmitente entro eletrodo girante mencionado sendo
chada a Posi eão normalm e nte abor- 5 supra, caracterizado por uma es- os eletrodos
roas, ignizar urna subs- operado de sua nosicão eberte nora
ta, tal eletrodo móvel sendo op‘.,rado trutura de campo estacionário e inpor misa mol a d e u a noel,,re) 0-erta cluindo um enrolamento, um rotor tância combustível co l ocada nas pro- sua posição fechada nor meio de orna
mola e o rotor mencionado atoonrlo
a sua posirão•fechada. tal mol a- e excitado pela estrutura de campo ximidades dos eletrodos,
nademente Obre n e'olexedo
rotor menc i onado aoindo P I temada- mencionada, sendo um dos eletrodos
8. Uns aperfeiçoamento em uns altee
mente sobre o el etrodo móve l para móvel em relação ao outro e incluin- dispositivo de ignição elétrica, con- rante numcionado a f i m de efetuar
efetuar um movimento oscilatório ro- do urna parte final de configuração forme reivindicado nos itens de 1 a um movimento o ecilatório girrite e
tativo do mesmo e desta maneira cilindricamente alongado ,tal parte 7 supra, caracterizado por uma estru- desta maneira fornecer ma toledo
prover uma oneda de flore.* de e-cry final sendo disposta coaxialinente só- tura de campo e incluindo um enro- de tensão de arco interm i tent e entre
os eletrodos rara ignirão d urna
intermit e nte entre os eletrodos nera bre' o rotor mencionado com um dos lamento, um reter excitado pela es- subs
tância combust ível colocada nas
ignizar urna substenoti a comhustfvel seus terminais prêso ao rotor men- trutura de campa mencionada, um
cole co da nas proximidades dos ele- cionado, o outro dos eletrodos men- par de eletrodo colocados em séria proximidades dos eletrodos.
trodos.
cionados tendo uma parte suporte com o enrolamento mencionado, uns
Penalmente, a requerente reivindica
,4 Um aperfeiçoamento em um cilíndrica e eixo da mesma parcela dos eletrodos mencionados incluindo Os favores da Convenção Internaciodispositivo oe Igniçao elétrica, con- à parte final do eletaodo móvel, o uma parte final elongada co ma par- nal, visto a presente invenção ter
Imite reivkncticado nos itens de 1 a out ro terminal da parte : final do ele- te de contato présa, a st mdos seus sido depositada na Re p artirão 0f:ciai
3 supra, caracterizado por uma es- trodo móvel e um terminal livre adja- terminais e o outro terminal coax i al- de Patentes dos Estados Unidos da
trutu.a de campo incluiria° um en- cente da parte de suporte do outro mente disposto sobre e prêso ao rotor América do Norte em 18 de julho de
roiamento, um rotor excitado pela -eletrodo cada um tend- mr.9. dp mencionado, uma superfície de con- 1961 sob o ne 125.557.
estrucura de campo mencomacia, um contato présa ao mamo, a tira de tato de tungstênio formada na Darte
par de eleurocios ligado em série com conta to mencionada estendendo- se de contato mencionada moa trabao enrolamento menciono:1o, um des- angularmente e para fora dos eixos lhar cm cOnjurito 'com uma superfí- 'Termo n9
tes eietroctos incluindo uma parte fi- da parte final e da parte suporte cie de contato de tungstênio do outro nbo de 1562.. 140.455 — de 28 de JUnal alongaria com uma parte de coa- respectivamente numa direcao geral- eletrodo meios 'p ara sustentar rotaRequerente: "A perfeiçoamento em
taco pre:o a um de seus te.minats e mente para fora da parte final e da cionalmonte a parte final mencionao outro tesminal disposto coax.ae parte suporte, um processo para sus- da e desta maneira prover um supor- calotas de resistências do tipo químente e preso ao roto: mencionado, tentar rota.cionalmente a parte final te girante para o :rotor e um dos mico".
meios para sustentar rotacionaimen- da eletrodo :novel fornecendo desta eletrodos, urna primeira mola frieen(Patente de Invenção)
te a parte final mencionada, desta maneira um suporte girante para o do com que noimalmonte o eletrodo
mane.ra, provendo um suporte ga- rotor e o eletrodo móvel, uma mola gerante projete-se rotativamente em
Reivindicação
rante para o ro it m' e um dos :seus touando sobre o eletrodo móvel para contato cem o utro eletrodo, uma se,
noonalmente
fazer
com
que
a
tira
gunda
mola
aturei-ido
sobre
o
teir
mieletrotios, uru processa) por meio Ge
1. Aperfeiçoamento em calotas de
uma moia fazendo com que o •.ei:ro da contato projete-se sobre a tira do nal da parte final i'olada da parte resistências do tipo químico, propriacontato
do
outro
eletrodo,
um
prode
cornito
para
forçar
o
eletrodo
oldo girante mantenha-se neimOnionte.
na parte que respeita a junçao
wsso para elètricamente energi7ar a rante axialmento para sua posOção mente
em contato cem o outro eletrodo,
e fixaçOr.) dos fios à cabota, oaroeteilligação
em
série
dos
eletrodos
e
do
normal,
uma
fonte
de
corrente
alprceeseo para energizar eletricantenLe
sedo: — por uma via, de refoeça
ternada para enerrezareitiaricarrente abertura
os eleleceos e o enrolamento para enrolamento menc:onade excita:,
circular inferior da eaLta,
excitar o roior e dirigir o eletrodo sim, o rotor paradie igir a tira de aligação em série dos eletrodos . men- vira esta obtida pelo dobrament.) pagerente pera fora de contato com o contato móvel do eletrodo gira ei e pa- cionados e do em-elemento mencio- ra dentro da preopria chapa oa ca.
outro eletredo, tal eleieiodo g_r ate ra fora de contato com a tira de nado e excitar o reter para dirigir
pelo fato desta vira estar eusendo operaria da posição aberta para c, :tato do outro eletrodo, tal tira da o eletrodo girante para fora de con- lota;
entre duas flanes cie lio,
a pes:ree fechada pela mela, tal mo- contato móvel sendo operada de sua tato com o outlo eletrodo, tal eletro- craaada
estando a flanee superior u.iernala e o reter mencionedo atuando posição aberta para sua posição fe- do girando sendo opere do ela posição mente
à calota, e a flange interior
altetnedemrote sobre o eletrodo gi- chada pela mola e o reitor menc:o- abo:ta, para a posição fechada pela externamente
à me'sma; — oor uma
rente mencionado a fim de efetuar nado atuando alternadamente eelre mola mencionada e o rotor mencio- salioncia cônica
no, f'ange superior,
um 1w:o:mento oscilatório girante e o eletrodo móvel mencionado a fim nado excitado atuando alternad e rreen- com o vértice para
desta maneira fornecer unia queria d efetuar o movimento giratório os- te sôbre o eletrodo girante a fim de o interior da calota.cima, ou seja para
' de trovão de arco intermitente entre cilatório do mesmo - des t , 171t1119rA, efetuar um movimento oscilatório gios eletrodos para a ignição de uma prover uma queda de tensão de arco m-ante do mesmo e desta maneira, for2. Aperfeiçoamento em calotas de
substância combustível colocada nas intermitente através dos eletrodos os.- necer uma queda de tonoto de arca resistências do tipo químico, reivinignição de uma substância com- intermitente bera a ignição de tona dicado em 1, substancialmente comoproxinOdecles dos eletrodos.
bustível colocada nas proximidades substância combustível colocada nae descrito e representado nos desenhos
5. Um aperfeiçoamento em um dos eletrodos.
peoximt dades dos eletrodo,.
juntos'.
dispositivo de ignição elétrica, con9. Um aperfeiçoamento em um
7. Um aperfeiçoamento em um
forme reivindicado nos itens 1 a 4
' supra, caracterizado por uma estru- dispoitivo de ignição elétrica, confor- dispositivo de ignição elétrica, conTérmo n9 140..614
de 26 de mar.
tura de c-mpo incluindo um enrola- me reivindicado nos itens 'de 1 a 6 forme reivindicado nos itens de 1 8 ço de 1962.
menka um rotor excitado pela estru- supra, caracterizado 1 ar uma estro- supra, caracterizado por tuna estruRequerente; Máquinas Ste André
tura mencronoda, u misse de eletro- trura de campo estacionário incluindo tura de campo, tal estrutura de acondos ligados em série cem o enrola- una enrolamento, um rotor excitam, po incluindo uma bobina, um núcleo — Isshiki & Cia. — São faUlo —
mento mencionado, sendo um dastee pela estrutura de canoro mencionada estendendo-se através da bobina men Privilégio de Invenção.
eletrodos móvel em relação ao outro, una par , de oeltrodos ligados em série cionacla, e um envoltório quase ciTítulos: "Aperfeiçoamentos em e
e.incluindo uma narte final de con- com o enrolamento mencionado um lIndrico envolvendo a bobina men- relativos a volantes de ligação e des.
figurarão cilíndrica alongrda. tal dos eletrodos mencionados incluindo cionada; tal bobina núcleo envoltó- ligamento do claro da rosca oem rim
norte final sendo disposta coaxial- uma parte final alongado com a par- rio etendo entre ele numa relação e igual e automàticamente a corrente
men te sôbre o rotor mencionado com te de contado prêso a um dos seus coaxial; um primei-o term i nal do elétrica emmáquinas industriais de
ao rotor terminais e o outro terminal rlisoosta núcleo mencionado sendo disposto
um de seus term i na i "
-1 da par- coaxialmente e saibre o rotor men- contigualmente ao envoltório mencio- lavar roupa.
mencionado, o outro t
um' tira cionado meios para su stentar rota-• nado pe rto de um mim-4r° termine' -1) — A p erfeiçoamentos em c telate final menci onada 4 de contato presa ao re--mo, tal tira cionalment e a parte final mennionacla associado do envoltório menciorado: 'ires a volante de ligação e desligade contato estendendo-se angular- e desta maneira, fornecer um suporte o emundo terminal do núcleo men- mento do eixo da rosca sem fim e
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igual e automaticamente da corrente igual e automaticamente da corrente
elétrica eia máquinas industriais ae elétrica em máquinas industriais de
Lavar roupa em que a ext2.em1dade lavar roupa como reivindicado rios
externa do eixo do, rosca sem fim das pontos 1 e II acima, caracterizado
máquinas e la:or nu-1-:a é caracteri- por ser adaptado na parte anterior

Zada por ser seccionada antes do volante de movimentação manual do
'mesmo eixo, sendo feita nula cunha
no topo da parte em que iicou a rosca sem fim e um encaix ,; para a
mesma cunha na parte do ‘ixo em
que fica o volante;

H) — aperfeiçoamentos em e relativos a volante de ligação e ciesUpamento do eixo da rosca sem fim e
igual e automaticamente da coirente
elétrica em máquinas industriais de
lavar roupa como reivindicado no

ponto- 1 acima, caracterizado por uma
guia externa fixada ao redor da pon, ta do eixo da rosca sem fim, no interior de cuja guia externa existe um
canal em coincidência com a referida
ponta de eixo onde cursa em avanço
e recuo a secção do eixo da rosca sem
fim dotada de rasgo de engate, sendo
esta secção ligada ao volante por uma
haste ou eixo;

da guia externa um dispositivo de
abertura e fechamentq do circuito de
movimentação da maquina, cujo circuito é movimentado por um pini
penetrante no canal do interior da
guia externa medinne o avanço e
recuo da secão da rosca sem fim
ligada ao rolan0 — tudo como ruas-,
tancialmente descrito nos relatórios
gràficamente mostrado nos desenho,
anexos e reivindicado nestes três
pontos característicos.

te pelo fato de

própriamente dito ter a usual aba ane'ar inferior, que é voltada para dentro,
provida de grande abertura circular
excêntrica, aba esta sobre a qual é
disposta, simplesmente apoiada. uma
placa anelar livre, também com abertura circular excêntrica, de me,mo
/iiâmetro que o daquela, e a ela conjugada por uma presilha em U, fixa
superiormente à dita placa, e - com
um prolongamento inferior voltado
radialmente para fora.
2. Aperfeiçoamentos em suportes
para globo, como reivindicado em 1,
substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
o suporte

Março da 1968

- -----

Pontos Característicos
/. Aperfeiçoamentos em quadros
para tecelagem, do tipo formado por
varas dotadas de guias longitudinais,
em seus laterais, caracterizados pelo
fato de a vara ser formada por uma
barra de madeira, provida em suas
bordas, de rasgo longitudinal, formando canaleta para encaixe de
guias de alumínio ou outro metal
adequado qualquer, em secções ou
atingindo tôda a' extensão da referida barra de madeira, e dotadas de
grampos extremos.
2. Aperfeiçoamentos em quadros
para tecelagem, como reivindicado
em 1, caracterizados pelo fato de os
ganchos de sustentação da vareta
porta-liços, ter a sua base deslizante,
feita em pl ástico e o gancho propriamente dito, de metal; e o gancho de
fixação do quadro ao tirante ser articulado em base deslisante, esta podendo ser fixada na posição deseja.da.
3. Aperfeiçoamentos em quadros
para tecelagem, como reivindicado
até 2, substancialmente como descritos e ilustrados nos desenhos ane-

Termo n9 141.601 — de 31 de julho
de 1962.
Privilégio de Invenção — "AperTermo no 142.229 — de 20 de agõsfeiçoamentos em suportes para globo", Leonor de Sequeira Rovai. Por- to de 1962.
tuguesa, de prendas domésticas, resiPrivilégio de Invenção — "Aperfeidente na cidade de São Paulo, -cessio- çoamentos
em quadros para tecelanária de Luiz Brandino.
gem".
Pontos Característicos
Tecnotextil S/A. Acessórios ITêxtls,
11I) APerfeiçoamentos em e relativos a volante de ligação e desli1. Aperfeiçoamentos em suportes firma brasileira, estabelecida na cixos.
gamento do eixo da rosca sem fim e para globo, caracterizados inicialmen- dade de São Paulo.
••••n•n•••••.n••••••an

Consolidaçáo das Leis do Trabal'ho
Alterações do Dec. lei n.• 229 - 284.67
DIVULGAÇÃO N.' 1.007
PREÇO, Nert 020

A VENDA S
Na Guanabara

Seção de Vendas: Av, Rodrigues Alves,
Agencia I Ministério da Fazenda

Atende-as a pedidos pelo Serviço de Reei:abalso Posta?
1.

Em BrasUia

Na Sede do DIN

.n•••••••n•

t)AtEçu IJO Nt:INE.10 DE HOJE: NÇR$ 0,16

