s "
r

IL

REPÚBLICA FEEDERAT

I Á 10

.
• .

SEÇÃO III

ANO , XXVI - N9 163

DEPARTAMENTO NACIONAL

9A PROPRIEDADE INDUSTRIAL
aXPEDIE,NTE DO SR. MINISTRO
Dia 19 de agõsto de 1968
PORTARIA N Q 223, DE 31 DE MAIO
DE 1967
O Ministro de Estado dos Negócios
eà Indústria e do Comércio, tendo em
vista o que consta do processo número
P.NPI - 31.736-67,
Resolve autorizar, nos têrmos do artigo 4v do Decreto-lei n 9 8.933, de 26
4e janeiro de 1946, a Abel Pisco da
$11va -, com escritório no Estado da
.Guanabara, para desempenhar a função
de Agente de Propriedade Industrial.
a.) Edmundo de Macedo Soares e
silva.

PORTARIA Nv 295, DE 10 DE jUNHO DE 1968
O Ministro de Estado dos Negócios
da Indústria e do Comércio tendo em

•

Vista o que consta do processo número
DNPI - 26.524-68,
Resolve autorizar, nos têrmos do ara.go 49 do Decreto-lei n9 8.933, de 26
ãe janeiro de 1946, a Amorno Viceonti -, com escritório no Estado da
anabara, para desempenhar a função
e Agente de Propriedade Industrial.
Edmundo de Macedo Soares . e Silva.
W(PEDIENTE DO DIRETOR GERAL
Dia 19 de eget° de 1968
Pedidos de Preferência
Emmanuel Senise e Antonio Ca r'a
4,.ladel (no pedido de preferêncid
atente P. Inv. para novos aperle.,„„
entos em taxímetros têrmo 185.0/ )
Indefiro o pedido de preferêne...
Silvano Bruno Tiberio Julian° Ile
nedetti (no pedido de preferência cid
Patente P. Inv. para conjunto informativo e de utilidade pública 196.780)
--- 'Indefiro o pedido de preferência.
Silvano Bruno Tiberio Julian° 13ene4e.tti (no pedido de preferência da palente P. Inv. para aperfeiçoamento em
s, ,-t?stos para Iiico têrrno 198.762) -- Indefiro o pedido de preferência.
•
Diversos
N. 130.291 - Ricaro Morbin
Nada há que deferir,
Pedidos de Preferência
A Imperial Indústria Comércio :Exportação e Importação Ltda. (no pedido de preferência da marca mentolina tê/mo 731.556) - Defiro pedido de

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 1968

EVISTA DA PFROPRIEDADE
INDUSTRIAL
preferência determinando no entanto a
observância de tôdas as formalidades
para a concessão do registro.
Comêta Ltda. Produtos de Borracha
(No pedido de preferência da marca
Comêta têrmo 836.032) - Tendo em
vista a informação supra, defiro o pedido de transferência determinando no
entanto a olmervância de todas as formalidades legais até a concessão do requerido.
Diversos
N. 487.204 - Jorge Margy - Nada
há que deferir.
N. 487.205 - Jorge Margy -Nada
há que deferir.
N. 487.206 - Jorge Margy -Nada
há que deferir.
N. 487.208 - Jorge Margy Nada
há que deferir.
Recursos
Aguas Platina Ltda. - (Recurso interpôsto ao arquivamento - Têrmo
829.468 - Marca «Aguas da Prata») .
Águas Platina Ltda (Recurso interpõsto ao arquivamento - Tênso
830.671 - Marca «Aguas da Prata»)
Aguas Platina Ltda. - (Recurso' interpõsto ao arquivamento Têrmo
833.141 - Marca «Águas Mineral Natural de Aguas de Prata»)
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Expediente de 19 de agõsto de 1968
Diversos
o
Helcias Nogueira Melo . (no pedido
de nomeação para seu preposto •da Senhorinha 1-.1oema Edwirdes Brandão) Defiro o .1);-dido.
Peixoto C.: marães t Cia. . (no pedido de nonmação para seu preposto da
Srt.' Ratmlu•a Fernandes. da Silva) Defiro o pedido.
DIVISÃO DE . PATENTES.'

termitas - Farbenfabrieken Bayer Aktiengesellschaft,
N. 120.934 - Aperfeiçoamentos em
processo, de vulcanização de polimeros
e copolimeros amorros saturados de alfa-olitim..n entre si e ou com etileno
Montecatini Società (.ienerale Per L'Inaustria Mineraria e Ch:mica.
N. 121.949
Processo de preparação e aplicação cie novos corantes mono-.
e dis-azoicos - Compagnic Française
Des Matitieres Colorantes.
N. 122.956 - Processo de preparação de compostos qtiím,cos policiclicos
Dr. Herchel Smith.
N. 123.051 - Un Processo para a
produção de dihidroxi-acetona .por fermentação Microbiana - Baxter Laboratoires Inc.
N. 125.078 - Processe) para preparar novos derivados de 2-trifluor-metildifenir-metano - N V Koninklike Pharmacentische Fabrieken V/H Brocades.Stheennan õ" Pharmacia.
N. 125,158 - Aperfe:çoamentos em
ou relativos a processo de produção de
vacina - Glaxo Group Ltd.
N. 125.841 Aperfeiçoamentos em
ou relativos à produção de intermediários de vacina - National Research‘
Development Çorp. •
N. 127.648 - Processo e aparelho
para moldagem a sêco de pós duros
de fcrrita - Indiana General. Corp.
N. 131.666 - Engrenagem, própria,
em particular, para tratores agrícolas do
tipo porta-aparelhos - Aligaier -- Werke GMBH.
N. 132.394 - Sistema de ligação
das canalizações da instalação pneumática de freagem de .veiculos com os
correspondentes aparelhos operadores Fábrica Italiana Magneti Marelli S P A.
N. 133.283 -- Aperfeiçoamentos em
ou relativos a equipamento dep uiverização Birfield Engineering Ltd.
N. 138.155 Instalação de fundição em cordão para metais - Aktiengesellschaft Der Von Moos'Schen Eisenwerke
N. 139.154 - Processo para estabilizar pontos de carregamento em veículos automóveis e dispositivos para
realizar dito processo - Petrus August
Vestiu.
N. 139.265 - Filtro decantador centrifugo - Société Fives Lilie-Cail.
N. 184.452 - Conjunto de ligação
entre caixa de câmbio e caixa reduzida
e transferência - Engcsá
Engenhe• l-

Expediente de 19 de agõsto de 1968
Privilégio de liwenção Deferido
• N. 109.420 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos à polimerizaçã'o de =má-meros monolefinicos Monsanto Company.
N. 120.758 - Processo para -)rocItizir artigos de borracha . ' resistentes . às roa Especializados S.A.

N. 106.587 - Composição exotérmica para controle de fluidez de peças
fund:das - Pittsburgh Metais Purilying
Company Inc,
N. 122.354 Processo para aper.
feiçoar moldes e machos de areia de
fundição - Meehanite Metal Corp.
N. 135.976 -- Processo para amacia.
menta de tecido - Arntour Anel Company.
N. 136.163 - Processo e aparelhamento para operar em fase gasosa a
cemewação, nitruração e outros •trat.
mentos sôbre peças metálicas, em particular em ferro e suas ligas - Super.
têmpera Ind. e Com. Ltda.
• N. 138.958 - Barra perfilada cle metal
Schweizerische Aluminium A G
(Altuninitun SuIsse S.A.), Allumiri:u

Svizzero S.A.) (Swiss Alutninium Limitada);
N. 139.390 - Nova máquina clespolpadora de café - José Mestres.
N. 126.718 - Processo para prepa.
rar um poli-(2-cloro-butadieno 1,3)
modificado - E I Du Pont de Nemours
And Company.
N. 125.804 - Processo -dcp roduzir

nova» quinoxalinas e composições pra.
gnicidas à base das mesmas - Farben..
fabriken Bayer. Aktiengesellschaft.
N. 137.503 Aço ductil 'de manganês-molibdênio - Ishikawajima - Ha.
rima Jukogyo Kabushiki Kaisha
N. 137.633 - Cursor de matéria
plástica ,- Textile And CheiMcal Re.
search Company (Vacluz)
N.. 138.974 - Disposit.vo para repelir o melado no lado externo das cha.

pas de peneira de. 1.11/1a centrifuga
Braunschweigischz: Maschinenbauanstalt
-- A G.
N. 139.077 - Retificação de banhos de sal fundido - Imperial Clientical Industries .Lim:ted.
N. 105.757-- PFOCCSSO para , a elaboração cie poli-olefinas .de ba,xa pressão - Chernische Werke Huls Aktiengesellschatt.
N. 128.592 -- Processo de produzir
Corantes da serie fia locianinica contendo
grupos reativos
Sandoz S.A
A.
N. 129.804 - Processo para preparar compostos de metil-pregnano - The
Upjohn Company.
N. 129.809 -,Processo para a preparação de compostas de ainemio qua.
ternário bem conto tuim i-iperteiçoada
composição farmacêutica neles baseada
- The, Wellcome Foundation Ltd.
N. 130.084 - Processo para a obten.•
ção de soluções puras do inativador da
czIiereina - Farbenfabriken 13ayer Ak.
tiengesellschaft.
N. 130.326 - Aperfeiçoamentos ela
ou relativos a .vacinas
Gen Group j
Ltd.
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inlpre:Iso Nork,,
só face do papel, formato 22x33:
Exterior s
Exterior g
a¡ n l. deverá ser acomp,:mhada
as emendas e rasuras serão res-i
,4no Op00"..000w, NCt. , 30,00 eseler-.-'menros çmar2tc á' ,:ua ali
NCr$
por quem de direito: I A no 2 00D
cação.
NÚMERO AVULSO
,
- As assinaturas podem seri
---- O preço do número avulso finura na última página de cada
- Os silp?C/71CO3 . .s ediçõe
3.S em . qualquer época doi
exemplar. dos órgi.:s cji:::..'s si s. .J:-o .rerie,,
no, por seis meses ou um ano,:
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr . 0.01. ' tidos ae: essi¡:,-.3 :-,:-3 os sg.*,
ns para o 2X0?, que
se do mesmo ano, e de NCr5 0.01 por ano, se de anis anteriores. ',citarem na ato da es..:-i::atsara.
seri5o anuais.
O

0

00 020 0 O

131.303 - Aperliçoamentos em
N. 139.130 - Alça para rad:o-por-1 N. 169.380 - C.1%.a Société Ano- N. 171.115 lona., o.
cerá,l'eo retratár.o s:nteriza&J tátil - Fe:gen:Ga S.A. Ind. e Comer- nyme.
N: 169.381 - R-N C. ,,.
o-- Toe Ba d
. eock 5 Vii.cox Company. c..o.
E•ez
N. 1b9.5,5
SC.1C.:C.L.- S.R.
N. 131.732 - Prozz.szo para fazei
Ziodélo de 1.1.i7:dade D.:i'ertdo
Genc•ale Per L 'industr:a •Ni.r•Llar.a L
1%1.233 - Luz Cr.:1os Pedras:).
a cioração Lm fase d Vapo CC h_droN. 171.215 - Laca Matioso.
N. 121.693 - Um modelo de cabide
•
n
a _cos sa1u.acios e seus
1
N. lii.hz2 - Sainra
içvLic..k.
N. 170.350 der.va_l:
c.orados .-- - Carlo Nardi e Aracdeo B;acr...e.
u Comerc:o.
sedschzut
Pitisbargh Phite Class Company.
Ex:genc,as
N. loJ. )58 - A.a.m.ro Feiro.
N. 1%3.899 •N. 132 . 2 - Um produto absorvente
Termos com ex:gCncias á cumprir: dustries
N. 131.191 - Tne,:o Bogado e Ma.
1 necn Pontuai Llac:mclo.
iy 2-5.Lkinsen.
•
José L0.rac1 a
I
17%;...63
N.
164.306
Pastar
S.A.
ComérIN. 13.1.49! - P.oces.:o para a ustuN. 231.Lii N. 132.6a/ - buo rint.e Luc.
cio e Ind. de Mateda:s e Pr...dutos Pláslarã.o
pany.
p,rada „va ou em esticos
e
ijr.
(Judo
ledeschi.
Corp.
táy.es
N. 163.848
ferrosos sudetanos
1. 201.223 - Duto 5Mazir.
N. 171.213 - Mauro P.,-.:zza.
N. 167. ).49 - Un_oa
2.•!:.e _ 5 1:-:c2a liablIk
5 r-1 S.
1/0....15
ivion2a-1,c
N. 201.241 - Ktliogg Company.
N. 170.232 - Christoph Frieclrich
N. liU.ulu - Ê.as tuna
Boll:g.
N. 119.859 _ 11LIcen T.--.tcrnatiern.
N. 133.754 - Prozeaso para a. faInc.
171.140 - 170.296 - 171.139 pany.
br:cação cie .noL-os co_antes de antraqu:- - Ns.
N. 170.617 - Eastrnan Rodai: ComStandard Electrica S.A.
Opos
nona - C.ba Soc • été Hnonyme.
N.
133.213
Rchm
5
1-13 ,-:3 COM- pany.
N. 133.902 - Aperfeiçoamentos na
Wa
tchy Ei Irm-:-:_;(1 Ltda (rpo,
N. 1'0.5 - CaIr..:::se Corp. O:
vochicão de polímeros de cloreto de pany.
s:ço no t:::rmo 111.
. Mod. Util.).
Ame:ica.
N.
135.799
E
R
Squibb
5
Sons
vini'a - Lmarj1 Chemical Industr.e. Inc.
Inc (cps:c.P.o ao,I:krino
N. 181.945 Well:r.gton Print I
Ltd.
mero 161.4/5 ãiod. ind.).
W orks In c .
N. 139.090
N. 131.114 - Compostos orgânicos
F Hoffmann
, N. 181.673 - Compusn'e FrmCerâmica San:tária Porcel:te S. A.
e pr,)resso rara hzê-los - The Upjohn
C:e. Soc:été Anonyrne.
(opos:çr..o co t=3 1Ct . l33 - Modelt
de 't'i
Company.
Industrial).
N. 155.793 - The British PL•troIJI:m
• . 163.(..97
Monsanto
Pasa - Fósforo
Limited.
Amasaaia S.A.
• . 163.951 - Imperial Cilemic.:11 InN. 135.293 - Processo para a pre- Company
LIn:v-ers.31 cte Fési:...-rre- E, l'",r/-'11O.
N. 157.007 - Chas. Pfizer 5 Co. Lt. :-•-ics Ltd.
-paraç;.o de ecido L-glutámi-co Ajinc Inc.
gotas e Cia. Eat Lixem, de Fósforos e,
eô Kahus H ki
Cyan,
N. 163.910 - N. 164.511 - Equipo S.A. IVIán, ui- Cimpany.
0
I Segu:-coça (oposição ao térrco 164.322
N. 136.099 - Cola adesiva para apli- nas
e Materias.
-cação de cnhos. artificiais Neusa
N . 163.861 U ba Sociéjá Ano- - Mod. Industrial):
Perc.val Laler (opo.s,cf.:.)
N. 201.242 - Kellogg Company. nyme.
Schiochet Fagundes e Nury Dolores
164.717
Mod.- Ind.) .
Schweikç'rt.
N. 200.788 - Cia. Universal de
N. 164.885 - J R Ge.gy S.A.
Soe. Amin:ma
-Mart'ns tcpa
Farbenfabriken Li..
N.
163.857
Fósforos
£.1
Embalagens.
N. 136.834 - Processo de p:epançãO co t I• ::-Ino 164.718 I%Iod
Indui
N.
200.830
Exens
Ind.
e
CoAktiengesellschaft.
r,,:id ue compostos quin:cos - Merck
.
?to NaN.
128.703
E
I
Da
Pont
mércio
Ltda.
Co inc.
Spr:nge7 S.A. ice,
N. 136.860 - Aperfeiçoamentos em
N. 200.877 - Tranquil/o Ciannini mours And Company.
Com. (aposição ao térit o It1.4.752
aparelho dila:ador vaginal - Orli-.ndo S.A. Ind. de Instrumentos de Cor,
N. 157.530 - Eastinen Kotian Cum
-d. Inciustrial)•.
Mandes Alves de Araujo. .
das.
paus?.
Aflaute S.A. lede. I\
- Odon.
N. 136.739 - Aparelho .suporte para
N. 159.229 - Impariel Chem.ca: In- tológ'cas e Dabi - Ind. Fracileum
N. 200.966 - Ernesto Re1lrádios com magnete-% Eltronik Lnd e S.A. Ind. e Comércio.
dustrles Ltd.
Aparelhos Dentárior S.A. tdpos'çã2-...7,c
Com. de Artigos Elett.in:cos Ltda.
N.
160.879
Me:ck
Ei
Co
Inc.
érmo 1L-3.327 P. Inv.).
Ika - Irmãos Knopfholz S.A. Ind.
N. 138.299 - Processo para a sínN. 164.096 - Osir:s Mario Cinda.
Yor-o Yamazak ; (oposição ao t:rmc
e
Comércio:
N. 164.350 - Paulo S 'rgio de Sou 182.992 I\ Tocl. Ut:i. ) .
tese de um nôvo produto quimicoterápiN.
200.939
M
aJsut
i
Dutto
6
•
co - Vete S P A.
ia e Silva.
S AS.
N. 165.304 - Shc:1 laternot-onale
N. 138.704 - Processo de prepara
N. 200.940 - Dutto 5 Masutti Research
Sncj.r..ode ROCUISOS
Maatschappij N V.
ç.ão de derivados do estradiol
Reusbel S A S.
N.
166.696
Sort
Ind.
Mecaniza
Uclaf.
N. 200.944 -- Vanasa Válvulas Na- Ltd
Exped.ente de 19 de ag*ésto de 1;
N. 138.766 - Aperfe:çoamentos eia CIOna
S.A.
N. 167.554 - 1VIonsanto Company.
e relativos a elementos para massagem
Recursos lit.terpostGs
N.
200.982
Lnig: Fuma ti C.olpa.
N. 167.576 - Vicente Fe:rari e loa
dorsel e abdominal med'ante o VeS0 e
Cia.
Antá.tica
P.: st-1 lvd. B.es.dz
Ferrari.
qu
v
Clark
Kilber
i
movimento do corpo "humano - YesuN. 1666.764'
Bebidas e Conexos (no rectuso • interI N. 167.810 - Ba.a Limited.
bisa Goto.
Co-p.
•

:a.

i.
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posto ao indeferimento do termo 277.486
Ivlaizo.er Piasta).
Cuddie innittaig paios Inc. (no remiro interposto ao dererim,:nto tia
ca C.uclooe h/2A termo 463.2831.
Cuocile Kn.t K.n.tting IVIil,s, ino. ;no
recuroo interposto ao de:cri-1121u° do
termo 4o3.2..u4 marca Cudle '<AO
Monte .raz S.4-1. (no ie.cour-o interposto ao incleter.meato do termo numero
53/-i765 ma.ca La Paz) ..
tom. .Fausta .cie Lnenide Tecelagem
e ca.necçues 110 recurso uterposto ao
c.o termo O54.ci marca
unx.$).
Cometa Ltda. (no recur.ia .nterpasto ao inciekerimento cio trema .3>d marca Auto teças Co
ma).
•
Publicidade S.A. ,(no recurso in..e.roosea ao. inciefer,m o nto do ter-.
1110 501.coil p iáca Ui-Arto).
La1JS. Lep:c:c S.A. (no recurso interoa..o.o aocie:cr o. :nem:o do tèrl.il.)

DIÁRIO OF;CIAL.
ao indeferimento do termo 547.779 marca
Anuerson Clayton Co Co. 5 A. ind.
c Com. (no recurso interposta a',/ ' ani erimm.o cio termo 548.12/ marca muco)
:Nac.onai C.a.. li_stribuidora de Produtos de 2M:zoo:o (no recur-o interposta ao deferimen2 0 cio te.rno 552.984
Posto de 'Gaso.ina :Nacional) ,Sonlrás S.A. Imp. Bras. (no recurso iniefposto ao cierer.mento do termo :,:").tiQJ maca Sonaurãs).
Cou...çucs blue Rzci 0.A. k n.o recurso imerposto ao inueier.mearo do termo Da/ .uuD marca lime).
J.A.Henekels Zwiii.n j iwerk Akti eng,miscilait (no recurso :ntezposto ao
iieier.nua.o cio termo 5o/.; 35 marca
9moiemar.ca).
•
ocieconica Arma .,tda. (no recuroo interposto ao dexerimenfo do termo :,31 .9/3 marca Arma).

• . Vecanibrás Metais Prec:osos Ltda.
maa-Lape.r.i) .
'o
(no recurso in.:e.posto ao indeferimento
:aoc. Antomar Ltda. (nc co térmo 5i3.936 .marca Embierna-

reeuroa .nterpocto ao incimeritu.uto do
tema )/ . 8u/ marca Q. Arroz).
Guanaciara S.A. Com. e Ind. (no
rec....Jo interposto ao indeferimento do
terom O/o..Z.5J !rase ae propagaricia
Guimabara unia Loja em 'cada Anue*
ideai ts.êtricas e álusica.s Fábr.ca
Occon (no recurso Luci-posto ao
indteicronento uo termo 576 . 3/ 4 marca
U.guestra cie °uri.)).
1.‘12:7a1.2 Leve
Ind. e Com. (no
recurso interpa.to ao indefer.mento
termo /J .i/ marca IviL
têrmo numero 5 ./7.292 marca ML). .
Inds, Fleiler ivietals e .elásticos Ltda.
(no recurso mterposto ao deferimento
do termo 5/9.109 marca f/lu4/er)
Radio Bandeirantes S.A. (ao recurso ireerpOsto ao indeferimento do ternto
585 .e o marca 1-'utebol e com a Bandeirantes - Termo 585.079 marca Onde há futebol está a Bandeirantes) .
C.a. de Canetas Compactar ( no recurz.o inierpo.,-to ao indeferimento do

tico) .
u.iva...
" do Carmináti (no recurso inter-'
posio ao inclereranen:b do termo 57.6.893
cituo Cam.sar.a NotieDaine).
Aparenios Elétricos l'o
ne.ux S. A.
(nu recurso interposto ao :ndeterfnento
cio. termo 81).33o fase de propaganda
ionelux A Mais Bonita 1.)ja da Cidade).
.
Rodi & Wienembener AlctiengeseLlscima (no . recuroo interposto ao inumeronento do termo 581.032 marca 1. 4 ..xo) .
Cia. Lupo-Agricola Com. e Indástr,a (no 1 . ..curso interposto ao deter,mento do termo 582. ..Y12 raorca Marlupe) .Artex S.A. Fab. • de Artefatos rexte:s • (no recurso interposto . ao deferimento do termo 584.064 marca Xilartex).
, Alfredo M.ascrenhas (no recurso interposto ao deferimento do termo 587.875
marca i-inus). .
Selbras S.A. Seledionadora Bras, de
reg:st,o 232.285 marca Ducal).
Sinclair Rei n:ng Company (no recur- P.odutos Eletro Mecânicos (no recorso :interpos'io ao deferimento do termo so interposto ao indefer:inento do termo
579.590 marca Sobras).
552.494 marca Emblematizo),
•
Telefunken do Brasil S.A. Ind. e
Exigências
Com. (no recurso interposto ao deferiVimos cora exigência a cumprir:
mento do termo 553.884 titulo Oficinas
Mecán cas Telstar).
N. 378.502 - Com. de Gêneros
Robert ' Bosch GiMBG (no recurso in- Corsetti Ltda,
Laborvet• grança Ltda. (junto ao terterposto ao ciererimemo do termo 556.845
mo 551.992).
marca Resinex. ).
N. 548.013 - Fundição Herculaes
E.etromecan_ca Dyna S.A. (no recurso .:nterposto ao deter.mento do ter- S.A..
N. 550.331 - Cia. Swift do Bramo 559.303 marca Dinave).
Lojas Rivo S.A. (no .ectirso inter- sil S.A.
po,-:o ao deferimento do teimo 577.755
-marca Rivo).
Seção de Transferência
Listas . fe.Mônicas Brasileiros S. A.
Pág.nas Amarelas (no - recurso intere Licença
posto ao deferimento do termo 582.549
marca Guia Amarelo do Automobi- Expediente de 19 de ti,gõslo de 1968
lista) .
14 ..oravante Arthur (no recurso inter- Transferências e alterações de nome
posto ao indeferiinento do têrmo númedo titular ae roces os
ro 439.343 titulo Lojas Beth).
Dr. A. •andcr S.A. ,:no recurso
Foram mandadas anotar nos prointe.posio ao defer:mento . do termo .... cessas abaixo mencionadas as ssum588. o95 marca Wagner). .
tes transferências e _a.telaçõ2s de
Labs. Robert E.1 Corriere S.A. e a nome do titular de processos.
Nova Quimica Labs. S.A. (nas recurThayer Knornark Inc. - Vansfesos interpostos ao dferimento do termo rendia para seu nome da patente PI
589.951 marca Stoxil).
n9 64.569.
Carreras Ltd. (no recurso interposto
ao indeferimento do registro 313.709
marca Picadilly).
Supersom S.A. Discos Virgens. Eletrôn.Lca e Equipamentos de Som (no
recurso interposto ao indeferimeoto do
têrmo 357.612 marca 'Supersom).
Johnson EJ Johnson (no recurso in,terposto ao deferimento do termo 531.959
mo r ca PROTEC).
CSI-7 Corhoonon'e Generale de -leleg.aph:e Sans EU (no recurso interpOstu

Warner ' Lambert Pharmaceutical
Company -- 'Transferência para seu
nome das patentes PI 65.596, 72.731
e 73.272.
.Perfect Circle Corp Alteração dá
nome de titular e transferência pala
seu nome da pattnte PI 73.077,
Dana Corp - '.x.'rans: ferén
tara
seu nome da patente PI 73.077.
Metaiúrg ca Fleleny S. 9. indústria 3 Comércio - Alteração rio nome
do titular na patenta PI 77.63a RetdigUe-se mediante . apostila , 0 no-

(See,:" ,o

ill)

m3 da titular para Metalúrgica
N9 163.933 - Sa.vainar Ltda.
leny
Indústria da Máquinas Santa To.
Tecraesc:al S. A. Indústria e Te- rezinlia - junto à paterna
enclog:a para seu termo. 156.233.
nune da patente . PI 77.981.
International Aerosol Comp:my ESt
Dana Coro. - Transfe.rbacia rara - junto rs natente termo 139.941
seu nome da patente PI 1l6.506 N9 189.978 - Marcos Luiz nos
Anotem-se: 1 - altera-;ão do aicime Santos. '
de Perfect Circ:e Cirp p'ira P. C.
N9 170.717. - II:samitsu Osh ma.
Corp: 2 - t ansferencia de-ta reta
DP 170.632
Ruy Fernandez Vasa.
Perfect Circle Corp antigamente qt.1:4z.
Ocnad. Inc.); 3 - runsfreéncia des-. Transfer
ètria e all•eragão de nom0
ta últnia para Dana Co"p.
detUular de 'processo
E. R. Squibb & Sons Tnc. - .TransGiroflex S. A. Cadeiras e Poltro.
ferência pra seu nome da patente nas
- Transferência paul seu naine
PT te-rao 135.732.
E. R squibb Es Sons . Inc. - Trens- da natert e, mcdelo industrial termo
nela para seu nome da 'patente n9 163.971.
PI termo 135.462.
Div?pos
Siemens Aktiengeselischaft - AIN9 166.134 - Rhone Pou.enc S A,
terr geo de no.r-- .1-1.i1ar na poten- - Arquive-se.
te PI termo •141.153.
N9 132.539 - Bakenia A. O.
Ar.
United Statss Stegl Corp. - Atte.- qu ve-se.
N9 139.476 - International Patents
rraão de nome do t'tu l ar e Cans'e- Trust
Reg.
rância p ara s-u nome da patente 1.3'
N9
127.496 - Pfizer Coip- Ar„ui...,
t a -mo 14,1.228.
ve-se.
F. A. P e wer Ltd. - Ai'era4o de
nome do t itular na -patente PI terUnosiçclo
•
mo 148.836,
Wapsa Auto Peças S. A. - Opa.
. 11/1:-mtatur gira, ' d Plás' i cos e Couaia termo 140.211 privilégio da
ros Nency . ' Ltda. T• n ai a invenção.
para sn r n me da patente tê-mo número 165.617.
Mrnufaturnira, de Plás'icos e Couros Nancy- Ltda. - T anfferência_

Serviço de Receplo,
Inforrrac e Exred:r7-0

para s-o r ,arie da patente te-rno núm ero 166.818.
Tnçeenints f.irtna 11. Siin-.111-vist - Exped'ente de 19 de agósto de 1983
Transferência para sen nome da PaDiversos
•
tente PI termo 170.972.
Foram mandados eunceiar do ac5r.
Exigências
do com o art. 22 do eód:go c) ,; reg s.
. Têrrnos com exigênc"as a -cám-: tros
.prir: .
Opallustres Ltda. - Patente nú.
C. F. P. biternat'onal Ltda. - mero 8.190,
-T ii rta à pa ten t° PT. 09 .228.
Ltda, - Faten.e
ETEM
Etabissement de Techni- mero 6.491.
noas
- . 'unto às patentes
Cerâmi ca Maristela Ltda. - PaPT 63.664 e 146,190.

tente 6.92,

exigêntia,

dado, rerpierido por Labo"atórin
soin T.tde .na marga Dantalol 'trame.
ti9 527. 593.
•.

Dam 0 *-r ,Junto à paCorto Erba S. .P. A. - • Patente
tente 182.178.
•
119 77.889.
Virgasio Trandefir e 8..over MetviDiversos
. en i ro Siker - Patente 77.835.
•
New Castle Prodwats, Internationol
Pedro Samuel Theupie.rio A. bana de
- Junto a, ^-'-en t e Pt 2g.7Tr2
Arquive-se o- peci'dO de anotae'áo de Aratanha - Patente- 77.911..
-Cancelem-se
os rag'stres.
contrato nor falta de cumprimento
•
de exigência.
New Castle ProduJs, International
Seção Legal
Inc. - Junto à patente PI 50.31A
- Arouive-se o pedido
anotação Expediente de 19 de sigõsto de 1933
de contrato-por falta de cumprmento de exigência.
Notificactio
Êi convidado Par p ofabrlIren •Bayer
Arthur Torres Filho. - Juno à patente" MU termo 179..999 - Arouive- Aktiemeselschaft n comparecer a
se o pedido de anotação de trans'e- êste Denarta=to a f im de to,rnr
reme, por falta de cumprimento d?, cenbec mento do pedido cie caduici ni

Exigências
Tr:êrmos
pr
. com exiçênclas

•

Exigências
Tèrmos
com
exigências a cura.
Berdnt Blermam
junta à
prir:
patente PI têrmo 138 rio.
No 619 833
AJD OO t t
Scandiamant Aktiebo'ag - Junto
N9 454.946 - Indústria - e Comércio
à patente PI termo 133.127.
Jolinsi-in Ltda.
. '
N9 . 617.787 - Nataliclo Pereird
DIVISÕES E SEÇÕES
Goncalves.
N9 618.068 - Varnebi Mola'liztdoM
Expediente de 19 de Eigõsto de 1968 de Valores Lt da.
N9 632.755 - Labvatário Acinom
Republicados por terem saldo com
Incorreções no D.O. de 13 e 11-0-138 Ltda.
Diversos
Privilégio de invenção defendo
N9
445.496
Industrial de Latis
N9 111.432 - Apare lhas de extrusão - Olin Mathieson Chemipal rinios S. A. - Arquive-se.
N9 571.283 - Marcos ProdutoS
Corp
Qrimiccs Ltda - Arquive-se.
•- Exigêncids
N9 603.589 - O Reino da Dálagi
Termos com oxigá.'nclas a akii- marca - Arquive-se.
' N9 613.927 - Metalúrgica Alue
prir:
Ltda. - Arquive-se.
NQ 163.647 - Fa...baierke Hczchst • N9 617 079 - Elma
Aktiengese'l , chaft vjrm. Ileister Lu- Comes !clo de Produtos . Quirrucas llásr
c-us & Briming.
mitada,
Arquive-se
•
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Na 619.673 - Lanches Gallcia LiNo 57L564 - Imalnatadora Lugano
NO 550.186 - Parfums Floral.
N 585.168 - Marchesini & OhIat"ada - Arquive-se.
Cornarei° e Indústria
No 552.578 - Allan Georges
veira
Ltda.
No 631.944 - Bramar GoldschlaNe 571.583 - impiatadora de Ma- mund Voce.
N 585.168 - Manoel Augusto Soaverei Wilh Herilst - ArquIVe-se.
deiras Itaeolassul Ltda
No 553.107 - Soc. de Automóveis res de Oliveira.
N 572.903 - S. A. Rádio Tulai.
Karsinca Ltda
No 585.186 - Laconia Importadora,
Nq 574.055 - Inpro - IncorpoN 553.633 - Isolator Importadora Exportadora, Comércio e Indústria
rações
e
Promoções
Fisanceiras
S.
A
DIVISÃO DE MARCAS
e Comércio Ltda.
Ltda.
NO 553.914 - Tintas Cabral Ltda.
N 574.140 - Choz l Engentiaaa
No 585.236 - Masahiro Kakita
Tapedinte de 19 da agôsto de 1968 S. A.
No 585.322 - Automat"zaçáo e EleNo
554.299
Casa
Finand
Ltda
N 575.727 - Comércio de Amen-.
. trônica Program Indústria e ComérNO 582.985 - Cerealista Zona Norte
Marcas deferMs
dom n Alves Ltda.
cio
Ltda.
Ltda.
N 575.835 - ILA -- Ilustração LaN9 297.850 - Pro So Tex QuaN 586.551 -- Geonal Serviaos Geo- N
585.402 - Liratex S. A. Indúaker Chemical Corporation - Cas- tino Americana S. A.
e Construções Ltda.
tria e Comércio.
N 575.881 - ndústria de Giz Pi- desicos
ar Y.
NO
586.552
Imebé
Na
585.411
Elevadores Minorlift
No 420.375 - Braspia - Indústria ratininga Ltda.
Bezerra Ltda.
Laia
de Materiais Plásticos Brasp .a - N 576.405 - Oto 1VIar:ano dos Reis
.3.427
Irmã
n Matiello.
N 586.649 - Quim ndustria FulC asse 50 - Registre-ae com os exern- e D aacia a thu 'aresdocimi (
- António Casil o Filho
N 576.407 - Oito Mariano dos Reis minan Ltda.
Plares de fls. 14 e IS com exc usão
NO 586.650 - Quimindustria Fula
dr palavra Impressos.
e Marido Arthur Prosdec m' Qu"tes
NO 585.437 - Estavam de Camminan Ltda.
No 434.027 - Sandermol - Aupos Or
N
578.603
.-Cont.rto
Venda
e
DisNo
(g' !ao Canas & Cia. - Classe 48
587.159 - Ins:iituto Químicos
N 535.440 - Matauura & Cia. Lia
tribuição de Livros e Raditas 'Uca Veterinário
S. A.
N 441.999 - Continent^! - So- nicas
mitada.
Ltda.
ciedade Rá-lio Emissora Continental
NO 587.309 - Elati Snied Indústria .-No 585.441- Matsuura & Cia. Li579.360 - Corarte Organização
aasse 25 - Registre- e (fis. 23 dela?
mitada.
S. A.
Publ cidade Ltda.
e 25, cota exclusão de Papéis de
N 579.539 - Indústria e Comércio
No
587.405
Big
cont,
r
News'
N° 585.483 - Centropol Comércio
Carta).
Pab icidade Ltda.
Guarany S. A.
de alácarn,s Ltda.
N 564.376 - CEAI,
CEAL
NO 587.470 - Pirefer Indústria e N 585.486 - Bar e Pizzaria El
N 605.342 - ECIL - Expansão Comére
• marcio de Estopa e art'goo de Luo de Ferro e Aço Ltda.
Rano Ltda.
Comercial e Industr al Ltda.
rcão Ltda. - Classe 47.
•
N9 585.670 - José ez ines o Gilioil.
N9 605.354 - José Lemos de FreiN9 587.8 2 - Lerriea Indastrn
572.995 - Grão ao Duro
eN
85.672
Cossi & Corac ni.
Comérc io S. A
Giáo de Ouro S. A. Indústria e Co- tas.
mércio - Classe 42.
No 605.382 - Frnneisco Gimenez, La . 597.90a - Lab. de Hipodesmia
199 585.766 - Construtora Nova
N 605.563 - Dr. Angalo Lina,
Técnica Engenharia e Construções
Marcas indeferidas
No 605.391 - Bazar A arensa Latia.
No 588.979 - Distribu dora de Va- Ltda.
toras
Tnters
N 551.720 - Samba - 5 Luiz
l
Ltda,
N 585.781 - Anchieta Teelagem
N 605.574 - Comércio de Metais
NO 529 P l - Mogg Adm. Ltda. . e Comércio de Lonas Ltda.
Ca aos Paraa Rodd- cs
bas "'-- Serdametal Ltda.
b-stato Costa Carvalho Neto, Edsin
- Societec Soc. VertiN
No 605.631 - Lorran Perfumes e
588.999 - Comércio 0 :impor- caNde585.786
das Santos. Machado Juarez A..atijo Cosméticos Ltda.
Propaganda Ltda.
tadora
Tira Ltda..
• 1"onso Paulo de Pau'a - Classe
N 605.643 - navais Mie'e S, A.
N
588.993 - Acoim r Ltda. CoN 586.010 - Oscar Zilbergleld,
n "i.
NO 605.646 - Móveis Miele S. A. rn ei"
ústr a e Ronres.n4-^^5es.
N 586.062 - Weber Cemére'a In551.130 - Citizens
Rony
N 605.652 - Móveis Mele S. A.
NO 584.90 - PryS1Pr lae-nandea
dústr a Ltda.
3
a - C sse 8.
No
No 586.063 - Ceres Propaganda
NO 605.7132 - Indústria Textfl Pa- mitoda.°8.989 - Comércio Cen n a. LI- Ltda.
593.643 - Valia
Tiuografia
,oelaaia, Valla Ltda. - nassa 38. ranaense Ltda
al9 sacam
199 586.116
mai-amen E'etric'daTranse9, Ltda.
N 605.764
N 595.601 - Paraná, - Ba o LanMenotti Lev Netto.
struções Ltda.
N 586.181 - Big Ben Publicidade
N 605.77 • - Fábrica de MéVe,: de e
chas Paraná Ltda.
Causo 42.
Ltdn
São Luiz S. A
No 590.502 - Papelar a Harvi Li- e Promocão
Insignia indeferiu
N 586.250 - Ben Zion Metr.
N 605.808 - Agrícola c Pastoril Mitada.
NO 590.504 - Papelaria Bana Li_. N 586.399 - Trinity Equipasnent
N
523.527 - Pr ilusos Confiança Fazenda ua çara Ltda.
- Arquivem-se os nrocessoa.
mitada,
; Corp.
Pode Confiar - Indústria do P-oduNo .590.505 - Papelaria Harvi ra._ NO 586.474 - Soe. Hípica Estrela
to, A ime.nticios Confiança S. A. Marcas
deferidas
m
ta
cif
.
ela ' E.
Azul.
N 361.703 - Gota de Ouro NO 5°0.506 - Papelaria Barça
N 586.477 - Café Amazonas Ltda.
Frase de proPaganda indeferida
mitada.
Weissbeimer & Irmã-os Ltda. -- ClasNo 586.497 - Fernando Carvalho
se
41.
N 433.926 - Sod rel Sociedade
NO 590.521 - Modas Sai on Chio Gomes.
No
416.594
ID tribaidora de Pdamios Sodinrel
Aldeão - Colmar Re- Ltda.
199 586.502 - Fernando Carvalho
Ex nsão Associadas Ltda. - Lias- resentações S. A. - C asse 41 - No 590.545 - H. G. inc
aist ria e Gomes.
a'^ 33 e 50.
Com exc'usão de azeite e azeitonas. Comérc o Ltda.
N 586.505 - Fernando CarValr0
N 434.519 - Codasa - Relógio iN 59 - Placado Mamma no & (ornes.
Ta' o de estabelecimento indeferido
Mondaine do Brasil S. A. - Classe ; a. I,*rla,
N 586,544 - Kaldemar Ka ama.
N 566.259 - Woiks Motor Club
n 8.
N 586.795 - Rassegna Ltda.
N9
590.678
Advocacia
Pe
Limueza Técnica de Ass'sténão
N 533.566
N 586.942 - ()mirre Mateus da
Emtacmática
ala e Revisão Ltda. - Cln.s s 33 e E
Pro- Carvalho Sac. Civil,
duais Alimentícias 13ismas Ltda. - NO 5 .681 - Amancio Joa
Silva.
de
Exigência •
Classe 41.
afiam.
N 587.008 - Lanches Recreio do
N 546.906 - Febrisan - Medica- N 59 .9aa - S. H. Cohen.
Gonzaga Ltda.
Térrno com e:dg-alicia a cumprir:.
mentos A opaticos ac'onais S. A.
No 50.998 ars. 587.016 e 587 018 - Le Pila
Tralastri a de
N 399.621 - Pão Kerne Ltda.
- Classe 3.
Cm-ger-7)9s Ltda.
D'Ed. Geistlich S. A. Falir L' ndusNo 441.14a - Enir Enaenha ia InN 581.270 - Caninna Terrnha No 591.017 - Ca'
çados Atrac5.o Li- trie Chimique.
d
a' racla.
Socinat Sac. Comércio Indústria e mitada.
N 587.031 - Valente Prorrodia.
N 441.194 - CICAL Construa Agríco a Ltd a. - C asse 42.
No 591.040 - laistaiataies Fddran- Ltda.
fc a i
al e Comercial de AmeNome come r cial deferido
licas e ab ir diain n Ca has N SeN 587.2511 - A an .ada Comérc.°,
i .cona Ltda.
n'o'-a a - ida Ltda.
Tndastria e Imp. S. A.
443.013 - Qaanica Industrial
N9 545.327 - Astral Adinin1straeão
No 531.055 - Publirrtond Cartazes
It''ci Ltda,
e Imobiliária Ltda. - Astral AdmiNO 587.323 - Restaurante Canta
459.322
Ceraatista Presidente nistrara o e Mobiliária Ltda. -a- Ar- e Tevê Ltda.
Grilo Ltda.
199 591.057 - ImobiNria Paursta
tigo 93 ri 2.
NO 587.332 - Mouse Casado de
S. C.
454.433 - Coliaj Lubrificantes
Antimes.
No 591.146 - Slide Publ c dade LI- Lima.
Marca indeferida
• - c1 cs Ltda.
Arquivem-se os processos.
nd
tf)
da.
No 579.013 7 - Má uinas Itnion
No 579.941 - Ki-Cola
Co'auto
199 591.147 - Slide Pub ic dade Li- Restauração titulo cte nstabelec'enen to
S. A.
Adesivos e Massas 1' a. - asse m'tada.
I\
G05.934 - 0-lonto Comerciai n 28.
NO 469.613 - Fábrica da Móveis
Iria) rt2dera Ltda.
NO 591.190 - ncano Yndristria de Megason - Megasan andivtria CoExigências
CP Xft c de
ne án rab d Ltda.
mércio Ltda. - Classe 40 - Tendo
Diversos
No 5.1.29a - 7k ka Mon.
Têrrnos com exigências a cumem vista que a renue-ente so: rifou
N 477.930 - Química Nacional
NO 56' .705 - Os a da Peco'-aro.
prir:
restaurarão rlo voe asa na Valnola
Odanional Ltda. -- Torno nu o o
NO 584.965 - e e
do então CPT, ora cev -dia ^ canN9 459.315 - Silva & Cia. Ltda. quim da B rra S. A. ntea São Joa- siderando que a D visa')
de pacho de arquivarnamo nub -cado
Joatlica
NO 481.318 - E. f. du Pont Deno D.O. de 9-2-65 e prossiga-se no
dêste DNPT em casos ana od s rama
No 584.385 - Publitar Publicidade se
exame do processo, submetendo-o a nemours And Company.
mairfastaao favo rivel. Conee o a
e T ri mo Ltda.
baixas de autoridade.
Arquivamento da processos
No 584.387 - Wilson da Cunha restauração pleiteada.
Árguitiamento de processos
Marcas deferidas
Foram mandados arquivar os se- Pôrto.
No 58 .5'7 - G b-rta Fores.
latiram mandados arquivar os se- guintes processos abaixo mandona199 447.172 - nani - Inc ,1
NO
584.575
Gi
dos.
berto
Fores
Guintes processos abaixo mencionaNo 584.679 - Puldic dada,s Farina ina-ndescente Tés dca, laadlistdo
dos.
N 464.872 - Irkopp Indústria de Ltda.
m tada - lasse 8.
No 135.484 - Marnel Cosméticos Máqu nas de Costura S. A.
N 45'.40i. - a )39n 59 -.
NO
584.680
r
oinérc'o
e
RepreG. A.
P^a ch & Lomb laica po-atedC assentações
C
s
Ltda.
N
'
475.499
Cooaaaativa
de
Con14 351.287 - Raphael 1VIolina.
se 8.
149 1333.761 Recap ae,cife Ltda. airao va.zigi.
No 5".a71 - N rea Inclastr'a e rt? n96
- .7^^
N
5
i.902
Pa
ras()
&
517.456
-p?
"nierolal
L'da.
N
N
549.976
José
Nuns
cl
Cunhai
aatilista de Engenharia Ltda.
N9 534.9:3 - Antonio FiO.ifll.
cs exumava:a de f :. 10 e %
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DIARIO OFICIAL (Seção III)

Agôsto de 1968 3581
direito todavia co us'a exclusivo da • No 457.473 - Margamar Indústria
e N9 602.087 - Natércia, A parecida
Calpressão Direta isoladamente.
. N o 369 842 - Fábrica' de Casimira
Comércio I tda.
N9 459.242 - ODD - Orniex S. A.
N9 459.445 - Indústrias Reunidas Furtado.
"Ad' lt " ,
Organização Nacional de Smportação InnSos Carneiro Ltda.
N9 602.304 - Mignone BOutique
NO 369.848 - João R Seabra Netto.
Ltda. .
e Exportação - Classe 38 - Com N9
459.555
Rubens
de
Azevedo
NO
269.848 - Modas Reth
No
as vias des»Stas de fls. e 18 e C3 aivão .
602,.274 - ServOlks - Mecânica Ns
38a,sag
a,
Empresa Gráfica "O,
com exclusão de papel carta.
1•19? 523.569 - Propaícon Propagais,
No 602.312 - Elétrica Nogueira Li- Cruzeiro" S.A.
N 9 555.851
da Participaçõss Administração Imo- mitada.
NO 3C3.853 - •11, ckwoolbras S.A.
WL Wid-Lene
Wal-Lene Int/d.-dr:a . 6 Comércio de biliária ' Construtora .Ltdta.
I solamentos TermoNo 602.334 - Edições Musicais Li- Inclústra
N9
'
Comésticos Ltda. - Classe 48.
589.875 - Dr. José Monteiro. mitada:
Acúsc.lcoS..
N 9 571.470 - Macnab
No 369.854 "Imeer Inspeção flí
Aivato . N9 590.735- - Raul F. Berlin.
No 602.383 - Sebastião Buena
.
de Moldagem de - Equip
Granha , Loregian - Classe 42
amentos e EuN9 593 693 -- Coespa - Consteis- Paiva»
genharia Ltda
1\19 451.734 .-s Fantazie de Chimene ções'Es.-ror,:isas e Pavinient aça() litcla
No 602.386 - Manzeness, 1 Cia.
NO
Me: idúrgica "Jairê''
- S.A. Indústrias Reunidas F. Ma- -- Classe 16
No 602.425 - Antonio Daniei do Lida . 369.855.
biQ 448.s83
tarazzo - Classe 49.
Cosiosirie 0a3diess Amaral.
N9
Confecções "Maruás"
No 602.433 - Construtora .Vértice S•d-Sa.359.856 .
N9 534.697 -Bigmás - Produtos Neto.
N9 551.009 Ltda.
Alimentícios Biainás Ltda. - Classe
N9. 369.857 - Indústria de Plásticos
N9 553.646 - EreiciSN Guedes.
N9 602.455 - J. A. Paoll. 41 (sem direito entretan to .ao uso exIs , t uno Ltda.
No
602.662
Mineração
São
VicenNe
369.859 - Narimatu Hiroshi,
clusivo de Blg, por ser, expressão inaN9 576 077 - Soe taibe
Bociedade te Ltda. A
propriável essss a marca iscladamen- e ,Comércio de Luorificantes Ltda.
rquivem-se
os preces- N9 369.860 - Incarnai Indústria e
SOS.
t,e)
N9 530.004 -- Manoel Rodrigues AlCsmércio de Móveis Ltda.
N9 34 q . s - Precisa - Precisa ves
Expe,cliente de 19 de ag .ósto 'de 1988
NO 369.811 - Confecsões PontalveS
• S.A. I.ustr1a Mecânica de Precisão
Ltda.
No 581.090 - disorgio Venestani,
Diversos.
- Classe 11.
•
1 NO 369.861 - Indústria e ComérN9 581.001 - Cesar Peres.
N9 544.351 - Inbra Indústria
Foram mandados esmoo ar 'Os res
cio de Carnes "Hietto" Ltda.
N9 581.002 - Super Mercados Ni.
Brasileira de Motores e Peças S.A. nar
tros abaixo mencionados de acoldo 3 N9 369.862 - Cantina e •Pizzaria
Sociedade Limitada.
- Classe 21.
com .o artigo 110
"Do Padrinho" Ltda.
10 do Código:
NO 581.003 - Padre Lúcio Remuzar NO 369.776 - Pastelaria InternacioNO 369.866 - Francisco C. de A/N9 325.361 -- Kingston - Com- ,Rennó..
nal Ltda.
b: ergue.
panhia Lopes Sá Industrial de Fumos
NO
1 369.868 - Agência de Viagens
582.372 - Agência Caiçara de
NO 369.777 - Fábrica de Calçados
- Classe 44 (com exclusão de isqueiPropaganda e Promoções de Vendas "Mente Cristo" Ltda
J.
Langes "Copaco" 5 A •
as).
Ltda.
No 369.778 Indústria; e Comércio
N O 369.869 - Fábrica de Canetas
N9 544.188 - Adágio - S.A, MoiN9
- Francisco Julião Ari de Materiais Elétricos "LavocInas" Detla Ltda.
nho Santista Indústrias Gerais - ruda 583.004
de Paula.
Ltda.
Classe 23. •
N9 369..870
No
No 369.779
583.382 - Fábrica de Calçados
Confecções "Dupre" Delta- Ltda. - Fábrica de Caneta5
N9 574.010 - A Folha do Servidor
Lisbele
Ltda.
Ltda.
- Américo Ariza - Classe 32.
No 369•.873
Alfredo Souto de A1.
No 583.482 - João Bruno LeoNo 369.780 - InctSi stria de Sacos
incida.
. Marcas indeferidas
nardo.
de Papel "Ikeda" Ltda.
NO 369.875 - Olavo de Alencar
No 583.005 - Francisco julião Ard
No 369.782
Kanematsu do Brasil mantel.
N9 581.824 - Don 'Mentira - Nus ruda
de 'Paula.
Comércio e Indústria Ltda
faerman
.Classe 32.
No 369.878 N9 583.930 - Produtos Veterinários No .369.783 - Anodir 1 dústria de
Machado.
achado.
N9 601.356 - Itaussú - Comercial
NO 369.886 --Gráfica Beira Mar
Artefatos de Cimento Ltda.
Exportadora e Importadora Itaussú
Ltda.
NO 583.978 - Serviço de Imprensa
Ltda. - Classe 41.
NO 369.887 - Comercial e Repre-4
N9 369.784 - Pio de Fdavils.
Televisão e Rádio Ltda.
No 369.785 - Indústria Text il sentações "Rep-Sim" Ltda.
N9 602..113 - Paulista -- Organi,
N9
583.984
Cerealista
Irmãos
"ValmiraS' Ltda.
No 369.888 - Casa de Carnes "Ar,.
zação Paulista de Despacn is Ltda. - Unidos Ltda.
No 369.786 - Ronoel Ltda.. Cons- velos" Ltda.
Classe 50.
No . 584.165 - Avdá. Central Tu- trução Civil.
N9 359.889 -- Leoa Reitzfeld.
•
601.127 - Multicoador - Alumínio rismo, Transporte, Viagens Ltda.
No 369.892 ---- Artur til erreira da
No 369.787 - Magazine Leo Korex
Pan-Lar Ltda. -s. Classe 11.
No 584.170 - Manoei Reis.
Ltda.
Costa.
Insígnia indeferida •
No
369.790
74 9 369.893 - Artur 1Perreira d
Delta Club.
N9 602.670 - Serviço,- Técnicos de
N 9 570.556 - Emblemática - Cal- Audio e Rádio Indústria e Comér- N9 369.792 - Indústria Conterei° e Costa.
N9 369.894 .;---Empreza Metrópole dG
Representações Peabiru &da:
çados Almirante S.A. -- Classe 36. cio
No 464.033 - Dominadora da Moo- No 369.793 - Farmácia Modelo Li- Diversões Ltda.
mitada.
Exigências
No 369.896 - Pintarte Pinturas
ca - -Modas Esportivas Ltda.
No 570.305 - A C F -- Industries No 369.794 - Cereal i sta Corte Decorações Ltda.
Têrmos com exigências a
NO • 369.897 - José Alvaro Carneiro
Branco
Ltda.•
Incorporated.
cumprir:
N9 571.476 - Alvaro arranha fio-. No 369,795 - Construtoia e Incor- B t
N9 478.967 - Raphael. Serraya & regian.
NO 3er..900 - Instrides Comérc10
poradora iLouroliveira" S.A.
Cia. Ltda.
•
NO 369.797 - Hugo
Indústria e 'Re p resentações Ltda.'
No 571.477 - Alvaro Granha LoN9 451.717 - Francisco Eduardo regian.
N9 363.s01. - Instrutex
N9 369.799 - Pla,za e -lanes Editôra
reiréicid
de Souza Pereira.
Indústria e Re presentações Ltda.
N9 582.527 - Waldeniar Rodrigues S.A.
N9 478.500 - Philcc, Corporation. de Mendonça. N9 369.800 - Erich Wliz
No 389.002 - Coltau Comercia/ de
N 9 369.801 - Café .rin aca Ltda. Automoveis Ltda.
N9 446.667 - Emprêsa Napoles LiN9 582.529 -.• Sobraco - Sociedad
N9 369.807 - Imobiliária Pão de N9 369.903 - Weston S.A. Prodt1-0
e
mitada.
Brasileira de Construess Ltda.. ,. Açúcar Ltda
tos A imenticlos
N9 447.417 - Chapéus Sandra InN9 369.803 - Wilson fk o -antes Par.N9 719.909 - Weston S.A. Produ.,
No 592.868 - Lojas do Bem De- mira,.
dústria .e Comércio Ltda.
tos Alimentícios.
N9 459:441 - Hygisori Amara: Fa- senho S.A.
No 369.809 - Ileno -ia Costa Rege
No 369.912 - Otel Organização Tti-o,
N: 598.139 - Joaduim Leoncio Al- .N9
rias.
369.810 - Riyad Rafes Sa.:ell rística Universal S.A.
yes. Askari.
Diversos
N9 598.140 - Joaquim Leoucio
N9 369.916 - Depósito Avenida
No 369.812 - O. Ribeiro Júnior &
notada.•
N9 459.089 - • Koninklijke Lak- yes.
Cia. Ltda.
NO
598.348
Vernis, En Verfabriek Mosyn & Co.
N9 369.917 - Eduardo LewandofskA
53a-ostra Barista
IV 369.814 - M.
Engenharia .e e Renato
N. V. - Prossiga-se coni os exem- e .José Tacical da . Silva
Soares de Toledo.
Ir-C:Veia
Ltda.
N9
302.245
Frio '
plares na classe 28.
InNo 369.920 - Kleber Confecções
N? 369.820 - Iracoréa Cerquei.ra de
tel-nae
•
L
Onais
L
N9 586.239 - Alfredo Fernandes
tda.
Ltda.
Medeiro s.
N9 421.408 - Pernidoo.eo Indústria Castro
Lage) - Tendo em vi sta a informaNo 369.9,O) - Cerâmica Catagua,
N9 369.821 - Exiiilec Comércio e
de
Sisal
S.A.
Ltda.
ção supra, torno nulb o despaeho de
Administração de Bens Ltda.
NO
451.037
Carimbo.
s. São Paulo N'? 369.822
arquivamento e prossiga-se no andaNO 369.941 - Vemag S.A. Velculoa
Orlando Monteiro e Máquinas
Ltda.
mento do processa.
Agrícolas.
Guio' arães
No
503.041
Eurica ds Siar.ros
NO 548.362 - E. A. Filho. N9 369.945 - Alvaro Faceira.
N9 339.824 - r..litôra Brasileira de
Aduarde-se ,o pagamento da taxa do
N9 535.600 - Videum s Produções Livros s Revis tas "Edibras" Ltda.
749 369.948 - Antonio) Pierin.
registro impeditivo.
No 369.949 - Moreira Vida ,
•
Ltda.
& Cia..
N9
:369.825 - Repr-se.,-/Nções Serigy Ltda.• - Cancelem-se os registros.
N9 562.127'- Paladino - Indústria
Arquivamento de Dl OCESSO3
Ltda.
de Artigos Elé tricos Ltda.
R etifiCa00 do D. O. de
NO 369.827 - Luiz Delfim).
Forma mandados arquivar os . pro- N- 564.ES0 - Irmocastra S.A. Ad19-8-68 3
NO 31'9.828 - Luiz Delfino.
cessos abaixo menciorados:
Quadro demo nstrativo das rendaS
ministração
Bens.
N9 506.115 - Eifel Eiigendaria: InNO
369.832
Depósito do Portão arr ecadadas a cargo do Ospartamensi
N o 560.S11 Armazém , Minuano L CR.
dustrial e Fabricação de Estri;,nras Ltda.
to Nacional da Prop
•
Inclusao
j
'
Leves Ltda.
)
369.833
Fundação Getúlio trial, durante o mês deriedade
No 579.370 - Companhia
julho de 1968.
L, Vari.as.
• No 606.600 - DSitribuirlora de Flores C. ás .5. a e Indústria.
Fica
retificado
no
seguinte
trecho:
N9 579. 97'7 rc.i- Apel Apardidos Ele- N9 369.834 -- Antonio &lona Jr.
Produtos de Ferro S. A .
No 389.836 - Antoi.io Ricardo da,
Diversos
NO 607 . 774.
Idddidide de diluis tricos Domá_stie os Limitada.
Nç' 580 .054 - Sul Atládides de Pesca Silva
damentos Mecânicos Liniitada.
No
NCr$
Ltda.
:369.838 - "Encai" Serviços Ce Petições c/taxa - 5..781 55
N9 457.471 - Rscolda RepresentaNO 598.313 - Frigorifico San Marco Con struções Civis e Industriais Ltda. Certificados
1 ções e erdtabid lado g'..tda.
p agos ...... 3s ."20,001
N9 369.839 - Vemag S.A. Veículos Cartas
Ltda.
e -".^C,
No ' S 7.472 - 1Vracteireita Recife Li
Patentas O rdossfedos
Agrícolas.
N9
s S0000
593.595
-D:rnus-,
rioat • a •
• •
0+
i rganzaç
•
e Represen tas:,
ião TiaUniva,sal S.A.
104.64200

:

•
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DIÁRIO OFICIAL (Seção rriii -

AgrAsto de 1968

PATENTES EDI @NVENÇÃ

1

Publicação CjIte se faa de acdrdo com o art. 26 do Código da Propriedade Industrial (Decreto-lel
ris, 7.903-45), em face do que ficou reselvide no
Item 4 da Portaria ri9 73 de 4 de outubro de 1967. do Diretor-Geral
TERMO N9 141.685

TÊRMO b19 120.357
nRmo 1149 125. 562
horizontais, e êste composta também
Requerente:
José
Graça
de
Araujo
por dois montantes, laterais paraJeDe 1 de agi:St° de 1962
De 4 de janeiro de 1961
Franco.
los, sabre os quais é fixada uma séa
Modélo de Utilidade.
PrivilégO de invernia,
Modêla de Utilidade: "Nova ca- ido de travessas, pouco distanc_mãe
entre si.
deira
desarmável".
"Niko
tipo
de
caixas
desmonta'Um dispositivo quebra-fio de má•
veia".
Ulderico Giulie.tti, italiano, comer- I 2. Nova cadeira desarmável, como
menos tax.ais".
c:ante,
residente
na
c.dade
de
São
re.naad cado em 1, caracterizada, por
Societé Alsacienne de Constructions Dep. 20-6-60.
Paulo.
campreender anda do.s b.aços late»
Local: Guanabara.
11/lécaniques — Fnança.
ra:s, ageiramenta reservados, com ou
Pontos Característicos
Pontos Característicos
ai ticaiadaa aos
Reivindicações
1. Nava t.po de caixa dasmonievel, 1. — Nova cadeira desarnravel, ca- extremos superiores
laterais do anafaste, e 03
1.9 ) "Um dispositivo quebra-Í1 0 de caracter.zado por se constituir de se:s racteizada por compreender inicial- /montantes
inferiores apl:cadas externamente as
eco
eoe:a
maquinas ramais". alliase
.r.opu e o mente dois pares de pernas ret kneas, I
tias
rernemente a retcrcedelras destina- fundo e as laterais da caixa em pro- cruzadas, araculadas cent_almente e eatremaaecica um.ero - sur
duas outras pernas de apo.o, artiao a parar autemat carnente, com porções correspondentes de formato
segurança, a alimentação do fio, não paraleliped.co, sendo as partes do interligadas por travessas horizon- culadas a estas e aos extremos antô.'
artn. .
fundo e duas latera:s ma:ores liga- i ta s, pernas estas a cujas extrem.da- ter:ores do3 montantes laterais do
também quando a tensão do fio des- das entre si por me:o de uma ferra- 'des postero-superiores de tuas cor- assento, através de hastes em Z.
Êa, aoaixo ue ura valo preda.eimiaaao, gem de encaate s mples, que com- respondentes a:t.culam-se conjunta- 3. * Nova cade ra desartnavel, como
P
pelo fato de dispor de
uma lâmina ietangular fi- mente o enciisto e o assento, aquele re.v.nd cada até 2, subsiancaalmente
meies pró p rios p ara nrc-'.-a -u-- preende
xada
adequadamente
pontos dis- 'formado par do.s montantes late.a.s como descrita e ilustrada nos desetura do fio cada vez que o queb - a- tribuidos ao longo daem
face
super.or paralelos, interligados por eraveseas nhos anexos,
fio se desprende em virtude de sim- de cada uma das partes componenades d rainuiçãa da tema] do fio tes, por traz da qual se local.za um
do refe_ido valor predetearnnado.
recorte, também de formato retan2 9 ) "Um dispositivo quebra-fio de gular, onde penetra uma lingueta,
máquinas texteis". como reivindica- formada pela extremidade dobrada
do em 1 9, caracterizado, mais, por de uma lam.na retangular, fixada na
22Pal0 g 243:77o DO 12 de Oututro de 1962e
comportar um elemento apalpador . borda adjacente da parte componensubmatido à tensão do fio e provido te correspondente, encaixado à exêle de me os de parada da alin e n- tremidade doorana sõbre dita lâmi,RIEQUEREIITS: COMISSIRIA a 8.°ENERGIE ATOMIenra. FRAiNak
ta-ão do fio, q uando ocorre uma cU- na, na qual se apoia. •
m'auição de tensão que leva o esPRIVILÊGIODn INVENÇUs lIEERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS A FÔLRAS NEWe
tribo 'para dentro da tnajetdria do 2. Miro tipo de caixa despontà,vel,
LIGAS E AOS SEUS PROCESSOS DE FABRICAPIC
como reivindicado em 1, caracterizapacvocando a sua ruptura
3 9 ) "Um dispositivo quebra-fio de do pelo fato de que cada unia cias
.011T0.8.JARIICTEBtPTIOPe
ir • e n i aas têxta i e". "orno
paies corn ...unbntes. fauno e topo e
em 2. 9, caracterizado pelo fato de, lado, com um encaixe fêmea e do
24 0 Processo para obter uma fita, do motel ou de wal
que o elemento de q uebra é consti- laterais maiores é provida, de um
Het
g
a
g
lica,
madianta corta (ou desfolhaçâo) cor) an41510 de
li
tuído por uma lâmina cortan`e, que' oposto, com um encaixe macho.
secc'one o fo, quando conduzido no
alma ferramenta cortante fixa, cujo gume penetra na fano lateraR
3. Niko tipo de caixa desmontável,
caminho daquele.
como reivind.cado em 1 e 2, carac4 9 ) "Um dispositivo quebra-fio de terizado pelo fato de que os dois lag o uma peça cillndrica rotativae a qual do preferranala foi suba
als ouinas t a xara s" coma -^"vinr3,-a-1 dos laterais menores são prosados ae
batida a um tratamento do orlentaçâo/gvia de sua estrutura crie
ela sob o n9 3, caractetizado, ainda, uma ferragem que compreende' uma
por outra forma de execução. na ou mais lâminas de base das quais
&di la/a por operaçSao tais cozo de laminagem, forjamonto, estio
q ual o elemento de quebra é consti- se estende um pino ou angueta, que
tuído por uma lâmina Inclinada, não encaixa num furo ou furos localiaugwe
a outras, caracterizado pólo fato do que ? oprosentAnIC
trrtnte
pni ep
zada,
co. ntmieme no tapo
i
um enca , xe, no qual vem ou fundo da caixa.
-Q estrutura arlstalaaa do metal ou da liga Motáliea U2 sg'pla
ter o f'o deslizante ao longo da re-1 4. aróvo tipo de caixa desmontável,
co do deslig o principal, da-se 2t ferramenta cortante, usa foral
Gerida lâmina inclinada, quando a como caracterizado em 1, 2 e 3, caracterizada
por
ser
provida,
anda,
mesma é trazida no carnieho do fio,
(510 chanfro, ouso ângulo no vertia° 5 29 alniEo 2snal a 50°E
caso em que a sobre-torção ocasio- para perfeito fechamento, de fechos
que
podem
ser
de
qualquer
tipo
cosendo essa ferramenta cortante disposta do tal carneira doaronÇO
na. sua ruptura.
mum adequado.
tia peia aillndrica rotativa, que o angulado cerceadura (0:21.,
59 ) "Um dispositivo quebra-fio de 5. Ideai° tipo de caixa desmontánáquinas têxteis", como reivinadca- vel, como caracterizado 'de 1 a 4 e
proondido entra O semi-plano 9 que faz tangente . aowe peia aja.
do sob números 1 9 e 49, montável como subsiancialmente descrito e
Aindrica rotativa no ponto do cortei g estg orientado ao son-,
ilustrada
nos
desenhos
anexos.
côbre Uma retorcedeira, caracterizaCo, também, pelo gato da 'o elemen- Rio de Janeiro, 13 de julho de 1966.
tido do rotogão . do pega, o raco em questSo da forra=ata coa
tõ apalpador ser traz:do por um .1966.
tanta) seja da ordem do 5 o i araus, o quo o ãaeaulo da corto
elemento pivotante, solidário a garoa, nos quais se aeha o rõlo que reTERMO N9 125.115
(compreendido antao normal
aa oLlíriarica
1c:nt tio oo
pousa Miare o cilindro rotativo de
te e a outra faca da forramenan cortanao) seja da ordcre de -10
De 20 de dezembro de 1980
acionamento, sendo o referido rolo
mantido no lugar pelo garfo, duran- Modal° de Utilidade: "Nóvo dis+25 graus (sendõ o sncule
a
corte cantaaa can suntido porca»
positivo para desenho e outras fi[e a permanência da tensão do fio, nalidades".
tivoe quando ambas as faces ia fearassan:.r. aortantc se encontrara
to passo que êle cai numa rampa, José Gonzalez Lorena°, Dr. Luiz
:revista para êste fim q uando o es- Cuervo y Jaca e Luiz Fuente3 Canal,
710 . III0320 lado, em rolaçâo iaiea normal, o cm <
i'eagatavia,
sabia gascula para o alto, em con- residentes na cidade de São Paulo.
equêncla da insuficiência ocasional
quando as -duas faces da Ror,: -.,nc4-zta 03 enaontraa
lad_o
Pontos Característicos
i a tensão do fio.
antro da dita normal)0
C9 ) "Um dispositivo quebrea-fio de 1 — NU° dispositiva para desenho
•
Fita do metal ou do liga ' ritiica9 aujc cata-atua
aal d; nas têxteis". como aia:ao:ao:a e outras finalidades, caraéterizado
ia em 59, caracterizado, além do Por ser constituído por uma pluraliea cristalina apresenta um ia5 plano do deslize princiaal, obtae
sais, pelo fato de que cada garfo dade de placas recortadas formando
e suporte do rói° unsn- -- o tronco, a cabeça e os membros de
da
polo processo ao .aoOrdo coa o ponto 19 earacteaizaea rolo
ar duas pontaã uma delas solidá- um corpo humano, miado eetas placas
1
gadas
entre
si
de
maneira
artitato
do catar g dito plana analitiada a.br 8 ,su:a£cc, tg:LN
ia à cabeça da retoreed,ra, a ouculada.
ra solidária ao estribo.
elo Cltap
2 — Nôvo dispositivo ,ara desenho
r, "Um dispositivo sinebr, • -::a de
e outras finalidades, como reivindcot,r5
al.:au ; n9R
to sob números 1 9 a P, tudo substn- aado em 1, substanc l aImente come
,ialmente como descrito no "ela:serio descrito e Ilustrado nos desenhos
I anexos,
Ilustrado noa desenbea anexos._
aracterizado

P--

beren ciade,

o

C1

Jext

r -,!;)
- • • -__

-f eira 23
3.- t.Li.3 maL.:11cc,

u
ponta
2, earacteri-

gada pelo fato de que sua espessura 6 inferior a 0,2 na,
4.- Pita metálica, do ocOrdo com o ponto 2 ou 3, Ca..
racterizada pelo fato de que o metal á uránloo
5.. Fita metálica, do acardo com o ponto 2 ou
ractarizada pólo fato de que o motel 6 masnesio.,
6.- Pita ' motálica, de acOrdo com o ponto 2 011 3, eu.

Pacterizada pelo fato de que o total g zircOnio,
7.- Pita meta-Lica,' de acara° com o ponte 2 ou 3 9 Coa
racterizada pelo fato do que o metal g berílio. •
8.- Elemento combustível nuclear, caracterizado_poo'
3.o fato do ser conatituldo por uma fita de urOnio do acarde
com o ponto 14, enrolada na forma de espiral sabre si mesma, b‘il
sObre um macho ou alma, no feitio de um charutoo
•
9.. Bainha para cartucho de c o mbustível nuclear,
Caracterizada pelo fato do sor constituida por unia fita de .a&Or..
to com qualquer dos pontos 5, 6 ou •,
leo-Blitdagem toamo-isolante, caracterizada por ser
constituiria por isri empilhamento de fitas de acordo com o ponto

5.

Pinalmente, a depositante reivindicado acOrdo com 2
Convenção Internacional o do conformidade cem o ....artigo 21 do
Cádico da Propalcdadd Industrial, a prioridade do correspondon*
te pedido, depocitado na Repartição de P.:tentes da Prança, eia
13 de outubro do 192, sob o IN 875.2400

/,1

•

111)
.

•
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para abrir roca, caracterizado.palo rato de que Uma Torrarão&
ta (aço para' tarno), cejom goma (ao acham adaptados ao .ngula
doe flancos da.rOsca la ser aplicada e que executa wn avanço
ta direção do passo do filote, levada em colaboração com
prrga d.e trabalho de maneira periOdicamente intermitente.
2o° ', roma° de torneamento, do acardo com O pont;
a, caracterizado pelo fato do que a ferramenta pormanece
colaboração cora a peça 'de trabalho maio eu menos durant3 U04
lona revolução desta' ..ltirriao
3.- Procee:yr.de torneamento, cu acOrdo, Com o pontk9
caracterizado polo fato de que o movimento oscilante da . fe
2camenta g interrompido temporariamente do tal modo que a fere
a• ementa permaneça em colaboração com a peça de trabalho, poo
dendo, deita forma, Ser executado imã processe de torimc.-4nto
alormale
Processo?, de actrdo com os pontos 3. a 3, earceo
teriza40 pelo fato de que o movimento oscilante da ferraaenta
g deduzido, atravU de Uma engrenegeM, do fuso do tOrnoecceo
bico,
5..0 Processo, de &Ardo ccim o pr to' fi, cara
do pelo fato de que a ferramenta g posta, por um disco excõeo
trico, em um movimento de vai-várn na direção da peça do tralsa

atravgs de uni cursor, sendo que o acionamento do =Sn .a
trico se realiza atravga do Unia ongrenagemo
6.- Processo, de acordo com as peitos L e 5, caracol
teriaade pelo fato de que a rolação entre os námeros de rotao
lOas do eacentrico o do fuso 4 preferentemente inferior a le
7.. Processo do torneamento, de ardo com os porra
toa 2, a 3, caracterizado pelo tato de cor empregada uma ferra
acata cm rotação.
Proc05.50, de actrdo com o ponto 7, caracterize)
do pelo fato de que a ferramenta esta fixada em um suporto
que gira com o mesmo zulmer?•de rotação como efuso da máquina
O 4 acionado de maneira periOdicamente oscilante em direção
radial, adicionalmente ao senprOpriolmovinento rotativo poC
UM10 dm znaeocântrico, cujo =Imo do rotações oe acha difeo
Perolado por :mio de =mecanismo plamstário com relqZo a
bm ponta estacioarlo damicquinaa
901 &Mosco de ternamente, de acilvdo com o pOot3
3, caracterizado pelo fato de que a peou dia trabalho to ach4
abrisada em toe dispositivo tensor, disposto excentricamente.
para corto eiro de molonzatento, 5, ainda, pelo tato de que d
salmo* de rotagõss da, peça de trabalho com relagio ?Iguale d».
eixo de acionamento avança e atrasa em determinado valer, et

:malmente, pelo tato de que a ferramenta 4: Movimentada com
elmo velocidado do avgago" determinada pelo avance, ou atras%

7i
ri-g
r
3
z
T

UOx

2/45.5co De 25 de Outubro de 1562.

Rsviuszms: 'JAU= RIZIEISTARDTL. AMARRA:
PRIVT7A(:TA DR

TRIUb;W: PROCESSO ME TORNE=TO,PWRRIO PARTI*
CULARFENTE . PARA ABRI RtSCAS
Imws: CARAUERXSTICCS

1..-.1-ez,co de torncamoate, práprio, em particular,

tela ddisk ?do •deleiado passo do Sirito da Azou
ZN.* Processo, de acOrdo com O ponto 99 caracterte
gado pelo rato de que, aatee o eixo di acionamento, os acta
fixada tinia roda dentada, acoplado' atrav4
- de Uma roda dentja
da intermediária comum, COM UR/C:MU dentada, que gira livr&
sente e Uva o dfspoeitiv0 fazem excintricamente diçposto9e1
/andei Polo fato de que as Mau rodas dentadas poema ninam
roo diferentes de dentes toe determinam o avena ou o atras%

como, por exemplos tia proporgíode 90149 a 90:914 reepectiru
• mente,
llo", ?MOMO, go ,ackaa com ó tonto 109 tereSteing.
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tad° NOA tato do que aa duas rodaa.eon numerai
eifOrentes da

dantes giram em ttrno de um a1x6 coam os' aindas pelo gato
ido que a roda dentada intermediála se acha montada em lugar

grio

e p casui uma largura 09
@orresponde a largura de dáen rodas dentadaa primoiramen1R
Unclonadas#
chstacio

na arma4o da maquina

126.3 Processo * de acOrdo com os pontoe, 9 a 109 esz,
Oacterinado pelo Rate de que a roda denda, que g ira Junta.?

• conte Com o eixo d2 eolonçmentov forma uma caixa que abridcp
em um Prolongamento anulara a mia dentada livremente gir;',3

Ag8sto de

1968

se enoo-atearai duas latada ~Web coa zupa watioatc aãs1 %tuas
se alojam cubos seque se somalianas maremidades de'elgos
tes de roletas depostos ao@ pares sendo que por parafusos'oal~
tes do regulados os afastamentos entre Os °nados roletas estenft
previste frente ' sus prisleiropah pagq paralelepfp gdica somatertmn
para Itmina notálloa e uma sumula pega ap6a o ultimo para som 3
tara correspondente ao pera1ado 9 o qual â encaminhado por entro CC
Outro par deroletesp frente aos quais e em posig go o .ovada & v-r3o
posto roleta .que se presta do batente â passagem

do perfila% @C

parafuso do xegulagem de asa posigEo *ente ao par anterioRo

vel ma no seu furo a#1a1 9 um eixo de sustentaçRoa ensegurE0
o contra deslocamento axial e acoplado con uma deg rodas

20 )%44QUINA PARC: A OBTENÇUO E ARQUED40 PE inernaego
nTQLICO5O9 Monforme Roivinaioag go anterior» tdie oub3tenci.a1meno

dentadáép para o dispositivo tensor.

geme descrito no ReletaSsio e aluetrado sam dos2Ono nono apsc,

Vinalmenteo o depositai -te reivindica de aot:nrao coto
ConveneRo Int e rnac1ona1 a de confo:midade com o

artigo

sente menorialo

a,

do cJdigo da Propriedade /ndustri2, - D a prioridade dos corre

Qondents pedidos» deponitados na Roartiqo de Patentes de.
cm 16 de novembro do 161 e 5 en aalo de 192, adb
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te rotativo no piano noriethtai, deptisitos de cana
vortienis e
edubadeira mecAnica, vendo todo este conjunto montado num cheia.
ele provido de rodas na parto traseira, e apoiado no sistema hls
dráUlico do trator na parte dianteira.
32 ) "NOVO TIPO D37 PLANTADDIRA MEOANICA na
CANA D3 AÇIOAR", como reivindicada em 1 e 2, cara cterizada, ainda.
' por ser a dosagem da cana efetuada pela variação da rolação
entre a velocidade de rotação das fama aoccionadora g
e a velocidan
de de rotação doe rodas motrizes, atrav4a de mecánismo aduado.
42 ) "NOVO TIFO D3 PLANTAMIRA Mg OINICA D3
CANA D3 410AR", como reivindicado em 1, 2 e 3, caracterizada,
tambea, polo fato de o levantamento do eulcador ser efetuado elas
vig amento polo levantamento da parte dianteira do conjunto, onde
o mesmo se encontra montado, pelo eietema hidraulico normal do
tratar, Inclinando-e, todo o conjunto para tras
e permanecendO
sempre apoiado nas rodas traseiras.
• g.) "NOVO 2120 D3 PIA
DANA DD AOMARP, conforme reivindicaçãog ant NTADDIRA BCCANICA DW
eriores e- tudo subas
eanCialmente como descrito neel..atcirio,
reiv
indicado e llaatraok
do noa deaenhoe ~zoo,

Agiisto de 1968 3585

rator, com ouas incl1naç8es cruzada% de modo a abrir um guizo
• terreno, a primeira bacia revirando a terra para um lado, e c
egunde bacia revirando a terra para o lado oposto.
22) "NOVO ARADO DE BACIAS CRUZADAS", Como
eivindicado em 1, caracterizado mala por possuir em eada.conjun
• de duas bacias um suporte =Oval de bacia, que permito inror.•
er sua posição, tranatormando o arado do bacias cruzadas em ara@de bacias paralelas convencional.
Me) « NOVO ARADO D3 BACIAS CRUZADAS', como
alvindioado em / e 2, tudo conforàe descrito, reivindicado 03
lustrado nos desenhos anomoop

fe/à.1
IMMO Ra 144.Q69, D3 23D5

IVOIR3NTE.

MARTIN

RUBIS. .

tivinGzo DN ' INVENg/O.

OUTUBRO DE 1962.
B;U.A. DA

COMPOSIÇIO

manca.

MIOR ONUTRIENTZ PARA PLANTAS,
CARA PAÇA(QUEIATO Dd dtgla

CONTRNDO UMA

PONTOO CARAOTERISTIOCG

1. Composi çãomicronutriente, 'caracterizada peio fato do coma
• @latir essencia/mante em urna espuma
de poliuretano contendOe
dispersa na mesma, pelo menos 29%.
an P ese s de ume caraia211.
(que/ato) de metal agrícola.
Composição . micronntriente do acOrdo con o ponto 19
caract..
Mimada pelo fato de conter, dispersa na espuma de poliuretano,
• carapaça fórrica de ácido 2T-11-hidroxi-etil-etileno-diamin..
•triacético.
jr. Composição micronutriente de acOrdo com o ponto 2,
coacto.

risada pelo fato de conter, dispersa na espuma de Poliuretano,
a carapaça fórrice de ácido etileno-dlamino-tetra-azótico.
44 Composição micronutriento de acordo com o ponto
21 caracts.

Camada pelo fato de conter, dispersa na es pusla de poliuretano. I
O carapaça férrica de acetato de etileno-diamIno-11.11-di-ort04
.bidroxi-fenil.

(32180 55 £43.942, D3 18 DE OUTUBRO 02.1962.
dEQUEREBTE. LUIZ ANTON/0 CERVEIRA 02 MELLO RIBEIRO PINTO.. S.PAUDO,

PRIVILEGIO DE IRMO°.

NOVO ARADO DE BACIAS CRUZADAS,

gI111NDICAÇOES

Reivindica ... se, como elementos constitue...
too da novidade, O contelído dos seguintes pontos caracterSticoa:
ia) NOVO ARADO DE BACIAS CRUZADAS". cara°
Cariando por possuir um (ou mais) conjunto (o) de duas bacias
bOntadao simetricamente .em-relação ao eixo de laminhamento do

S. Composição micronutriente da acaras com o ponto 1, coruta.
rimada polo fato de conter, dispersa na espuma de polluretano9
o carapaça férrica de etliene-diamino-N-orto.hidroxi-fenil.acos
tato-N-orto-hidromi-fenil-acetamida.
6. Composição micronutriento da acOrdo com o ponto 2 9 naracte,.
rimada pelo fato de conter, dispersa na espuma de polluretano9
• carapaça férrica de ácido dietileno-triamino-panta-acético•
J'. Composição micronutriente de atOrdo com o ponto 1 9 caracte,
rimada polo fato do conter, dispersa na espuma de Poliuretano,
• carapaça do zinco de ácido etileno-diamino-tetra-acético.
e. Composição micronutriente do acordo com o ponto 1 9 caracte.
eluda pelo isto do conter, dispersa na espuma de ponaretano9
ema quantidade do a partir do 25 até 75g, em pOs0
9 da raterld.
Carapaça de atol agrícola.

11)Ditin) OFICIAL (Secão

2auAlmente requeRco .g ®9 O C92229 ÇM 20:2292c2W
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Matado. ne Repart4 g e Q8 RaMated Coa Ystaace U gdod QmÁlubg0
cob 34?,,Wco
,:,
02o 91 g3 ,4@ elltiffig O de 196.4
âffif0f, ria-ág

rA g Ga @uiuSffl da ggeo

~MN gBE MNPI% CORPO:R=07 ° 2,,bUo
Prdti1X6 Dg WWW08 YAVOAt PARA 3I7.0 ACIOUADOR Fagke
:20NT WACZ1115WICO3
n•SâGR. para ligar eiratOriament0 Itã o gRO g Ug3
tR3brd eataokari00 mgd partictilar pra volitar gd gat4riamente ggà
(:~ de OrotutçãoêmÁionador emtmv.trolo Cdatay~terimad@
p1.1@ gato de eompoondeR ga anel $40) do asto gial rigático gim@
eg ~ ide 41X4 (44 fi trunnoltaao diXattSgiaaute porggetem%
a (521 dd Materia% RlUtico Uauapogtade
menb actag120
Sicié)

Yan04,9 de aardc .ect O pogtO;Rp dar;ctorizade
r
eelo fato êt dito anel (Ne) tor uma wapawfdele eoarioa externa
ers ) e mer prasosionado em um receado emplementar de
gomato maça
SUO XY4) do anel agia 62)0
â!anca111
RD
actrdo eom O ponto J. ou 2 # @anotei:imo
Ro .pelo ate de O dito anel eleg ane/ guia eax , geitc de nylon ots.
Ootiodo
03o
Mancalp de acOrdo coa O P onto 1. 2 ou 3$ coroOteNWS
4)ele Sato do o dito anel (52) p er tranaportado por nm ouporte
E^Ãrffis de 15
iixo aà UnWO ostadogrio (14) 0 eer polarimad@
Cdatra O fundo dm ouporte por uma mola (58) comprimida entre e.
Nal 91.U, o 9 rmbro estaconárion o eixo (44) Oatendendo-ee atNa40 •
PP uva abexturm ampliada (CO) da suporte.
e.aualD de aardo com o p onto 1,2,5 ou 4 0 conetrtte,o
Ro
G
diapoato
N
cubetancialmento como deecxito com referência a O 0089
UkatE25G
Ce8GDWG mango
g ti3O demapatos 'temi° um eixo de ouckt gico adaes
CtEck2ado pc-r›, o manca de acOrdo com gualqUar do p pontoe•
bacedenteue
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Co COb Drondb e coice de vêlvelc wootw.:.c o RI ggCo Go'â3eç)
ao o gORZCOond~ numa woseao modulada paga ge 218%cLaÊeo
cÁreasem de volocidade D comproondenCe o OCIMIlen;
Wbla tondO nz oz-idgio xao jzoass-7.44V4 9 d
de
co cot pgausrlo ~doando oo -otai lado do eito oleidoio
@lotou do embromem direcieml Lergtulteerpnte -G3,7„ej
a:vniecnCo @dm o ~0 lado âo Gif:u of£02,o,9 melem 0fflega
variag da drea tie dito orifiele co po tgagEm
%o ÊlagdoiOgnooldo Rolos ditam nolo@ de' çrf:IaLi.J.)

ftatemm.de contra@ do tranemi8eE0 gldeffi.22
0m# oaractogicado pelo gato Qge @I@ providenoia a aodulagQ0
da pretaft glddo aelenamedm
u ciacir, Ce Ombrr.E7,2 6:2=Z
Gionál olgo fim fancionalmeuto relaolelade v.7.raoojd:E.222ã
@do da proesUb do fluno acionando um cictema de 4mbroaffir.i)
Ale velocidade 12cloindo lia gonte 60 fluído vob prec:gEo
4
g olo@ ae vavuln quo zecokem flane En',; pre g ado e gornceogo
Clu‘do do proc.20 molulada parQ o aia- p ema do ed,rz -Tsm do e
tooidado, una bobino do vd1vula
Rctida
g a caixa comum Ç gWgic formado entro nue: f novt2cata 8- ,e5 •
&ativo en,72c diçm cobina Q caixa V:2'S_WC e ,roc d3 dite
Oialele) GM critica° connicando num Lado oo: gcrfs2
O1Z18 000pesoao o no autre
Ct3 o vitAcmn e0 05k.WC.c1
«em direcional, mexo2 operantoe paz wvez
ço".-).
colc0:0 C Gilz ouso 03 rcepczW,
C)
ifluído formaido peloe ditoe matou do 761vula do en3XW
providonciax fluido de prodeão moduIeda paro dito Oicto23 o
do ombreagem direcional,
ci

5 . dia-te!, Ca contra° da tranomiaeno mdggab
o a aaraeum izadc 0010 fat o 4:i o ele inclue affia tonto
gé-ir
do eob prendo e ar.,1 QQ cavule ri-Acter_do o flddO Qob
premia° e forneccado a2a fonte ao fluido de EW00020 dOdOLOD
da para dm Distemo C,') embreagem nO VOIDUCtdec Oonandoderc7)
Qo 4 ooratSuagdo uma caixa do vdIvoia, ama cgIva13 @ia eobt29
colocada oesilmlvelmonte na dita and= o &muco
com Muna, a anta de glg5g2 CO gran gi3 oc=1,10mdt)
oco ta Ws do dâto criticsoo an oimuma Ge wr g-088ev oige
olonal doMPOICaNdO co2 o Mtra &e.ld Ge 0.Ve ODiff00. o Qb
gine= g o:10%Ive entre dito cobirs G co
ç caixa variando o
drca ao ato oro gieloo0 uft pinta taccento d min wg(Op
Que de alta bobina, dito oistNo aeallaGve'l dentro d8 aPM •
amara de 9ietio do ditacaixa t a tonto do aula° do proo
ao oodulada de dito mei g o do vidavaJ£3 ecr2R10Zr,Q3 CW-2 C,Q
etmara da gata°.
- O eletema de contrOle conforme rcivandicaat
da reivindicação 3 0 caracterizado pelo rato on ê2 4(100 O
ema . nay Lw ao catilho (loa dicoocta cztrc dita Id,r GO ol

Clufdo 00 procedo modulada o alta Jimora ao pidoo
`:-n45)

5 - 0 eletoaa QO wcatrUe aomzormo colnadlo;€
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Jo o Mâquina para cortar peçao porrilades alohgadas
quo ao deslocam em movlmonto-contínuo sob a ação da meios de aro
eastamentos maquina esta do tipo de qge trâs o dispositivo do
corte e qgo acompanho a peça perfilada durante o operagão de )
docepagão para voltar em seguida o sou ponto de partidos coxal
terlzada peio tato de comportar em comblnaço com 0 carrInho
portador do «positivo de corte: sim dispositivo Uive), ti311,
dOo e tração Co dito carrinhos dispositivo 800 terminado roa
am esbarro que serve d8 apoio para e extremidade do perfil , 0
copar§ um mecanismo do arrastamento direto do carrinho¥ om dts%
• positivo dclocionamento dostOnado a sor ligado 000 melot qae ao
oegurao o avanço continno du perfilo uma embroagem para oigoo
e dito mecanismo do dito dispositivo de acionsmento; e um dlo
positivo do comando dessa embreagem polo dispositivo Uivei
efgidd do. tração para embrear o mecanismo do arrastamento diroo
to do carro sobro 8020 dispositivo de aolanomootO Q5 00aO0 OUGO)
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ocidigo ao Oroprledede gudaotoSabo pxorxdodo de corresponde
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Finalmente, a depositante reivindica, de acOrdo co2 a
Careenção Internacional e de conformidade can O artigo 21 d0-06(12..
g* da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedi
el% depositado na Repartição de Patenteo da Espanha, gn 24 de janeirp ede 1962,.0ob o ealmere 274023.
TERMO N2 144.525
DEI'. ri: 20 de aetembro de 1962
PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE

11

F

ELÉTRICA
Requerente: ERWIN ROCK UILCHNER
eeee

US

TITULO: NOVO MODELO X: TDMADA
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WIM1.0 E 2 144.350, DE 5 Da' '.t.)VEMBRO DE 1962,
REQUrRENT.L NI pp ON RANN CO., LTD. - JAPU.

rawunIo. UM

PROCESSO PARA A MANUFATURA DE comrOSIOES-

DE POLIPROPILENO

TINGIvsis.

P0NTC3 CARACTEelaTICOS
1 - Um procosso paro a manufature de composiçZes de po.
JapraellenO tindvele, caracterizado porque ele misture polipropilem.
no no esUgio do fleçOo ou configureço, oom entre 0,01 • 25%, de
proferOncie, 0,1 e 15% em a .,',eo de ao menos um compoeto selecionada
dos gaupos consistindo de bis-amidos e bia-Uretenos, roprosentsdos
pole aeguinto fOrmule:
R X R X R
1 I 2 2 5
em que R i o n 3 siic grupoe alquile, R2 4 um grupo olquileno e Z 1 e
.1t cão grupos -CONR-, ÀNEDO., .J.NRC00-, ou -COOU..
2
- Um prooeseo segundo o ponto 1
Caracterizado porqW
No adicionem compostos de omine elifs:tiose
TERMO N 2 144.493, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1962,
REQI!ERENTE. PRODUITS ALIMENTÁIRES S.A. - SUle7A.
PRIVILEGIO DE INVENZO. 'PRO,JESSO DE FABRIC4I0

DE CALDCS DE A512

CONCENTRADOS
PONTOS OARACTFRZsTICOS

Procesoo.de fabricação de caldoe de ave concentra e,
dos, caracterizado pelo fato de compreender a . preparação de Uma
viatura homogênea de, pelo menos, extrato de carne, coroare i sal
de casinha, glutamato monoss6dico, temperoo e, tambám, pelo manas
'tua legume desidratado, assim como por se adicionar a esta mistura
Uma g o rdura de ave tratada c carne de ave desidratada.
.2.- . Processo do fabricação, segundo o ponto 1, c'eus0.
tarizado pelo fato de ee submeter a dita gordura de ave, obtida
base de aves cozidas, a uma esterilização e, posteriormente .ae
adicionar uma substância antioxidante.
3.- Processo de fabricação, segundo ó ponto 1, =acta
rizaao pelo fato de se obter a carne da ave desidratada, mista .
rondo carne á de aves cozidas, sal de cozinha e caldo concentrad0
Obtido do cozinhamento das ditas aves, depoia, se secar vota sua
tora até alcançar uma percentagem de umidade , compreendada entre
1 e 55;.
4. -,Procesdo de fabricação, segunda o ponta 1, caraete,
rizado pelo fato da referida gordura de ave e a mencionada carne
de ave desidratada serem'constitaidas, reopectivamente, por gordura e carne de galinha.
5.-Processo de fabricação; segunk o`ponto 1, caracterizado pelo fato de se,Wesaurar a gordura de ave e a carne ue alta
deeidratada até constituir uma pasta homogênea, a qual ae'adici0...
ma, gatão, à mistura dos outroe componentes do produto.
1.-

S:',0 PAULO

' 1 2 ) "NOVO MODELO D2 TOMADA El2TRICA"

que co constitui por oor.vencional "plug" macho ou pino de uma a6 tomada, dotado da fio elé
trico ligado fixamente a um aparelho elétrico ou lâmpada, e caras
terizado essencialmente pelo fato da face *Posta à dos pinos, ner
datada de dois furos cilindricoe lonaitudinaea àiahados paralela
mente na mesma direção dos pinos, o a Ostoo ligados eldtricsmente
de modo a receberem e darem'ocntácto aos pines do,"plug" subae
vente; polo fato ainda da face doe furos, cor rebaixada com diâmetro ou dimensões iguais às dimensões externas do carpo cilindra
co dt modo a permitir o cacamento concêntrico dos "pluga" entre .
ãi num 26 alinhamento, e finalmente pelo fato doa furos paralelos
poderem ser praticados nos lateraia do "Plug" perpendicularmenteaos pinos, porém a estee ligado a elétricamente.
2 2 ) "NOVO MODELO DE TOMADA ELÉTRICA" de acOrdo com o ponto prece,
dente, e tudo conforma substancialmente descrito, reivindicado acima, e pelos desenboa anexos demonstrativon,
•
7 1
2
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ARMO N 2 144,549, DZ 24 AZ OUTUBRO AZ 1962.
•MICUIM; ODILON BARBOSA . MINAS GERAIS,
PRIVILRGIO AZ DIVANCIO. CAIXAS DZ GORDURA ANTI9SZ2WIOAS.
•
PONTOS CARACTERISTICOS
1.CA1X23 ME GORDURA ANTISSIPTICAS, ca.
racterizadae pelO . fato,de apreoentarem um formato substanal
almente paralelopipádieet eeeetreme em serre fendido 011
m
outro materia2„,0onveniente O g erem divididas intariOrmente

cm duas 00,0000.
2.CAIXAS DE GORDURA ANgSSÉPTICAS, dê
actrdo com O ponto 19 caraoterizadas pelo fato de recebera
primeira Doação os tubos verticais quø derramam a &sua ne
interior da caixa e passam para a inação aeguinte, saindo e
então,,po1o . tub0 ajustado no outro extremo, para o exterior
3,VAZIAS DE GORDURA

a inundaçío do depOsito

REQUERENTES SANDOZ PATENTS LTD..

de veneno, proporcionando o:

paasagem dó fluxo d'água diretamoate pelotubo.de sa£da, co

locado na parede da outra eitremidade dentro da gingada toe
oão da caixa.

gamaD1

22TULO " PROCESSO DM TINTURA E ESTAMPACWO.
'PriviUgio de Invenção
1RNIOR cARACrRISTIOOR

ANTIsstrucks,' de

.aeerdo com os pontoe 1.e 2, caracterizadas pelo tato de ao.
remoaaduas aecções divididas por ursa chap a i defletora . que .
evita

FiqáÊa,
TERMO N2, 144.593' de 12 de novembro de 1962

.rocesso de tinturas e estampagem de fibras tôxteis o/
poliamidaa naturais com corantes ácidos oU corantes a base de —
:C omplexos. m e tálices, l earactere g ado pelo fato de se tingir em px
preasnça de hidroxi/aminá.
2.. Processo de acOrdo com o ponto . 1, caracterizado pelo .

, fato dm

ao empregar sulfato 'de bidroxilamina.

Binalmente A requerente reivindica, de acOrao'com a legis

4.CAIXAS DE GORDURA ANTISS$PTICAS, da
acro oom Os pontos precedentes, caracterizadas pelo tato
dc posstirom um 0-J0y:destinado ao depbsito da veneno, lOca n
lixado na segunda meação interna da Caixa de gordura, adua.
jade A uma de suas paredes o a calvo do fluxo d'água, gra.
ças ao deavio da mesma, propordionado por uma chapa defleto
ra, localizada na parte intermediária da dita caixa.

laço aplicável, a prioridade do correspondente pedido de
te depositado na Repartição de Patentes da Suíça em 13 de armem,
bro de 1961, sobue 13.128/61.
TERMO N 2 144.640, DE 13

DR Sou:UR° DE 1962.

REQUERENTE. MÁRIO GELLENE DE BIAGIO. SIO PAULO.
PRIVII,CGIOD2 INUNÇXO REWS012 j1;

RpUTOR DE VELOCIDADE PARA MOTO

B2s JM ESPECIAL MARIS/MOS.
5.CAIXAS DE GORDURA ANTISS2PTICA5, do

actrdo com qualquer doa pontos ' precedentes, caracterizadas
pelo tato de pospuirem numa do suas extremidades, lateralmea
te, duaa orelhas de fixagão que p roporcionam um fácil ajuste

da caixa à parede do esgoto prOpriamente,dito,

6.CAIXAS DE SORDURA AmsdpgreAo, de
actrao com os pontos procedentes, tudo aubstancialmente corno
aqui deecrito e ilustrado noa dosanhoa anexos.

REIVIIpICACGES
1A '11 RWERSOR E REDUTOR DE VELOCIDADE PARA MOTO•
RES, ra4 ESPECIAL MARITIMSO", caracterizado pelo fato de apresentar
o eixo motor coaxialmente disposto com eixo secundário ou interna
•

pensante por carcaça que encerra carter de lubrificação .
resfriado por camisa externa de circulao de agua, estando o eixo
Intermediário cirdundado . por suporte de fricção fornada por plu.
ralidade de discos paralelos, o mais externo apoiado contra sapata circular solicitada por cursor movei por alavancas ou hastes .
mov;mentadas por comando exterior.
2 2 3 "REVERSOR . E. REDUTOR DE VELOCIDADE PARA

f4..)

MS,

MOTO.

EM ESPECIAL MARITIMOS :. ,

cOnforme reivindicação anterior, caracterizado, mais pelo fato de que o eixo motor se apresenta com

engrenagem acoplada a duas outras adJacentes, uma delas coligada
a engrenagem fixa a uma das e xtremidades do eixo intermediario
', e
'qual, pela extremidaue oposta apresenta uma outra engrenagem que

atua em cremalheira circu2. de maior diãrletro, esta solidria a
Um disco ligado weixo de salda.
5 2 ) "REVERSOR E REDUTOR DE VELOCIDADE PARA MOTO.
RES, EM E SPECIAL-MAR/TIMOS", conforme reivindicações
12 , e2 0 , tud0
sub stancialmente coma descrito rvi relabSrio e
ilustrado nos deten
hos apensos ao presente memorial.
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2ERMO Ho 144.655 DR 14 DS WaVEMÉRO DE 196E0
adEOGGRENTE. GENBRAL aLSCa/IC COMPANY. a E.U.A. DA AMERICA°
aRIVIDEGIO DE ImanZo. AYURFEIWAMENTO EM:CONSTRUga DE CRMARÁ
.

DE COMBUSTD COM USIO PARA R= RAIAS

QUENTES.

ao fa aperfeaçoainenao em odnatração de oãaaaa ie

00abustão com mio para ovitar raleia quentes, conforme acama desa
Salto a ilustrado compreendendo :uma constração de amara de 66:à
JustRo ( n coMbnetor n ) parai= motor de turbina aja caracíerizada
aor oompreender em combinação uma carcaça anterna e uma carcaça
• a
Oaterna espaçadas cirounferencialmente para formar uma paasaged
aluido anu/ar entre ao meemae, pelo manos una palheta eetendia
Garadialmente. atravás de dita passagem, uma cãmara de combuega
;acetada em dita passagem de ar e entendida a juzante de dita aa
abata com reepeito direção de deecarga do fluido em dita passaa
atm, lia extremo a montante de dita eãaara de combuatão pendo for.
Caldo com indentação% dita palheta situada axialmente neil*oxindp,
agde de dita lndenaação, de tal modo que uma descarga de aluid0
Ooja canalizada para dita Indenaação vinao de dita paseegam para
Oorrer a aante de dita palheta atravãe dé dita indentação afia
'Se opor-se formação de uma corrente turubulenta a j gzanta de aa
aa palheta.
20 Um aperfeiçoeplento coatorme mencionado na ponta
a compreendendo uma contração de e gmara de combustão para um Me
tor de turbina a gáá caracterizada por compreender ea combineaRoe
wa carcaça interna e uma carcaça externa espaçada cirounferenola
amante para formar uma passagem de fluido anuiu, entre ae mesaag
gelo menos uma palheta formada com uma borda trazeira eetendida
eadialmente atraváa de dita passagem, uma cámaaa de combustão em
dita passagem de ar e °atendida a juzante de dita palheta çoaree
peito 1 direção -da descarga de aluado em dita paesagemi -um extra
mo do plado ,de montante de dita (Amara de combustão formado com a
ama indentação, dita borda trazeira de dita palheta localizada de
nada ciriunferencialmente e axialmenae espaçada e práxima de dita
indentação, de tal modo que uma aaeoaraa de aluado seja canaliza'
da para"dita indentação vinda de dita paseagem para fluir cavala
aa dei e a juzante da dita borda tra deira de dita palhota atraaáo
Cu dita andentação para opor-se tormaçao de uma correatitarbU co
lente a juzante de dita palhete,'
'o Ma aperfeiçoamento conforma mendonado me peem
to lp compreendendo uma conatrução de oãmarMde combustão param
aztor de turbina a gila caracterizada por compreender, emacombina.
40 uma carcaça interna e Uma clareada externa olrounferancialmaa
te eapaçadas para formar uma passagem do fluido anular entre age
acme, pelo menos uma palheta formada com uma borda trazia/me e
ostendidaxadielmenae atravás de dita paaeaaem, uma amara de oca
tuatRomontada em ata parassem de 0 e estendida a auaaato dó A4
%palheta com respeito ra direçãa de deeCarga de fluido em dita
@ag uam tua metano do fido de montada de dita aãaara de combga
, an ando formado com =a andentação, dita borda ti :azava de data
adIaota Geada axialmente aposta am data indentação em posição-01z
, Ounfeamaal o axialmente espaçada da mana, de tal mado qne uma
Acaoaags de aulao Eleja Canalizada para dita iadentação vinda ae
Cata aaaaaaaa zraTaffilSr cm volta e a juzanto de dita borda taa a
P Er4s'a Go Gaaaprakiata ataada de dita andentação para se opor
aaaaaa& do usa earrente turbulento a jueento de dita palheta,

Asr,Osto
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•
40 Má aperfeiçoamento canfoame'vanaladade aeaDaka
1 compreendendo ama construção de amara de combustão przaw2.z:
dor de turbina a gáa aaraoteraZada por adapracnder ao eumbin.J.çkJ
ama carcaça interna e uma aareaça enteara, espaçadas oircunferenp
eialmente para formar uma passagem anular de fluido orare as mead

Oaey pelo menos umç'tpalileta estendida radialmede*Uraves de da:3
peeemseR9 uma amara de combustão montada iam dita passagem e aCa

tendida a juzatitadcazdita .palheta corit respeito A 'aireçã da doo
earga . de fluido em dita dita passagem, dita &Êxul:Da de sombuetb o
?ormada Comum narizaluaeu extremo, de montante, dito nula foxrm.
ia com uma indentação, dita indentação compreendendoumapar
de y6
ae
aedee espaçadas ()atendidas com wa coapomante de direção geraiacaa
te radial a dita paosagem dita indentação ainda compreendendo toa
porção defletor estendida tranaversalmente I'dire40 gerai da de,s
Carga de fluido atraves de dita passagem e unindo ditas pandega
íleo seus =tremes ' de jazante 9 dita palaetalocalizada espaçada ga
datas paredes e em relação exIalmente espaçada de dito defletor' e
de tal modo que .1:ima deecarga de fluido ' seja canalizada para dita
(indentação vinda do dita pungem para fluir' em volta de, o aaaa
acata de dita palheta para opor-se forMaçãO doura co2rente inaB
a
Manta a juzaate de dita palheta, .
5. Da aperfeiçoamento conforme.menaionado ma ponto
1 8 compreendendo uma cRparà de combuetão para um motor de turbina
a gáa cohforme indicado no ponto 4, Caracterizada pelo gatú gb
axe dita porçSo defletor formada com um ápice estendida geral o
mente cirounfeaencialmente a dita passagem de ar e transa:areai €3
dita palheta, dito ápice dividdndo o'fluxo de fluido canalizado o
para dita andenaação para fazei dito fluido fluir abre ao eapeaa
f{cie e aadialmente interna e externa de dita cãmara de coaaustIge
6, Um aperfeiçoamento conforme mencionado no ponto
1, compreendendo.uma . construção de cámaaa de combustão'conforme e'›
Indicado no ponto 1 caracterizada pelo fato de que ditas•peredoe
convel:gem em uma direção a juzante no mentido de data poraão de co
fletoro
7. Um aperfeiçoamento conforme mencionado no pemt0
compreendendo urna oonatruço de cámara de combustão para aa
tor de turbina a 84s:caracterizada p;r .compreender em combinaçãOe
uma carcaça interna e umaCaroaçaexternaacapaçadae circunferenaa
Damente para, formar entrad elas uma paseagem anular de fluido, peco
10 menoe uma aalheta formada cóm ama boada, trazeira estendida raa
daálmahte ktaves de 01:ydpasaaajeri uma amara de ociáigrao monta.
da emdittapadeeaem de ara eaaendida a juzante de C.ta palheta w
com reepatte direçSo do, deecarga de fluido em dita ausasem,
ta Camara. de comtuetão.formada com um a gaí& a monaante•da mesmas',
•
dito nariz formada com una indentaçRo t dita , indentaça emproem. co
leado.um »arde Paredee espaçadas estendidas com um componente.d0

direção . aeraliente'radial a dita :passeiam dita Ladentagão ainda,"
anepreendendo*ttaneveroal dareçae ¡era de decana aa fluida
traváo aa'dita passagem a unindo ditas peredao na)) cou eitromea •
de auzaate,"dita'poabata unido localizada clacwaferencialmentelaa
paçada de ditas paredea e . ea afastamento grAel com dita porção . da
tleterudita . borda traseira eotendendo-se axialmerte a dita andas
;ação, de tal modo que aia deecarga do fluido seja aanalioada Pda
ra dita inaentação »ara fluir em volta e 'a. jusante de ata borda •
trazeira para ao opor :d formaçSo de uma ccrrentatuxbulenta a
santo de dita palheta°
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i DIUZITIVOS

Anel%

Dgara DO Z1U2,W;CNA . PARAInàA nn MICUIM
MOTORIZADOS.
•
REIVINDIOAÇA0

, 2. Aperfoicconto c“ialsavdi
0.eino tb limpador dó parabrian dn veículo:e
otorizadow,oarnoterluadolD foto dn ta dtrtase
tais diapositivos con doid ramais," uM az ligag710
çcm o circuito de ar comprimido do Vdculo, ' oÇA.
OUtrd sm:lignito com 2 aistsma do a3pir4lo . de
ar do =tort o que permite whilizar,no ato9unbarg.r.
00 fontes acionadoraa'do limpadorsiotO
cora

onao ao oirounotanolos6'

doma o%

2. Aperfeiçonmento Um diopositiVO4
anionadsraa do limpador do perabriaa de.voicU109
Rotericados, reivindicado em 1,substancialment)
somo descrito e reprosentsd2
á00C.!10.3 âmItoo
(9, 21,

nago O 144.710 DE 16 )2 NOVEMBRO DE 1962
ZEOnnatàS. num AIDERTpárn,' PARAM.
pu laurae D3 INVENg0. DISPOSITZTO DE S TINADO A AUMENTAR
A Ana
REOIA DOS PNEUS.
PONTOS CAnAnTERIsTicos

,, D/SPOSITIVO , DESTINnO A AUMENTAR A ADERZNOIA DOS MEUS"
L.Caracterizado por cocpreeuder uma chapa metálica recurvada
u'ourvatura ao pneu %o 0%1 as acetina, de automdvel.. sa.
,op.razn on exwo; ouja3 Oxbeagdadeo 9; aaliontee, e sendo.
Lg, Yí .d a O ' fl= pr009 V2rS4Ael para ha400 9 . 00 P
00wImida.•
etis Utt^rAo4;awáãto t fi. o ,r5.1t1. para sz7:-.reí votkpluda à Morim
py w in3iQ a3 dobra ,llga, - una haste meirjalea CO so.
a
xei'priSa p laca; provi2a 9 na eiromidadn livre ] cocrâ
r
da um parafuco resrilaler.
e). H DIS5OSITIv0 MESMADO A AUMENTAR A ADERENOIA DOS MUS°
' de acOrdo como ponte 2, Caractdrizado ainda pelo fato . de com
imeonder uma placa Provida de meios para ser firmemente -fixa.
adbre o pneu, maia . precisanents, ao aro metálico das rodas'
IS fim de aumentar ama adorencia ít qualquer terreno, evitando'
ute a roda patineo
”DIsPOSITIVO DESTINADO A AUMENTAR A ADERENOIA DOS PNEUS*

acOrdo com o pante' 2, caracterizado ainda como o aubstam.
oialMente de0c r. i,io e reivindicado mo presente namorial
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MIMO: 144:765 De 19 de Novembro ' de 1962.
EM-O:RENTE: GLIZaht SLECOUX;4101~., M„Date.

YRITY.a -a0 DM raVaNaKO: aPaRFEIÇOAMENWO ri DWP&WVO'WWWWC,
10 ri apareeiçoamento GM um dispositivo interruptor
Oom Ru itcriptor t eino zontado para oaollação ca torno de aia
•âinha do cento% moio a-baniam do irtorruptor montado frouxo sObre
I oLunpaoamovimeato ' erticulaao rolcalvo ao eixo e ()activo paraa
, 00tabolocer uma cookação do opernoão de interruptor diferente para
Oada el-/n23 do . o um corto valor dó taiaovinonto articulado, eira
o nioj otlf). oPoacoão liaado para operação em resposta I oscilação
do dito eito o efotivo onda o 'oollacSO altoillada do cio em uma dl..
*cço Ganam paaa aavoter ' dito moio gtuador do interouptor em uma
direção Marcuto duma ástracia toaaeaent0 paoa çoao aatO ano
torrupearo
apeataiçoetonto an un ac,7)-el'Avo irrit~
Lb)
conr.cmo taauldo no ponto / ocrooteoloodwpola ocabinooãO
pedal proacionado par moio ligeao co eixo.
Gen Um
N. 'Ca diopecOtivo conforme ao:ai:lido no ponte 1
Oaractorizado pelo fato do quo dito meio atuodom inolue rn baloa
Oim frouxa ao eixo. para encalmo ooa dito mooaniomo do oportção,o
moio froumo no cama e ligado DO aalcoolm pua 'cauto aato.aracon
teor.
4, ZrU siparOcOçoomento em ow daepooitivo intoorupeo
ter, com um interruptor, um eixo montado para oaoLleção em torno
ele oualinha dodcontro, rolo atuador 'dá interruptor montado frota
o
go no eixo para movimento articulado relativo ao eixo e ofotivo
para ectabeleocr uma condição do Opewaçao de intorruptor.diferoa
to para ceda direção do e para uma corta oxteneão de tal movimea
to artioulado, primeiro meio ligado oporativanonto no oixo Para
pivoter dito M010 atundor am dita certa onteileão em una direção .
em reposta oscileção do eixo em uma diroção, e scrando'moio
montado para movimento para uma primeira posição em reeposta'ao o'
giro do melo atuador ID3 dita direção N ora ovitar o giro do meio&
tuador obre dita corta exteneão na outra direção durante a coca.
loção seguinte. do eixo na outra direção, dito primeiro moio sondo
montado para mover dito segundo melo para uma cogonda posição qu.
permito o giro do moio atuador em dita outra direção Obre dita corta oatoneão em rospoote ocolleaSd oegainte do eixo em dita
rnao,
5. VM aperfoiçoamenoo VM UM dispositivo interruptor
conforme dofiaido no ponto 4 caracterizado pelo fato de que dito
Moio atuador inclue um balanoig solto no eixo para encaixo com ditom primeiro e segundo meioa, o terceiro meio colt0 no eixo e liaa
ao ao bolancia para atuar dito interruptor.
6. DM aperfeiçoamento em um dispositivo int :p rrapter, um interruptor, u2 eixo montado psra osoliação . em torno do
tua linha de centro, moio atuador do interruptor montado acato no eixo para movimento giratOrio relativo ao eixo e efetivo para
ootabel000r uma condição de operação de interruptor diferente pa
ra cada direoão do o para uma certa extenoão de tal movimento ak
ratOrio, um primeiro membro licado operativamente ao eixo para
Wang' dito melo atUador em dita certa extenso em uma direção
era reeporúa os011ação Ao e. ao em uma direção, e segundo meio montado para movimento poro uma' primeira posição em resposta ao
giro do meio atuador enodito direção para evitar o giro do meia
etuador de dita certa extooeã, na outra direção darantO a aeoila

IgRs+^ A- N,b

eto aoataae da Cano ta outra daração, dite primeiro meio oenae

montado gera mover &Oto oeaundo meio para una oegunda Posi4o ;)
ra permitir O giro do meio atuador em dita outra direção maro
dita coxim entcla7P c3 resposta ‘à OcoalagãO de 01x0 aeguint0 CM
dIta.Wseo0
70 a o.„-foiçoan2nta cm um dicpositiv0 iuterrap.2
ter acx2ormo Caarido na ponto 6 caracterizado pelo fato do
dito moO0 aMuador inclua um balancim oolto no eixo para encosee
por ditoo primeiro e aeounde membroc, e meio aolt0 m0 eixo O 240
eg hclencin pare atuar dito interruptor,
ee Ua aperfeiçoamento em 112 diapOs3.tiv0 lutar-J.14
. .40 G pedal, um inteoruptor, tam eixo montado para Oscile,
Ce2eu=
'pão co tamo da wan linha do eenaro, U2 pedal pressionado peRtg,c
tLlizado CD eixo, meio cauador de intarruptor montado solto 00
eixo p ara movimito cirnt4rio relativo ao eixo a Cativo para
Cabol000r uma condioSo do eperr450 de interruptor diferente para
Onda diroção o, e um corto valor emtonoSo do tal movimento girap
t;rio, am YrIlmolro membro g
li ado operativamente a dito eixo para
pivotar dito moio atuador abre dita certa extensão cm uma direg'êe
em rospoafa a uma primeira daproaaão do dito pedal, um cegaria@
eembro montado pnra movimento para uma primeira posie go em
poeta ao caro do dito meio otuador em dita direção para evita9
O giro do meio atuador &abro dita certa oxtenoão na outra dirS
CU %rente a elevação de dito pedal em eeouida á sua depress50
dito primeiro membro mondo montado para mover dito vegundo
bro para uno segunde p ooição para p ermitir girar o meio otuador
Chre dita certa extensão em dita outra iireção má resposta o
gma M'C.Ide depressão do ilto pede em eeguida ema alevaOSOP
O, Oto aporZeicOratento gIrd em iispositivo tnterrn
'cor operado 0 p edal, QM 1.71-terrUtOr ffl qM g iro tontedo p ara aula
taça° wo torno do mo linha,Oe c entro. um Pedal 'P ressionado PU'
tolo Ligado ao eixo, meio etaador de interruptor contado oolt0
nó eixo e efetivo p ara ostabeleoer ema condição io operaçU Q0
interruptor diferente para cada Oireção de e para um certo woo
Ler do exteneao de tal movimento gira-ti/rio, um primeiro oembrO
Ligado eperatioamente e dito eixo p ara encostar e pivotar alta
tolo atuador em dita norte extonrão em uma direção durante o .
primeira doprossão de Oito peaal e para dee:encostar dito meio ,5
tuador durante a olevação de dito p edal em oegoida a Oito orlo
melro 3epreaeão do tetra% e cegando tembro nomeado articulada o
tente - e eOvel 00r una torça de pressZo para ama primeira posi o
:Saiu Qual dle encosta em dito ateio •tuador em resposta co Ie..
eencosto le dito primeiro nombro e lito nolo atuador durante o
.OlcvaçãO la llto pedal mi eetv.::.da'; primeira deores40 do' :lesmo

ovitar rio 4 oiro te dito ceio otuador em iita aorta 9:4t0JB
ca ratra.iireao, ,dito primeiro :lembro eoodo montado para
plvotes tito oegundo tembro :ontra aua pr000ão para fora de dio
ea primeira 000ição para uma eecunda pee4So em recpoeta a uma
aoguOda depreosão de dito pedal em sejuida à elevaçZo do moem*
para permitir cirar alto moio utuader em dl:a certa extensão na
outro direção.
para
40

Finalmente, a requorellte reivindica 03 tavoree
presente in,,e n,:à.o ter sido
da Convença° /nternnoicli, vi.e
Urá
depositada na Repc/içao CfieJ..:'. de k:"àent,s doe F.-lados
does da AwSrica do Lorte em oo de do:.,a,,bro de 1261 gob n

163.270.
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ao em, pelo menos, um ladh ka dita base, que termina em um encontro e um flange de aro :ce,.,ovvel, contínuo, disposto no dito assento

e colocado axialr'1.nte contra o dito encontro..

2.- Aro de pneu, do no6rdo com o ponto 1, caraoterizado pelo fato do assento saalar estender-se axialmcnte para

tara, adjacente ao talão do friso do pneu.
' 5.- Aro de paca, ite acOrdo com o ponto 1 ou 2, caracterizado-pelo fato do flange de aro removível ser disposto radialmente no assento anula,
4... Aro de pneu, de acdrdo coa ,qualquer um dos pontos
1 a 3, caracterizado pelo tato da face axial inteira do friso de
íneu.ser engrenável com a superfície de suporte.
5.- Aro de pneu, de ao6rdo com qualquer aa doe'pontoe
preoedente p , caracterimaGo polo fato de um flange de aro estender-se radialmente da dita base no -Urmiso dg ceda superfície do

suporte, pólo menos um doe ditos flanges sendo removível da dita
base e tendo uma altura radial eubetancialmeate igual à altura do
dito outroflange,
6.- Aro de pneu, aubstancialmente, como descrito no ra
latório e com referência aos desenhos acompanhantes.
Pinalmente, a depositante reivindica, de ao6rdo coa

a Conven9ã1 Internacional e de ooaormidade com o artigo 21 dO
Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes doe Estado°
Unidos da America do Norte, em 27 de novembro de 1961,

sob O

ndmerg 155.0060
cenmo N* 144 766 do 19 de novembro de 1962
Requerente; MÁRIO MORAES TAVARES mi= GUANABARA
MDO. DE UTILIDADE 4 NÔVO MODft0 DE BUCHA PARA PAREDES"
PONTOS CARACTERISTICOS

&A) "NOVO MODELO DE BUCHA PARA PAREDES"' caracterizado por com
preender uma projeção oWndrica (I) que se subdivide azado
As ramas (2) identicoa, as quaia se separam acentuadamente; &
extremidade que conserva a semelhança de cilindro 6 provida do
ama dilatação circular (3) que servird , de limitador.para a ia.
trodução da bucha na parede t de arremate viedvel externamente
quando a bucha estiver alojada na parede; . os dois ramos (t)
descritoa são dotados de uma pluralidade . de sulcos (4), dos
'Vaie se salientam projeçães (5) tubulares voltados para o la4 0
da dilatação (3) circular descrita, e de comprimento adequado

à função da bucha.
2*) "NOVO

MODELO DE BUCHA

PARA PAREDES*" caracterizado de ack

do com o ponto 1, e ainda como o substancialmente descrito
no Presente memorial e ilustrado peloa demenhoa que O acompeuaaft.
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TERMO NQ 144.776 DE 20 DE NOVEMBRO DE'1962.'g
REQUERENTE. THS FIRESTONn

RUBBER COMPANY, . LING

DA

JmEnIcA,

PRIVILEGIO DE INVENOWO. APERPEICOAMENTOS EM ARO UNIVERSAL.
RO-NroS OARACTEEISTICOS

Aro de pneu, caracterizado pelo tato de compreender uma base anular, uma superfície de suporte do frisa do

5

1.-

aRMO i PATENTE

I

Na 144.792 de 20 de novembro de 1.962

dEQUENENTER CSAA0 JORGE RAYAR 12 ARGENTINA

.,nem em cada lado da dita base, adaptada para engatar a face

t1T0L0: "CINTO SALVAVIDASP -

&riu.

PRIVILÈGIO DE [NVENÇO

de

um friso de pneu, am assento anular estendendo nBe

ixiaimente para fóra além da dita aua.affoie do su p orto

dO

Pou:4,5 ,JARAcxERtsrIcOS.

• Olfato malvavidaa. Maracterizade ' velo tato le -.omersondos

MARO OFICIAL

&v.1 . ,n-Rodtra

ema *laza quo 9aaa) 'alta,avinculag g aC anue la2acaldadee. tomam
3 '40 de tolaoa em QU3 SO. alojam aorrasponamIte3 a-i'maaa,,.aaa-ataaa
enjoa tocais do carreaamento eatao vinculados e adaagados conduto@
gps vgo ter colega da válvála de um depaato de carga gama prca
gaja ca comum 0 ama camarao; o, do que se ro2aridas camaraa pnaup
@Âticao quando tors de uao. estgo Ea.ondicloaaaaa aer dobraaaa noa:
9itadon bolsoa aujaaaatradaaat& paovida de correspondentea ratanta,
aaw quoo dispostos em adequadas guine a pta° sincaladoe co práprio
eixo de comando da vá1vala prola fama e deli:Salto da carga ktaosa.
sendo qus ateses retentores que definam a . tacho doa bolaos que enp.
@erram as delem' pneumáticas» ao capazes de libertar estas pare
aga projeç go ao exterior em abediancia me praprio comando de atara'
tura da válvula alimentadora.
2. - Cinte salvavidae da soOrdo com o paute 1. caratterizada
galo tato de compreender ama. falsa aue, com tinias latervinculaa
dorao daosuaa extremidades para envolvimento da cintara do ut1110
Udu' configOra um par de tolsai -aprOvidos de correspondente taep
ga cuja borda auperior, em relego À borda capariam algida da °na
çlarada do tolso.'constitui . uma corrediça em que desliza um retentor
gara cada bolso e %lio amauma determinada posig go. define a posiçgo
Az fechmaneo fiastes; sendo que cada bolso qloja.-quando dobrado e
Cora de funcionamento. uma amara pneumatica cujo bocal ae currej,, aNato está vinculado e m conduto que vai ter ao conduto de intua
Aomunicaçá'o 1 outra vamara estando ambae assas cámaraa vinculadas
B ama Cabeça de válvula em comum correspondente a-um totijSo conteg
g o .gás. catando o citado botij go disposto amovlvelmente no Dr61=10
einto estando provido um manipulo de comando da válvula dispoato
2ntegrantemente no eixo de ama cruzeta qOal esto amarradas as .
Axtremidades de um par do oordae. 'avançando atraváa de gulas OCujo
eUra extremidade g ata segura a oada retentor de fechamento doWto2
aas. de maneira ta/ que a prápria manobra de abertura da válvula
ao botij go altmentador das °amam pneumatioqe seja capaz de proa
W0ear s retirada dos retentores que definam o facho dos bolsos.
3° .a Cinta calvavidas, caracterizado pelo tato de ser em sem
3011junto de acara° Com os pontos precedentese substancialmente de.
Bardo com a descriçao a com referencia aos deeenhoa anexos.
ro

Áa 8 d5' )2.Po ds.
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DE paagEm Ha 14/197913 de 20 de novembro de /964

'100BRENIEe ANTONIO IAM a 2X0 PAULO

'TULO g o N6Y0 TIPO Da VARAS NDITIPLO COM TIROU RaGULUEL"
@MIO .Da UTILIDADE
REXVIdAX04859
Ea ramo 1 aeavindica oara o Maca%
pedida 0d
tagaiataz pontos caracteristicos;
l a NOVO TIPTDE VARAL IMITIU° COld TIEANTE.REGUla
AWM4arida:do por aa farmar da um wparte tom andana

Eeça0 a'ur p

-

acntaaae.om serie o par MO ffiL2d9i2 os fio do varal. Rios 9sa
tesa que 40 presos por raio de argolaa em ganchos fixadas na'
garedeo
'XX- Tudo comOdaaorito me prsaento oemorie, e aro
orado aios desenhos ananaa

TERMO N9 144,909 DR 26 DE NOVENBRO DS 1962.
Dar:XI/ENTE; XABUSHIKI XAISUA SI= FIRAN-3HA0
PRIVIDEGiO Da INVINOCO. KOVO TIPO Da FICHO A PDB$3X0 PARA RU9
LUCROS EM DIRA1.
3.- Novo tipo de aoho a proa:opera i3iv44

ores em geral, caracterizado par a duae partes macho e ame
res pectivamente que as encaixam pela simples pneu% dos da
dos estando ambas incorporadas numa mesma face da aihz do
oatorial de que i feito o invaucro sendo que euarealat o
eia quando encaixadas, 4 ' proporcional 1, resina:sola srupt2
ra do material do inválucro e que sua'resistancla contra Kl
çaa aplicadas interiormente vailas vezes TgAiOr da que aa
aplicadas- anteriormente.
2 • Novo tipo da acho a moe g a() para ima%
aros em gera/0 conforme a reivindlcago no /3 caraoterisade
pelo fato que a parte ampa i provida de um viro Jatara@ &y.
tinido por duas paredes laterais 4012'&Z entromidadas om ft@
aa de ganoho espaçados de uma dist$hoia predeterminada o 9
cacho se aompaa de un apSadlco central cujo topo & um anara
comento em forma de flecha de largura tal-que ao ajusta- no
almamente com a interior da amea.quando 5 ancalnaaa aaravê
do oapago previsto 'entra os 'doia OitOS ganchos t2.oundo ana2
rede neates uma voz que penetra no citado vSo.
3 Novo tipo de acho a presa() para invála
ores os geralo conforme aoreivindicagea i o 2p aaraotariala
do polo fato que a parte ,macho pode ser provida do duas parj
das de gula colocadas lateralmente aoapCndice central aagia4'
doo Para facilitar- eus introdago no ao da meia parte amo
'c, Nevo tipo do acho a pressa p ara Uvas
i\
em geral» conforma as reiVindloagea da
,0 eubatas
oialmente coma descrito o ilustrado nos ~anhos Ana:aos.
Q Va gamente reivindica V, prioridade de iga0
tga21d0 depositado na Repartigo de Patentoa do Japa0 @oh nu
42.10 os 97 40-49v0nDre dO 19-62a

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Sexta-feira 23

42.41,~

aba

Afaôato de 1968 35;5

.1,-••••••=r f=—
'""".
.,111k

•Aris que Inclue um enrolamento de casa° e um enrolamento de
'armadura rotativo, retificadore6'4gadoe 11 salda do enrola sento de armadura para. fornecer corrente unidirecional a um
•nrplamento de campo do gerador montado para rotaçZo com o
Mesmo, e um enrolamento de armadura de gerador posicionado na
rao0operação elstrodintnica coa o enrolamento de campo do
gerador para prover uma corrente alternativa nos nue tarai Mole, um alotem de compeneaçZo , para'controlar a excita4o do
enrolamento de campo da excitatriz, dito detona pendo carac
-terizadopcmnuardeictospla
=ligado a uma fase no mlrolamento de armadura pára alimon
ter energia do mamo aba retlficaaores, meio ligando a salda
604 retificadores a0 enrolamento de campo da excitatriz para
fornecer mesma uma tenelto em aroporçZo e limada do enacia
fonte da armadura do gerador o capaz de prover um grau deseja

FIG.5

FIG.6

SUMO: 144.957 De 27 de NOvenbro do 1962.
RECRTERENTEs GENERAL ELECTRIC COMPANY:: E.V.A.
PRIVII4OIO DE INVENÇXO: ARERESIÇOAMNTO EM SISTEMA DE
COMPENSAÇXO DE GERADOR,
1..UM aperfeiçoamento em sistema de compensam
00 de gerador para fornecer energia alma carga caracterizo',
do por compreender uma exatatris que . -InClue enrolaMentoa de •
empo e Áte armadura e ratifidadores:ligadogli calda da excita
:ttlx para fornecer corrente unidirealónal atue eneolamento (18 •
ameno . d0 gerador, e Um enrolamento de armadura de gerader alba
nociado.cota O molemente de campo elo gerador para prover uma
*errante alternativa e aeraa terminai% melo ,interligando
.taee ne enrolamento da armadura do geraer com retitipadoree
para interligar uma primeira fonte dó, Onorgío,00n O carola-emento da Campe daencitatrie. melo dotrnnaformeaZo 'do OOP,
ata anociado Com dita tem do enrolamento da armadura doa
redor e ligado em paralelo com dito primeiro aftio , pera alia
Manter unaedgenda fonte de energia a ditoeretiticadoresaaa'
ra suplementar a primeira fonte 'de energia ao enrolamento de
campo da exitatriZ quando atenua° suprida mofaermina/e do
gerador ati_ge um valor predeterminadO, O um diepositiVo rale
gulador de tensão ligado . 'em ahunt com dito primeira e segundo meios,- dito dispositivo sendo .oaractirizado por incluir um
elemento sensIvel ã tensão do dita fase e sendo capaz de dn.
g erir resiatãncia no circuito entre ditos retificadorea - e o
enroisMentO de campo da excitatric de ac grdo com a tens;o de
fase suprida pelo enrolamento de armadura ao geradsr..,
2. Um operfeiçoamento em sistema de compensação de um gerador caracteris 'ado por compreender uma, excita

60 de-excitadZo, e um elemento regulador ligado em paralelo
Oom dito par de circuitos e ligado a .aaida doe retificadorn pa
ra ingerir resiettnola no circuito do campo da excitatris-retl.
fioador'pera assim ajustar a teneão' euprida doe retificadores,
ao enrolamento de campo da'excitatria,
3..(0 U4 aparfaiçoamento em cisterna de compensação
de gerador para . fernecer. energia alma caga caracterizado por
compreender uma'excitatriz que inclue enrolamentos de campo e
de armadura antificadorea ligados 23. salda da excitatriz para .
/einecer corrente unldirecional num enrolamento de campo do ge.
rador, e um enrolamento de armadlfra do gerador aesociadJ com •o
-enroiannta de campo do gerador para fdrnecer uma corrente al
'Sanativa Os terminam s do gerador, um cisterna de compensação .
para o gerador oaracterizado.por.compreender.um primeiro clicu£:
4o ligado a uma fase do enrolamento dO gerador e incluimdo
redator ligado em • ekie com umapontaretificadora, meio liaqna
do a ponta retificadora ao enrolamento do campo da ekcitatriz,
ura aegundo circuito ligado ém paralelo com ato primeira eiralai.
to eincluinda um dispositivo para tomar enarela áo enrolamenti
dokerador é fornece-la atrav(là dana reeistor ajuatáve/ a diti
ponte retificador% 'ditos primeiro e cegando circultoa acudo e.
fetivoa em controlar a excitado do enrolamento de campo da exOltatria em tOdap as eargab, e uma.terciairo circuito ligado 'em
paralelo com ditos primeiros, dee circuitos e incluindo rat ele.
atento rárgulador capam de Detrair- ate variaçZes na, tenso de aSa'am
d.e t 'gerador, melo ~rolado' por dito clemente regulador pja
ra ineeris resietkola no circuito entra dita ponte' retificado..
ame o empo , da exoltatriz, para moam controlar a excitao , de
aoredo com a cena do geradora
4.11en eparfelOoamento em sistema de compensaço
de gerador pari fornece energia &toa carga caracterizado por
compreender urna excitatria que Janda° enrolemerit co de campo o
de armadura . e,ritificadores list:doe 1 sena da c xcitatriz para
fornecer corrente unidireolonal a vz enrolamento de oemPb
rador, e tua enrolam
' ento . de' . ermadura do gerador aesociado com o
enrolamento de campo do gerador para prever uma corrente alter+
nativa nos, seus terminais, um alote= de compensação nara O go.
rador comp reendendo lidee eondutorep ligado o por um extremo a
uma fase do enrolamento do gerador e per Seus Outros extremos m
aos retificadores usadas para provar eJargiauxit,trectonal ao
enrolamento do campo da excitatriz, reeistor, do sbéorç0 aé e.
.nergia em srie entre o enrolamento de fase do gerador e os re-
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eitiOadoree de medo que a ten4'te *124 tomada do enrolamento
gerador depois de eer retificata e fornecida ao campo da excita
Iria para prover tua grau do extitaeo proporcional a tensão a..
deptada para ser suprida 2 card). lieadA, um dispositivo de trqua
g ereseliO de energia tendo seu primerio ligaão ao enrolamento de
fiei 11 seu eecunderio ineluindo um rezietor otiunt ligado aos re

(Seção

Int

Ag67,to r'

Fin:lniente, a re q uerente rnivindica os favores da Convex.çac Int=aciecnal, visto a prasento invongeo ter sido
depositada na Rr.,partigo Oficial de Patentes doa Estados Uni..
doa da Amgrica do rorte em 20 de dezembro de 1961 sob o
160.755

tItioadoreo, dito redator bondo eficae'para ajustar a corrente

1

eluda do dispositivo de transformaçãoedra oe retificadores e
SUION aumentar a tene.tio de fase para emeentar a excitação do m

L;
11)

empe da eicitatris quando uma carga pesada est; sendo alimenta

•

&apelo gerador, e um 'circulto regulador ligado em paralelo com
0 circuito que fornece a tendo de fase e a corrente aos retife
andores, dito circuito regulador incluindo um dispositivo r»efusivo adita tensão e dita corrente de fase, • meio atw..,
ipor dito dispositivo sensível te
te ao de fase para

vaeier

liatencia no circuito de campo da excitatriz-retificador
@Lm prover um controle apurado da exditaçío no enrolamento

da NoVembro de 1962.

@sapo da excitatrizo

REQURENTE, FICHTEL & SACHE A.G. . ALEMANHA

em sietema &e compensa,
de gerador para fornecer energia a uma carga ligada caractere
do por compreender uma excitutriz que inclue enrolamentos de empo e de armadura e retificadores ligados 'a saída da excita-.
triz para fornecer corrente ueldirecionel e um enrolamento de
5. 'Um aperfeiçoamento

@empe do geradOr, e um enrolamento de armrOura de gerador Luso@lede com o enrolamento de campo para prorer uma corrente alta.g

nativa 2108 terminais do gerador, um sistema de componsaçiío para
@ gerador caracterizado por compreender um par de lides ligados
per um extremo a uma fase do enrolamento da armadura e incluiu.,
de um reeibtor ' serie entre dita fase e retificadores usada pare
prover energia unidirecional ao enrolamento de campo da excita.'
de medo que a tensão-tomada do enrplamento de amadurado.
pois de retificada seja capaz de prover excitaçao de carga nula
ao enrolamento de-campo, Iler transformador de corrente tendo ee
aeu primerio ligado em skie'com dita fase do enrolamento do ga
redor e seu secunderio incluindo um resietor ehunt ligado a.C.+
tos retificadores para permitir a aplicaçU de energia aos reta
ficadores vinda do trenefoemadór para cumentar a excitação do e.
enrolamento da excitaeriz ate o ponto neces grio para satisfese
mor os requisitos da carga, e um elemento regulador de tensão
ligado em paralelo com o oecunderio do transformador e dita te,.
de

se

do

enrolamento do geradcr, dito elemento regulador incluindo'

uma bobina ligada a dita fase e assim sensível la 'variaçZes na
tensão do gerador, meio controlado por dita bobina para inserir
reSietçencia entre Os retificadores e o' enrolamento do campo da
excitatriz em propor40 tenseo de face no enrolamento do gera
dor.
6. VO aperfeiçoamento em sistema de compensa40
de gerador tendo a combinaç'eo de acerdo com o ponto 1 caracted
anda pelo fato de que dito dispositivo de transformageo de ener
gim compreende um transformador e inclue um rosistor shunt

PRIVILÉGIO DE INVENÇA01 SISTEMA DE VEDAÇA0

PARA A HASTE DA

ÊMBOLO D8 AMORTECEDORES DE CHOQUES A
MOLEJOS DE NATUREZA RIDRÁULICA,PNI.4.
yONTOS CARACTERISTICCE

1.- Sistema de vedação para a haste de embolo de amor.
tecedores, de choques e molejos de natureza hidr gUlice, pneumg.
tico ou hidropneum gtica, cujo flgido de amortecimento se ensono.

.ta permanentemente eob superpreasão, particularmente de um
'amortecedor hidropneumgtico . de choques para veículos motoriza..
dos, yem que se acha previsto um

el g atico

corpo anular de veda..

ç5o, externamente cingido por Um apoio rígido e zebre o quàl
atua uma pressão axial que produz um aperto do corpo anular de
Ved aÇi o. 4a . haste de embolo que o atravessa, caracterizado pelo
fato de' que do lado interno da gaxeta 'se xrcha disposto um corpo

anular mOvel em direção longitudinal e apertado ao corpo anular
de vedação pela superpressão reinante no amortecedor de choques.
• 2.- Sistema de VedaçãO, de ac'erdo com o ponto 1, ca.
ractérizado pelo fato de que o corpo anular conduzido em dire.

ção longitudinal serve para conduzir a haste de embolo.
3.- Sistema de vedação; de acOrdo com os pontos I e.2,
caracterizado pelo fato de que o lado do corpo anular de vedam
ção, voltado para interior do amortecedor de choques, se acha
pr ovi do oela umO superfície oblIqUa ou curva, resultandófiele
no corpo anular conduzido em direção longitudinal, uma super.
dele livremente exposta que diminui a pressão de aperto des0
te corpo anular ao corpo anular de vedaç;o.
4.- sistema de vedação,. de acerdo com os pontos 1 a
caracterizado' pelo fato de que o furo.do cor po anular d e vo.,
dação se acha . Munido, do lado afastado do interior do amorte.
ceder de choques, com uma superfície obliqua ou curva, a fim
de permitir ume alteração da superfície de aperto ; haste de
embolo.

circuito secundgrie para ajustar a corrente fornecida do trens-,

Finalmente, a depositante reivindica de &cerdo Com e

formador a ditos retificadores,
le UM aperfeiçoamento em sistema de compensa?So
de gerador tendo a combinaçZo de actrdo com o ponto 1 caracter/
sano- em Egria coa dito meio interligando dita fama com os reti-

Convenço Internacional e de conformidade com o artigo 21 do
C gdigo . da Propriedade Industrial, a ' prioridade do correspondem.

tieedereee

te pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanhas
em 29 dernvembro de 1961, sob o • No F 35 426 XII/47t.
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Agosto de 1963 - 2,E97

tuem nos elementos Nzt encost y do eixo rotativo (10), no qual
•
esto sediados os roletas frontais (11); nestes se encostam ot

rig,1

Woletes traseiros (12); .por sua voz sediados em eixoá (13),(7'm
1 montados, atkavtis de rolamentos (14), em dois''braços

eSt7 0

por sua vez sediados em eixo (16) afixado nes laterais (2) dc
dispositivo; ainda ndste eixo (16) vai montado braço duplo recurvo (17), finalizando em roletes (18) que contateiam os bordos do eixo em que montados os roletes traseiros, no dito eixo
traseiro em quo montada(). iaülol>raço
recurvo (17), incluem-s0
.
catracas (19) e molas (20), dita °atraca sendo dotada do perruraçiies (21) para sua eventual rotaç^a.o, e em dito oiro vo of12ado3 pinos (22) ostabiliznloros da catraca.
32) "APERUEI OAMENrOS EM DISPOSITIVO PÁRA INSERI° FRONTAL DS
FICHAS, COPLAVEL A MAQUINAS DE ESCREVER", acordo com os itona
anteriores, o cm que Os moios para oncaixo-do dispositivo, nos
carros de m5quina de escreve; caracterizam-se por dois pinos
qutvatravds de chapas (23 o 24) VZaafixados nas face() internas
dos laterais (2) de dispositivo, do maneira que umàos pinos
URRO: 144.993

-De Z8 de Noembro de 1962

(25) assumo feitio de dois-cilindros, em que o externo tom Alá-

REQUERENTE: DR. ISIDORO GAEGORY: S. PAULO

metro reduzido (26), o o outro pino (27) finaliza-se achatado,

PRIVIL40I0 DE IN VENÇXO: APERF EIÇOAMENTOS EM D I S

POSITIVOS PARA

INSER50 FRONTAt DE F ICRAS,ACOPLAYEE
19 )

A R(t-

QUINAS DE ESCREVER.

"APERTEIÇOAMENTOS Ut . DISPOSITIVO PARA:INSERÇ70 FRONTAL DE

FICHAS

ACOPLAVEL ' A MAQUINAS DE ESCREVER", c aractoriza-se por

• do modo inclinado, e =boa os kinos ao encaixáveis emionCal.
xes, formados por chapas (20)., com sede Circular (29) provida
de rasgo (30) de admi's& o saida do pino, e ditas chapas Yao,
afixadas nos bordos superiores do carro da' máquina.

Uma Chapa inclinada (1) 4 corrugado horizontalmente na face dl.
antoira, dita chapa afixada nos laterais (2), do manoira
/

DO OSpOlhOS .(3) 4 10

que

correm AO longo da aludida chapa, so dota-

dos do encaixas posteriores* (4), providas de projoça'os
roa (5) ' , dotadas de botil'O .(6) do agO manual; em fronte da chapa Corruzada onde tdm cursa os ospolhos, tem montada outra cha-

P/C:g

pa inclinada (7) transparente.
2 2 ) " APERFEICOAMENTOS

121 DISPOSITIVO PARA INSERÇXO FRONTAL DE

FICNAS, ACOPLAVEL A MAQUINAS RE ESCREVER", acordo com o item
1 9 , .0

c axactoriz_a-se polo fato do que ãub j

acentemento h chapa.

"15 PERFEIÇOAMENTOS EM DISPOSITIVO PARA INSERa0

FR ONTAL DE

frontal t r ansparente, hã uma chapa recurvada em esquadro (8),

FICHAS

de cobertura dos roletes, o as pontas da chapa vn afirr.das

anteriores, e os que a posiç% estabilizada do dispositivo no

nos
, laterais (2) do dispositivo; na parte jr,diana . .ntorna do -

Carro da mAquin a,.caracteriza-se

dita chapa, tom contradoo dois' roletes (9), os quais se ~lati-

Apoios,

ACOPIIVEL MA.QUINAS'DE ESCREVER",

t)t ser

acordo' com os itens

obtida mavés 40 dolO

constituidos por pino (31) rosqueado numa das p0nta0.

para sor afixado no corpo do lateral (2), d o manei ra
que a

OV.

_

e., enzepue_r

MAMO OMCiAL (Ueção Bqap

iso

Agiisin e3
-

'Jrantids at10 4ZoZaos0 sian Imi.290

ea'vuSwo oeuR0

filetado newa ponteo neste, aenRe atarranada 0o74erti:
CDU UdO apGia

auperrieie 610 marÁ da maquinop
ti ioni,UPEIço.áistr.,TOS SáVDTSPOSITTITO ?MU szeb-nado rantg,

StREO: 1/4807 Do Ç. de Peverelre (c2 3-963.
REQUWENTE.,g HASCIIpUYABRIX AUGS.BURG-Muns-kJ A,G 0 o

PRIVILÊOID DE DVJW5t0 g. DISPOSITI130, DE COMAVDD PARA O AR XM
11OTORCS pt • COMBUS3 11'3E1'425

ARRANQUE

TILIKDEJ8. -TTrv , a^m-mn,m unTa.2
REvaiwiSIS,
tteafÕS cinucTERigIC(.8
COM URIOS.

q ns.As AC0PLAVIn A IviA. DIMAS DE ESCIEVER') 9 do álei'do @Ni se 2.3,onc>,
..yrecodentoa o tudo @onbitae aulotszoialme:ata donorXtol:re2f)

Dspozi,tive do comando pua c,'; av de an,anguo
em motocas de cosibustU int4rna com var2o. ,) el2.inCwor.1 9 EiepUG

5M-sdioado e poios desenho@ anex0S0
''Inati p .N2 15023 8 32 29 DP NWSIPRO D52.29020
MoiJORENT2 0 CATEEPILLAR MOTOR CO0 ,.. 2.1104 DA AU1RICA0
gRIvIvssi0 DE 11,1MM,, JURA ARTICULADA HIDRXUMICA DE CURSO Effill
-§—LA
%, Uma junta articulada para apluaslidn
ao ,ê.o

S'M

condutores para fluidos (caracterizada pelo gato

Que

ela compreende um membro de corpo do um modo gers2. oilindrA
Ita,.2 longitudinalmente=,

00 tendo uma pluralidade de 4reas de

29arcia1mente espaçadas, interCaptando a aua superrIcie ti?
e 2,Saidr¡ea, /)aatjageng @atendendo-ao 2.ensitudinalmente paga es
00m o membro do corpo o comunicando cada uma Me ditas gm
eas de vZo 9 uma ortremidadó de dito membro do corpo, wan
caixa cilinarica Soa abraçando MO membro de (Arpo pus
rasa rotasZo relativa em relactloaomeamoe e passagens 0€1°
'ondendo.'-se &traves do dita caixa e completado toa UM @ao
da me das ditas 4reas de vSeo

CCA, -313c0 d4-jg
lãularmente-m otorss r3v3roveIe O1
addes, girat&io9 cavacterizade pclo_fF'.:0 de' qto dic30 ;52,5
tribuidor apresenta a forma do ta dIsC.0 uriulco ae2's ,taáo o OG
acha giave2mente montado. sare o migo xezu1arlz2

20-, Diapositivo do comando pca o rdosrunquep
do retrdo coa 9 ponto 2.$) caracter.g.zado pelo fato eqtr3 015
, mo distribuidor ao acha ligaao com o eixo' neio ae Web
conduzido em uma ranhura helicoldal,do eixo re;ulador.
Dis_positivo Re comando pari 0 ar de arançóc, o
dó aeOrdo cces e ponto 19 baractrizado pelo Sa%o do que 2, dR2
do eixo regu weo dos
mo distribuidor se acha disposto no rim
tro de issa caixa heraàtiessenká fechada !, vra do oujoã
Rrcartais lavo o onexSos :ue conduzem paro o divoraks 321t
droa.

Yinalmento2 a depositante reivindica de @Ardo 0E5
•a,Convenoilo Internacional e de conrormidade cout o artigo
do; Cgdigo da Pfopriedade Industriq1 5 s. prioridade do corres

2o A combinaoao dareivindicacgo_l, caracteriza.

pendente pedido° depositado naPmpartigeío de Patentes daA45.

da pelo gato gue na mesma vedaoSee entre o membro de corpo

manha tp 2.5 de gOVA7SOIRC# de 2.9-422 zob .0 Ai- E 51 NA tilliâ?0,.

o DC membros da caln separara ceda Urra doe dites tosas de

2

Hg

-

ÇJgo ent ge sio
90 Â subi:141as da reiviudieaçrto 2. 0 caracterizai

'

da polo á'ato o,ue na mesma vedacVso gim providenciadas ed.

ot,

guantes 'AJ ettrcsidadoa do2ombI3 do coo o 3.8 eXtXeRtidal
deo do Membro, de caixa°
4e a combinogh da rsivindioserso 20 oaracteriwa
da Peio rate que 21a alesnn vodagaes ficam providenciada g aac
jacenten ?se eztraaMedec •_MI9XÉ)(„a'3 oorpg o ke e04M;t58.c>

.mdt

jOt t

01,4
Air
—Ar#

e=,

dos «0 gmbrodOotiixac
90

a Jombinag% o.9siirânálo...;01"o

earaetatiacP

da pe2L Eftfoo •que S
asenos att2E2 dam paasageno
para
com a ãembro do COns
'ardendo-mo lons,ttudIta3nnte
son

opostas do membro de Gongo

do uno.,e .
e

~,e171.%sda aabatal'Isia.1.2ente sesges

00 aegm orJ.-tc ora Tef=Onsigs aos desenhes aneN0ae
XecyCog=te oidioa 12, prioridade de identUO
gedide depositado na RopMig `go de Ratontos gorte4Aer-dealn
Ca 4 de deasebno

3.962,D
oo' one 156,ó080
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AgOsto de '1968 3599

mm

N9

856.667

,SOTENA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Sotana — Sociedade
Técnica Naval Ltda.
Local: Guanabara
Classes 21. e 50
Artigos da classe
119 856.668

Reqnerente:

celofane, impermeável, encerado, para
embrulho, para impressão e p ara escrever:, recibos, recipientes, sacos de
papel, caixas de papel e papelão,
cartões de visitas e comerciais,
cheques e duplicatas
a,19 856.678

Athus Lúcio Ferreira
Local: Guanabara
Classe
,,:Le 3 jasse
856.669

Requerente: Cláudio EmanOel
Correia Lima
Local: Rio de Janeiro
Classe 32
Artigos: Jornal e publicações
Impressas
N9 856.670

Brasileira

Requerente: Super Mercado
Industrial Ltda.
Local: São " Paulo
Classe 41
Artigos: Produtos alimentícios em
geral, notadarnente alimentos enlatados, frios e defumados, conservas
alimentícias enlatadas, óleos comestíveis, cereais em geral

•

MNORDESTE
NORTE

Requerente: Ahmad Bachir Abdul
Jalil
Local: São Paulo "Classes 41, 42 e 43
Titulo

itnj],

equereete:

Requerente: Bar e. Restaurante dos
Inocentes Ltda.
• Local: Distrito Federal
Classes 41, 42 e 43
Título

N9

856.687

C11111111a9CAIIIA

'ato

N9 856.682

JORNAL DE,
SÂO CRISTOVA9 .

N9

N9 856.681
AGIS. A Dl'

N9

856.683

to 'CONTEM "

4I1d„ Praálleira

TÊRMOS DEPOSITADOS EM 23 DE

JULHO DE 1968

Requerente: Fornecedora de Materiala
para Construçao "LU" Ltda._
Local: bao Pulo •
Classe 16
Artigos: Argua para construçõess
areia preparada para construções-e
cal, ar g amassas prepararias pane
construçoes, cixas ae cimento, es'
quaarias, estuques, forros, mosaico;
graaes, manilhas, »laças ae cimente
preparaaos para construçoes, laje;
lajeotas, massas para pareaes, 414
drdhos, parqueta,s, porias, telha;
portões, vigas para construçoeso
pilastras de concreto, placas para .0- 1
pavimentação e tijolos
N9

856.685

" Z.E.T.R,Z,
Ina. brasileira
Requerente: S.E.T.R.I. — Sociedaaks
Engenharia Técnica em Refrigerag40
Industrial Ltda,
Local: São Paulo
s Classe 50
Artigos: Engenharia técnica em
refrigeração industrial

Requerente: Contem — Materiais
para Construções e Serviços
Limitada
N 9 856.677
•
N 9' 856..689
Local: São Paulo
Classe 16
Artigos: Argila para con struçá" o ,
CLTOP " IARIL
areai p reparada para construções,
Ind. Brasileira\
Ind.
IiraalIeirla
cal, argamassa para construeões,
caixas de cimento, esquadrias, estuRequerente: Indústria e Comércio
ques, forros, mosaicos, grades: maniCenop Ltda.
lhas, blocos de cimento, para consRequerente: Jacob Osias Langer
Local: São Paulo
truções, lajes, lajeotas, maSsas para
Local: São Paulo
p aredes, pisos, parquetas, P ost
Classe 6
Classe 36
as, jaArtigos: Bermudas, blusas, calças, nelas, ladrilhos, telhas, portões, vigas Artigos: Máquinas de costura, torno;
calções, camisas, casacos, cuecas, para construções, pilastras de con- máquinas torneadoras, máquinas ese
lenços, lingerie, maillots, meias creto, placas para pavimentação e tampadoras, máquinas furaaoras, máss
tijolos
quinas alvadoras, máquinas refrige.a
Requerentes: Jeronymo Coimbra e Paletós, pijamas, saias, shorts, tailleurs, ternos e vestidos
saciaras, máquinas soluadoras, mem.r
Abelardo Coimbra Buen0
N 9 856.684
Local: Guanabara
nismo de máquinas, motores, molas)
N 9 858.678
Classes 32, 33 e 38
de maquinas, parafusos para maquia
Expressão
nas, pedais de máquinas, pentes de
máquinas, pistões para máquina;
- ftWORCIDA 9
N9 856.671
placas para tornos, placas partes de
P EW4 ,0 ansiliWon,
máquinas, platinados partes de mas
PRESETTACGES
ruinas, polias, politrizes, prensas
Requerente: Juliano Zangselinl
Local: Santa Catarina
' N9 856.690
Classe 41
Requerente: Tecnafil — Técnica
(toir-r—eicin No—rdeiUtio
Artigos: Arroz
Financeira Representações
Limitada S/C
' CEREALISTA AtiUti'
N9 856.679
Local: São Paulo.
—J
TINHO
"
•
Classe 33
•
_Titulo
Requerente: Cláudio Emanoel
a2là,e1Zan
Did •
rtequerente: Cerealista Agostinho
Correia Lima
N° , 856.685
.Limitada
Local: Rio de Janeiro
Local: São Paulo
Requerente: Empório nadais Ltda.
Classe 32
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Jornais e publicações
TO POPULAR
Classe 41
Título
Impressas
Brastleira
Artigos: Cereais, massas alimentícias
e laticínios
N° 856.691
Na.856.673-675
Requerente: Bar e Restaurante Prato
N9 8S5.680
Popular Ltda.
Local: São Paulo
1
" SOBRAFISA "¡
Parque
Classe 41
Ind. Brasileira
Artigos: Lanches de:. Aliche, mortadela, presunto, paio, patés, chouriço,
queijo, mussarella, roz-bife, presunto,
Requerente: Irmãos Couri Ltda.
churrascos, pimentões e beringelas Requerente: • Sobrafisa — Sociedade
Local: Guanabara
recheadas, batatas fritas, maionezes, Brasileira de Financiarnento S:As 4
Classe 22
-Local: São , Paulo_
risotos, lasanha, macarronadas, pizzas,.
Artigos: Fios e lãs para bordar, tri. Classe 50
saladas,
saladas
diversas,
feijoados,
cotar, tecer e costurar tapetes
Artigos: Crédito, financiamento
arroz, feijão, arroz de braga, oife
e investimento
a milanesa, bife a cavalo, bife a porClasse 6
e
Artigos: Máquinas de tricotar, bortugeesa, ravioli, gnocchi.
dar, debruar, costurar e para a
N9 856.692
indústria de tapeçaria em geral e
N9 856.636
suas partes integrantes
sessa slea
SAPÉ "
::7.1 STR
Classe 28
"RETIFICADORA
Artigos: Resinas preparadas para
tnd,
Brasileira'
revestimento, impermeabilização e
PLLDISCO " •
tratamento de Wetes
Requerente: Ratificadora Pládisco
Requerente: Panificadora Rio Préio
Casse 38
Requerente: Discos Avanço Ltda.
Limitada
Limitada
Artigos: Rótulos, blocos para anotaLocal: São Paulo
Local: São Paulo
Local: São Paulo
ções e cartas, envelopes, envélucros,
Classe 8
Classe 41
Classe 21
etiquetas, notas fiscais, notas proArtigos: Selo para discos e discai
Artigos: Biscoitos
missórias; papel absorvente, almaço,
- Titulo
gravados

Feira Naci rtel
o Zebu

alEffilib"

sse

cal

-•

3600 Sexta.foira 23

li9 856.693
FOTO WADA

Requerente: Yassuke Wada
Local: São Paulo
Classes: 8 e 25
Título
N9 856.694

atep SANTA
Ind. Brasileira

MARIO OF!CIAL (SPOIO III) C

Agssto de 1968

, das e concretas, águas de colônia e de
toilete,p ó de arroz, comprimidos em
I tabletes, tinturas para cabelo, dana' fricios,. essências, talco perfumado,
Escrito,klrecnicc;CouremjalYN, 1 águas para embelezamento da pele,
sharnpoo liquido, pó ou concreto, tônicos, para cabelo e pele, depilatórios
\Modas, \
em liquido, pó ou concreto, pomadas,
vernizes, tabletes, lápis, pastas líquidas e esmaltes para limpeza das
Requerente: Escritório Técnicounhas, água de quina, sachets para
Comercial Modêlo -S/C Ltda.
perfumar quarto, e mpastilhas, tableLocal: São Paulo
tes e em pó, preparados, líquidos e em
Classes 33 e 50
pó, pomadas para evitar o suor, vaseTitulo
lina perfumada e sais para banho
N9 856.700
N9 856.705
1ii9 856.699

ARGENTA-COMERCIAL.
INDUSTRIAL E
IMPORTADORA LTDA.

Classe 42
Artigos: Aguardentes, oatidas de frutas, cerveáas, licoses, conhaque,
uísques, vodka, vinhos e rum
Classe 43
Artigos: Refrescos de frutas, sucos
e sumos de laranja, aoacaxi, de limão,
de maracujá, de g roselha e de carnbuci
N9 115670.g

TINORIO E TINORI¥He
koe violeiros que
cantam oom amor e
carinho)

-T4.MAgg4ileira
Requerentes: Antônio Alves Ribeiro
• ftequerente: Panificadora Jardim
e Nelson Nunes
Santa Cruz Ltda.
Requerente: Maxnel — RepresentaLocal: São Paulo
Local: São Paulo
ções 'Comerciais e Conta Própria
Classes: 8, 32 e 33
Classe 41
Limitada
Sinal
Artigos: Pão, Dolos, lanches de aliche,
Local: São : Paulo
Requerente: Argenta — Comercial,
mortadela,-paio, patês, presunto, chouClasse 50
Industrial e Im portadora Ltda.
N9 856.710
riço, mussarella, roz-bife, copa, salArtigos: Representação comercial
Local: Sã oPaulo
sichas, linguiças, churascos.
e conta própria
Nome da emprèsa
SAF ER
N9 856.695
N9 856.701
N9 856.706
" TONELLI ft
Ind. Brasileira
atequerente: Indústria de Calçados
Tonelli Ltda.
Local: São Paulo
Classe 36
Artigos: Calçados
N9 856.696

"FESTIVAL NACIONAL DE MUSICA PA
RA A CRIANCA "

METIZA
Ind. P,r:k.leira
"

EXOTIC

Requerente: Metalúrgica Samafer
•
Limitada
-Local: São Paulo
Classe 50
Artigos: Prestaçao de serviços no
ramo metalúrgico em geral

IND. BRASILEIRA
Requerente: Matiza, Indústria e Comércio de Malhas Ltda.
1q9 856.711
Local: São Paulo
Classe 36
Requerente: Nortexport Comercial
Artigos: Blusas de malhas, meias,
PONTUAL
e Exportadora Ltda.
tocas, cache-cols, coletes, luvas, calInd.
Eraeileira
Local: São Paulo
cinhas, calças, bonés, boinas, blusões
Classe 41
bermudas, casacos, pijamas, peitos,
Requerente: Mecânica Pontual Ltda.
baby-dollâ, pulôveres, "shorts", sa• Artigos: Palmitos em conservas e ConLocal: São Paulo
servas alimentícias
misas, camisetas, camisolas, camisoClasse 11
iões e ceroulas e calções
Artigos: Panelas, caçarolas, talheres,
N9 856.707
bacias, copos, pratos, fôrmas pano
Ns. 856.702-704
bolos, bules e canecas

TELLES

Requerente: Discos Avanço Ltda.
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: Selos paia aiscos e discos
IND. BRASILEIRA
gi avados
IND. BRASILEIRA
Classe 32
Artigos: Programas c.e rádio, prograRequerente: Gráfica Tales Ltda.
mas de televisa°, suplementos juvenis
Local: São Paulo
e ilustrados, peças teatrais, peças
cinematográficas, almanaques, agen- Requerente: Argenta — Comercial,
Classe 50
das, boletins, imp.,cssos, jornais, reIndustrial e Importralora Ltda.
Gênero: Serviços correlatos com sua
vistas, folhetos, álbuns, propaganda
Local: São Paulo
atividade, que compreende impressão
Impressa e escrita
Classe 28
e artes gráficas
Artigos: Açucareiros, adornos, argoN9 856.697
las, aros, bacias, baldes, bandejas,
N9 856.708
bebedouros, bules, cabides, cabos, ca'fvEK
necas, capas (exceto vestuário), cestos, chapas, copoe, invólucros, estojos,
fôrmas, frascos, funis, jarras, leiteiras,
Requerente: A.;Mubal de Sousa
pratos, recipientes, revestimentos, :,-aGaivão
lheres, vesilha,mes e xícaras
Local: São Paul0
Classe 11
Classe 33
Artigos: Abotoaduras, adornos, exceto
Título
jóias e imitações de jóias, argolas para
guardanapos e similares, bacias, baiN . 856.698
xelas, baldes, bandejas, baterias de
cozinha, bisocteiras, bombonieres, cabidas, cafeteiras, canivetes, castiçais,
viS
NRI4
C2115.1...
coo,ueteleiras, dcbradiças, invólucros,
"FRENTE JOVEM
espelhos metálicos, estojos, fechos,
fôrmas, jarros, letras de metal, penInd. Brasileira
KASSUKS .Probtaz Alimenhelat Mis;
dentes, pias, porta-chaves, portarekova .•e/ese• . est a. s•u,0
jóias, recipientes, sacarrolhas, salvas,
sinos, talheres, tesouaas para costura
e vasilhames
neguei ente: Asdrúbal de Souza
Requerente: Kassuks — Produtos
Classe 48
Gaivão
Alimentícios Ltda.
Artigos: Sabonetes sólidos, liouidos,
Local: S'S o Paulo
Local: São Paulo
pó, creme, blocos e bolas, sabão em
Classe 32
Classe 41
Artigos: Propaganda impressa, revis- Pasta e em, barras, sabão em bastões
tas, jornais, peças teatrais, programas siam barba, cremes para o rosto e Artigos: Sorvetes, Pós vitam:nados
preparo de refrescos, farinhas
de rádio, programas de televisão, barba, pinturas em lioutdo, extratos, para
lorões, Domadas, fixadores rara al- alimentícias, concentrados de frutas,
ilustrados,
ále
lementos
Juvenis
Su p
doces, balas, confeitos e bolos
arde, cosmAticos. brilhant iriaa, líqulbuns, almana a ues, folhetos,
ganda impressa e escrita, romanaea
imPressos, revistas impressas, livros
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: NCR$ 0,16
impressOS, a:sen ti a% e publicações
Impressas

ARGENTA

N9 856.712

CENTRO DE
PESQUISAS DE
COMUNICAÇÃO

1-

5 Uks

AW

IMBRICAM/ o.

••

Requerente: Salvador Sampaio Fartas
Local: Guanabara
Classe 38
Atividade: No comercio, na indústria,
no ensino
Classe 50
Atividade: No comercio, na indústria,
no ensino
Classe 32
Atividade: No comercio, na indústria,
no ensino
N9 856.713

SOLUBIN
1NDOSTRIA BRASILERA
Regue ente: Lafi S.A. Produtos Químicos e Farmacêuticos
Local: SSo Paulo
Classe 3
Artigos: Um ri '' ,1 n fs . macêutico
antibiabético Oral

