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Expediente de 23 de outubro de 1968
N9 161.774 - Waddington & Duval N9 162.217
Gaston,
moinam
esertHoldings) Ltd.
Diversos
gerioux.
DiversOs
N 9. 165.795 - Ford Motor Company. IV/ 162.249 - Parke, Davis ComN o 169.649 - Alfredo de Freitas Jr. pany.
Foram mandados cancelar de acordo
I1 9 84.841 - Regulador de Veículos N 9 169.851 - Taba Inc.
N9 163.531 - Universal Oil Pro- com o art. 22 do Código as Patentes
Ney Ltda. - Tendo em vista que a
Company
abaixo mencionadas:
N9 170,626 - Jaime Rulz-Martinez,duets
N° 167.761
legislação atual não permite o (lesarTesuo Abe
N9 170.964 - Hisamitso Oshirrut.
quivamento, nada há que deferir.
Patentes.
N9da168.181
N9 171.444 - Was,sily Fiodor Ton- tel
Cunha - Sergio Sylvio PimenN 9 116.796 - Orlando Jerônymo - droff e Hedwig Klara Horn.
1\1') 6.388- - Aristeu Catto,
Castro e José Matricani.
Prossiga-se normalmente.
N° 6.391 - Adesivos Ader-FilmesLiN 9 171.388 - Seme Sarraf e Izi- N 9 170.097
Socitá rehodiatoce mirada.
doro Martins 'da Camara,
S.P.A.
,
N 9 6.392 - Chafic Anicho Cury,
N° 171.501 ---= Wabsily Fiodor TonN9 173.014 - .* Fábrica Pindoemna
Diviso de Patentes
N 9 6.393 - Serveson Ltda.
droff e Hedwig Klara Horn.Artefatos de Arame .e Ferro Laia.
N o 6.395. - Wang Cheim.
N 9 171.540 - Rodolpho Raph
N9 173,03/3 ael de
- Dr. Mauritano oExpediente de 23 de outubro de 1968 Aze tvedO.
o.
N° 6.396 - Wang Cheias.
Jrigue.s Ferreira.
N
9 173.060 - _Rupp Corp.
- N' 6.398 --Opallustres Ltda.
Privilégio de Invenção Delerklo
N 9 170.716 - Hisamitsu Oshirna.
N o 6.406 - Badiarte Com. e Ind.
N° 1;1
--Rodolfo
Rodolfo Barriga, AnN9 128.113 - Hardura Group Li-telo.
N9 105.931 - Aperfeiçoamentos em mited.
de Artefatos de Vidro Lida
ou relativos a um aparelho para a
- N° 173.032
N° 6.407 - Pado S. A. Indl. Comi.
fabricação de canos por centrifugação
Standard Electaiea c Importadora.
N9 133.109 - Fuller Company.
Soc, 4anôninia,
N o 135.640 -, Solvay & Cie.
- The Stavely Iron and Chemieal
N9 473.098 - Jean-Ferdinand Gros.
Company iimited.
N° 166.350
N° 6.408 -- João Baruffaldi,
Schering Aktienge- N9 173.105 - Goyana S.A f et
N9 122.469 - A p e r feiçoamento em sellschaft,
No
6.410 - Hispa - Bras Ferra/ricaJerasileiras
de
Matérias
Plastices.
máquinas de lavar roupas com sisteN9 171.051 - Cnilever N.V.
N° 174.357 -- :174,358 - José Neves taria E. Plástico Ltda.
ma de isolador,de vibração - GeneN° 6.411 - Sabety Grasisani,
N9 171.742 - Caterpillar Tractor de Miranda Zimart.
ral Electric Company.
•,
6.415 - Gunther Treudt4
N° 127.929 -- Processo para o iça- Co.
N9 185:039 Sandoz Paten.'s Ltd.
alje 171 481 - 171.892 N° 199.452 - Industrial de raontraN° 6.418-- Malharia Nossa Sealiora
mento de objetos imersos nas águas,
:es Elétricos Ice Ltda.
da Conceição S A..
principalmente naaios, aviões e seme- Chemical Industieee Ltd
lhantes' e,instalação para execução do N° 172.016 - Monsanto Compeny.
N° 6.419 -- Antônio Serrano Olmedo.
N9 172.033 - Celanese Corp. of
Processo - Anton Lohrer.
()posições
N" 6.420 - Con tina Bureaux
• NQ 129.258 -- Aperfeiçoamentos en.: America.
Und
Reche
nm a schinenfabrik Aktiengesellschaft
ou relativos a impulsores -. Heat , N" 172.104
•
Aços Torsima S. A
(oposição
ao
Herbea
t
Seriwartz
e
Pump & Refrigeration
N° 6.424 - C. Affonso om, de PaUr, J osenh
termo n° 137,817 - P. Inv.),
Ns' 136.092 - Processo e arSarelho N9 172.10513. Skantason.
Metal Leve S. A. lad. e Com. (opo- péis Ltda;)
•Monsanto
Company,
para reaquecimento de uma composiY9 172.1'43
N O 6.431 . - Sperry Rand Corporation,
Rhône-Poulene S.A. sição ao termo n? 140.846 - P. Inv.).
ção vitrificável - S.A, Glaverbel,
N9 172.563
EtalalMsements
João Nogueira de Freitas e Cia. In
N° 6.433 - Dr. Luiz Francisco Pa1‘19 140.934 - Nm nõvo dispositieo mann.
iustrial Pasco - Tratores - Máquinas ternostro,
para equilibrar janelas corrediças por
N o 6.434 - Maria da Conceição Vimeio de contrapesos - José Achiles • N 9' 172,566 - Imperial Criem
Veiculos e Motores Sociedade Anôniindustries Lt d.
Cicia.
ma Brasileira (oposição ao termo mime da; Moreira.
N9 172.570
E. I. Du Pont de ro 141.011 - Priv. Inv..)
N9 141.93e
Um macaco Iiidetalieo Nemours. and Company,.
N" 6.437 - Cláudio Moda e Silva.
Metalúrgica Polystamp S. A. ("oposifixado diretamente no veiculo e acio•
N°
6.438 - Domingos Gonçalves.
N"
172.892
-Ciba
Societá
ção
ao
termo
ri?
141.079
P.
Inv)
.
nável desde o interior dêste
Paulo nyine.
ânoN • 6.410 - Ind. e Com, de Plástico
D. Licata.
Solótica Ind. e Com. Ltda. (oposi- e Artefatos de Metais Bonitinho Ltda.
N° 172.843 - Clim Société AnoN9 161.735 Processo e disPositivo neme.
N o 6.442 - Indl. e Comi. 1. N. C.
ção ao termo n' 141.623- P. Inv.).
de ancoragem -para fios usados em
Biomatic Ind., Com., Exp. e Iinp. de Ltda.
concreto pretendido - C. F. Franco N9 173.096 - Société Nationaa: des Aparelhos
Cientiticos l i da, (oposição ao N' 6.443 - Humberto de Marcht
Pétroles D'A quitaine,
Engenharia e Comércio Ltda.
termo n 9 141.793 - P.
Gherini,
Inv.).
N .,' 164.256
N o 135.819 -- ..rocesso para premonsanto Compaity.
João Nogueira ,le Freitas - Nposição
No 165.718 - F. Hoffin.ann La Roparar e. p urificar a octo-cloro-di-hiN e 6.444 - Com. e Ind. de Trefilaao termo n° 141.920 - P. Inv.).
eciété- Anony.me.
droxi-difenila - • Société D'Eletro- ,he &
dos
e Laminados Citral Ltda.
S. A. Fábrica Leite
S •ociété • D'Études
Chimie D'Elect r o-IVIetallurgie et des N9 166.161 Alves IndusN° 6.447 - Gelinar Schempf e Hélio
Scientifiques et industrielles.
aciéries electriques Dl/gine.
trial de Fumos (oposição ao termo nú- Severo
Cherbak.
N" 1e6,303 - The S. F. Ggodrici. mero 142.020 -- Mod. Util.).
N9 140.748 Aperfeiçoamento em
N" 6.45' --TInaphilo de Almeida.
adubação - Dr. Eno de Miranda
Gotmalo Mediano Capdevila (o0osiO3
N' 6.455 -• Ind. Machine Eletroniele
51.9 115 eet. Cardoso.
(Irussen
I. M. E. S. p. A. '
ao termo n° 142.077 - Mod. Util.).
rt 31.10b - Jean
van
afilas
•
.Privilé0o de nvenção Indef e .ido •
Metalúrgica Brasileira Ultra S. A. N° 6.456 - Plastembal Embalagens
N9 140 435 - Hugo Eekhoff.
N 9 133.783 -- Painel Composto e N9 148.478 -, Fano Kalervo Malkki (oposição ao termo n° 142.127 - P. Inds, Ltda,
NO 6.461 - Ind. de Artefatos de MeInv.).
,
p rocesso para sua fabricação - Com-- e Valentin Si Ide. •
• pagnie de Pont-A-Mousson,
Soutiens e Cintas Darling S A. e tais 1. A. Ltda.
N9 154.870 - W. R. Grace 82 Co.
No 159.5-69 Jau; Alves de Souza. Valisere S. A. Fábri.13 de Artdatis de
N° 6.46Z - Ind. de Artefatos de Me.
Exigência.
Ne 161.078 - Aktiebolaget Vacuiim- Tecidos Indesmalháveis (oposição ao ter- tais J. A. Ltda.
•
mo n 9 142.153 - Mod. Util, e têrtno
Tèrmos com exigências a cumprir: Extractor.
•
N° 6.463 - Ind. de Artefatos de Me.
N o 157.1/19 - Samuel Jushua Sil1542. /54 -- Mod. Util),
N e 161.694 - Hal con
tais J. A. Ltda.
berman,
Intetnational
Inc,
João Nogueira 'de Freitas -- (oposição
N°--6.465 - Ind. Machine Elettoniche
ao termo n" 143.199
P. Inv 1.
I. M. E. S. p.
Expediente de 23 de outubro de 1968
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As Repartições Públicas
verão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 ho.
r p.s, o expediente destinado à pu.
blicação.

- As reclamações pertinentes
à matéria retribuída, nos casos de
êrro ou omissão, deverão ser
formuladas por escrito à Seção
de Redação, até a quinto dia útil
subseqüente ã publicação no
órgão oficial.
- A Seção de Redação funciona, para atendimento do público. de 11 às 17h3Orn.
-;
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DIRETOR GERAL
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SEÇÃO ID
~ao 4* Owtbocmlud• do •xpectlen**• do OmparfiamanIll R•otona . d. Propelodado 1OduotrIa0 do MintotérIo
do IrodOotrto dd ~tirado

Impresso nate Ofte'inad co Departamento de imprensa Necionai

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

- Os originiais; devidamente
Capital e Interior :
Capital e Interior
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 18.00 .5W:C 31re
151Cr$ 13,50
grafados em espaço dois, em uma Ano
NCr$ 36.00 Ano
NCr$ 27,00
......
só face do papel, formato 22x33:1
Exterior*
Exterior,
as emendas e rasuras serão resAno .....
Ner$ 30.00
NCr$ 39.00 Ano
salvadas por .quem de direito.
NÚMERO AVULSO
- As assinaturas podem ser
O
preço
do
número
avulso figura na última página de cada
tomadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano,
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01,
exceto as para o exterior, que
se do mesmo ann. e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores.
sempre serão anuais.
I\19 77.491 -Estanislau Min,kowski.
N° 77.494 - Amp Incorporated.
N 9 77.543 - Georges Perrier.
N 77.551 - Othar Resch,
N" 77.568 - Alfredo Simões Treino.
ço e Osvaldo- Ferreira da Silva.
N9 77.571 - Frederico Birnstiel.
N" 77 572 - Aldo Tag:iaferri.
N' 77.74 - Fausto Marioni.
IN' 77.577 - General Precision Inc.
N9 77.578 - Electra Ida Pastin:-. •
N° 77.585 - Sears Roebuck and Co.
N' 77.589 - Halcon Interoacion21 Inc.
N° 77.594 - John Mc-Neill Sieburth
e IZobert Henry 'White-Stevens.
N' 77.602 - W R. Grace t Co.
N" 77.604 - Sphere Investir/lents Ltd.
N° 77.606 - Wa:ter Gayer Athavdes.
N 9 7.609 - General Electr:c Campany.
N° 77.615 - Rene :Joseph Etgent
Jo Y.
N" 77.618 "- &len Interriationa:e • Reserei, Maatnchappij N. V.
N 9 77.619 - N. V. Philips' Gloilampentrabrielcen.
N° 77.620 - Fábrica Italiana IVIarelIi S. p. A. .
N' 77.635 - Pittsburgh Pla' te Glass
Comp-any.
N' 77.637 - Auto Union G. M. B.
N° 77.641 - Maur:ce Mo.
N' 77.644 - Heinrich Lieb.
N 9 77.645 - A. Verardi Filho Lt.cla
N' 77.647 - Selrn. Sociedade Equipado-a de Laborateneos Moderno., Ltda.
N' 77.650 - Glyco Metal Werke
Daelen a Loos G. M. B. H.
N 9 77.653 - Raj Kocher.
N° 77.654 - Sebastian Mcsserschmdt.
N° 77.660 - Eastman Kodak Compa21}'.
N' %7.669 - Francisco Macedo
tosa .
N' 77.670 - Leopoldo Packer e Max
Hilarius Wilke.
N° 77.972 - Geo. W. King Ltd.

As assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem prévio
aviso.
- Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
solicitada com antecedência de
trinta (30) dias.
Na parte superior do enderêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.
- As assinaturas das Repartições Publicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
- A remessa de vaiares, sempre a (avos do Tesoureiro do ,Departamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação. •
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.

NQ 77.973 - Frani Corporation.
N" 553.897 - Floralin - índ. e Com.
N. 577.373 - Espiga de Ouro - PaN° 77.976 - Baylon University Cot- Atlantis Bra5i, Ltda. .- cl. 2.
nuificadora Espiga de Ouro Ltda. -lege of Medicine. - Cancelem-se as paN° 554.964 - Atlântica e cl. 41 - Registre-se com exclusão feita
ter tes acima mencionadas.
Restaurante Atlântico Ltda. - cl. -11 - peia seção.
Registre-se com exclusão feita pela seN' 577.804 - jomar - Ind. e Gani.
ção.
de
Produtos Metalúrgicos joinar Ltda.
N 9 53.852 - Boreal - R C Barbosa - cl. 5.
Divisão de Marcas
0/ Cia. - cl. 46.
NO 5713.971 - Tonerux - Aparelho.
E,cpediente de 23 de outubro de 1968
N° 553.897 - Fioralin - Ind. e Com. Elétricos Toneitrx S. A. - cl. 32. Atlantis Brasil Ltda. - cl. 2.
Registre-se considerando . publicações imMarcas deferidas
N° 554.964 - Atiantico - Bar e Res- pressas como publicações em. geral.
N' 523.790 - Stamptex - tecelagem ,aurante Atlântico Ltda. - cl. 41 -Títu'lo de estabelecimento deferido
Stantptex Ltda.
cl. 12.
N O 525.839 - Gurilá•xidia - Cor :s
Registre-se com exclusão feita pela se•N° 523.791 - Stamptex - Tecelagem ção.
Frios - cl. 33 (art. 97, n 9 1) .
Sta:iptex Ltda. - c. 13.
N'' 543.980 - Ed:ficio Elfa - Ao
N'
555.038
Riufsone
Labs.
LeN' 523.800 - • Stamptex - Tecelagem
Engenharia Ltda. - cf. 33 (art. 97
pc.it
S.
A.
el.
J.
Stamptex Lida. - cl. 25.
4).
N° 523.804 - Stamptex - Teccia
N 9 547.628 - Casa de Móveis 'Bre' ti
N° 460.843 - Alunainite - Porcelana
gem Stamptex Ltda. - ci. 30.
e Steatita .S. N. - cl .14.
- jose de Azevedo - ds. 34 - 40 N° 523.807 - Stamptex - Tecelagem
N 9 469.450 - Geléia .de Mocotó Fle- (art. 9,, n° )
Steuiptex Ltda. - el. 35.
cha Azul - Parenti
N o 568.097 jardiu Santa Rita Cia. Ltda. - el.
N° 523.810 - Staraptex - 'receia 41.
Jardim Santa Rita Ltda. - cl. 33 -gcm Stamptex Ltda. - cl. 39.
5612.6-11 - Concha Y Toro
(art. 97, n° 1).
N" 523.812 - Stamptex - Tecelagem :na Coici,a Y Toro S. A. - d. 42.
N° 553.204 - Come,cial Pioneirl Stamptex Ltda. - cf. 41.
N' 579.766 - Avescal - Scal .Rio Comercia/ Pioneira Ltda. - eis. 11 N 9 551.471 - Muxo1 - Labs Bra- Ind.' e Com. de Artigos Rurais S. A 12 - 23 - 41 - 42- 43 - 41 (art.
nova S. A. Ind. Química e Farmacêu- - cf. 41.
97, n° 1).
tica - cl. .3.
N° 579.767
Avescal
° 580.158 - Casa do . Rádio - Casa
Scal Rio
N u 592.719 - Afonse Pena - Pani- Inc.. e Com. de Art.:Ç,os Rurais S. A. do Rád • o Artigo Eletro Domésti.:a Ltda.
- cl. 8.
ficadora Afonso Pena Ltda. - cl. 41. - cl. 19.
N 9 438.615 . - US Ultrasolda
US
N' - Rev:sta Legsio l'ir
Nome. comercial deferdo
Ultrasolda Ind. e Com. Ltda. - cl. 5 binária - Editora Alvorada Ltda. 519.(2
- Inclustarn - Ind. de
- Registre-se sem direito ao usa exc'u d. 32.
Artcfa.os de Metal Ltda. - Industam
da ,-xpressão Ultrasotda.
N" 478-.248 - C B A - Consorc.o
clt- Artefatos de Metal Ltda. - (ar541163 - Belgobras - Belgobrar Brasileiro de Avicultura S. A. tigo
93,
n° 2).
S. A. :ao. e Com. - cl. 31.
- Registre-se CCM eXCIU, ão F O pet--1
N"
587 - Cafeeiro Brazaga Ltda. seção.
Marcas indeferidas
- cl.: ;1,
N' 478.254 - C B A - rIonsênc.o
N'' 539.350 - Florai - Com. e Ind.
1 9 56o .083 - Guia Telefônico R.egio- Brasileiro de Avicultura S. A. Florai Ltda. - c!. 41.
.
nal Oste Paulista - Listas Telefônicas 38..
N° 548.321 - Unidos - Unidos \A'
Brasileiras S. A. - Páginas Amarelas • N' 514.247 - Mérito - Mcidis Per- eu os e Máquinas Ltda. -ci. 21.
- cl. 32 ---. Registre-se somente para furados Mento Ltda. - cl. 7. .
No 548.594 - Casas M M - Tedguia telefônico.
N1 534.000
Linda tola - Agua, do.; MM Ltda. - eis. 24 -36 - 37
N" 526.878 - Café Minas Prata -- E. Minerais Naittrais Ltda. - el. 43
N'' 548.599 - Casas MM - feddos
N. Mattos - cl. 41.
No 564.659 - Aero-X - Metalqui- MM Ltda. - eis. 44 - 36 -37.
•`-;" 551.831 - Pantomen - Bracco mica Aeromar Ltda. - cl. 28.
N° 548.600 - Casas MM - Tecider
Ind. Chimica S P A - d. 3.
•
N 9 576.072 - Café Abar é - Etnine:- MM Ltda. - eis. 24- 36 -37.
N° 552.462 - Estrela - Jair Marte• vino da Fonseca Soares - cl. -11.
N° 548.608 - Casas MM - fecidos
- cl.
N° 576.307 - Hermann - Hei-marin MM Ltda. - cls. 24 - 36 e 37.
N" 553.852 - Boreal - R C Barbosa - Assistência .ttécnica Industrial L.da
N" 548.628 - Retardin B 12 - Org.
Cia. - cl. 46. •
- d. 14.
Farmacêutica Luper Ltda. - d. 3.
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N . ' 552.608 -- !piranga - Refinaria nando Carvalho Gomes , - el. 32.
N9 418.968 - Solubráa - Química mento - classe
33 - Art. 97
.Petróleo Ipiranga S. Aa-- ci. 16.
• No 588.765 - Piar - Nadar Mo- Solubrás Ind. e Com: S.A. - el. 1.
N 9 576.998 - Cfaleto.

n,

do Ouro
N° 552.612 - Ipiranaa
(Sem direito ao uso isolado de Brás, Restaurante Ltda. - classe
Diaa de nasaaincl e Com. S.A. - cl .36.
41, 43,
N9 588.855 - Alvorada - Eurico com exclusividade).
la ode, de Petróleo Ipiranga S. A. 43, - Art. 97 no 1. •
Gaimarães Machado - cl. 41.
N9 417.725 - Supimpa - Ernesto
el. 1.
Neugebauer S.A. Indústrias Reunidas
Nome Comercial Deferido
Sinal de propaganda indeferido
•
N" 553.393 - Andy -• Crefields C
cl. 41.
N°
424.916 - Escritório de Cons.
NA/ c;
- el. 46.
N9 579.717 - Lojas Rosemary 417.777 - N9 1 - Hoshino truções e 'Engenharia Ecel S.A.
N 55 . 1.811 - Diretriz Nacional
Casa Marc Jacob S.A. - cl. 1 à 49. &No
Art. 93 no 2
Ho,shino Ltda. - cl. 43.
Luz Carlos Fanelli - cl. 32.
Frase de propaganda indeferida
No 417.794 - Sambrasil - Carlos
N Y 567.936 - Neoquimica
433.206 - MC Comercial S.A.
Ind. e
Alberto Ramos de Carvalho e Dou- - NO
N9 573.357 - Cynar a Bebida das tor
Art. 93 n° 2 sem direto ao uso
Com. N-ogitimica Ltda. - cl. 1.
Gerson
Costa
Fonseca
cl.
59.
Esportistas - O. B. Pezziol S.P.A. (na cl. 38 sem direito ao uso exclu- do gênero referente a classe 16, en1
N' 577.618 Borda do Campo
- ci. 42.
face do Reg. 231.071.
Cia. Comercial da • Borda do Campo
sivo de Brazil).
el. 6.
N9 418.929 Diclorana - Lab.
Nome comercial indeferido
N .) 346.220 - Calil Reunidos Agro
Internacional S.A. - Ind. S.A. Orai - Calil Reunidos
NO 578.528 - Indústria de Plásticos Farmacêutico
N" 580.150 -- Bossa Nova Mode rei
cl. 3.
Agro Ind. S.A. Crat - Art. 93, 2.
Quartet - Nilo Santos Pinto -- el. 3. Marco Ltda. - Ind. de Plásticos
NO 356.524 - Trigolar S.A. Com,
N o 420:652 - Utinga
Marco
Ltda.
Ambrósio
N" 5/1 .431
Ankara
João Ma r-e Representações --.- Trigolar S.A.
Título de estabelecimento indeferido Frederico - cl. 41.
(pies da Silva - el. 17.
No 418:578 - Bencom -- Com. e Com. e Representações - Art. 93
N' 5131.718 - Brasil - Ind. de Po r- N9 566.123 - Néga -- Engenheiros
no 2.
Construtores - Nega S.A. Engenhei- Imp. Bencom Ltda. - el. 36.
:danas Brasil i,tda . - el. 11.
No 304.117 - Rio de Janeiro ros Construtores -- cl. 16-15-33.
NO 380.979 - Com. Importadora
N" 581.719 - Brasil - Ind. cle Po rNO 567.851 - Oficina Mecânica C. Gusmão & Cia. Lacta, - el. 17. de Caça
e Pesca Ltda. Com . Imp.
ce:aiias Brasil Ltda. - el. 15.
N9 -367.424 - Vodkatini Martini
Vollçsport
Oficina Mecânica Volksde Caça e Pesca Ltda. - Art. 93
N Y 581 730
Tip-O-Matic
& Rossi S.A. -Ind. e Com. de Be- n9
Denc o port Ltda. - cl. 33,
2.
Ltd. -- J. 6.
bidas - cl. 2.
Insígnia indeferida
N9 375.019 - Vibetrat - SocieN" 5;9.830 - Pontal - Irrazibs L
Na 538.259 - Organização Brasicerda - cl.
No 576.927 - OMB - Oficina Me- dade Anônima Instituto Bioteráplco leira de En genharia Ltda, Orbe
cânica Benz - Josef Benz- - Americano - S.A.I.B.A. -- d. 3.
Organizaaão Brasileira d e EngenhaN" 528.023 - BLIODO Sffie -- 13u
N9 382.046 - Lora - Gráfica Edi- ria Ltda. Orbe - Art. 93 n 9 2.
cl. 6-8-21-33.
no Stile Confecções Ltda. - cl. 36.,
tôra Lord S.A. - cl. 38,
Exigências
,Insignia Deferida N' 533.825 - Plurimetais - %rim e• NO 539.171 - Aquafilter
Aquafiltais S. A. - cl. 11,
In1 9 503.408 - Joaquim Pereira Leal ter Corp. - cl. 44. (Sem direito
No 405.975 - F.C.I. - Fernando
N° 560.043 - Alvotex -rid, cle - Cumpra exigência.
tia Silva Carrilho - classe 33 ao uso exclusivo da expressão
No 594.098 a- Imobiliária Suspiro isoladamente).
Art. 97 no 2.
Roupas Alvotex Ltda. - el. 36.
•
NT' 560.826 --.Aigle- Rouge - Ind. e Limitada.. - Cumpra exigência.
NO
566.145 - Riosul - Produtos InNO 420.126 - Poli Postal - Jacob
Com . de Bebidas Avestruz Ltda. -- C 1.
Diversos
Polistehuck - classe 4, 5, 6, 8, 9, 10,
dustrializados
Rouxinol
S.A.
Repre42.
11, 13, 14, ri, 21, 25, 26, 28; 32; 33;
•NO 307.254 - Fábrica de Velas seatações e Comércio - el. 46.
N" 561.381 - Joyflex
Di:calbra e Sabão Carlos Ltda. - ReconstiNO 566.384 - Nesoera
35; 39; 40; 44; 48 e,49 - Art. 95. '`
Nesberg
- Dist. Brasileira cle Calçados Ltda.
tua-se o Têrmo *TI O 307.254 referente Credial Ltda. - el. 36.
Sinal de Propaganda Dei ando
cl. 36.
NO 566.548 - Egzemata - Lab. Eua marca Baianinha, da cl. 46.
No 431.273 - tindberg Products terápico Nacional S.A. - cl. 3.
NO 420.775 - Polo Norte -- CerN" 563.000 - Sul América
Foi Inc. - Defiro o pedido de fls. 14,
N9 5C6.985
Pêso Pluma - Gua- tame de Couros e Peles Flecha S.A.,
Sul Amêrica - ci. 38:
nabara S.A. Com. e IrnI. - cl. 36.
tornando
sem
efeito
a
restrição
con- classe 33; 34; 35; 36 e 37 - Art..
N" 563.862 - Tuiste
N9 576.059
Cia, Têxt tida no despacho de fls. 13, verso.
Brangel - Brangcl 101.
José Pinto do Carmo - cl .43.
Filmes do Brasil Ltda. - el. 8, .
N9 443.978 - Reprotex - Rep. de
Marcas Indeferidas
1\1° 563.864 - Twist - Cia. Têxt
NO 576.336 - Fascination -- José
Produtos Têxteis Ltda. - Mantenho Emir de Oliveira - cl. 3C. (Tendo
Jose Pinto do Carmo - c/. 43.
NO 427.618 - Confiança - Orcine
o
arquivam
ento.
vista a fornia de apresentação ela Bandeira do Nascimento - classe 41.
N" 565.898 - Centro Comercial San
NO 564.566 - Dist de Bebidas Pe- em
marca),
ta Maria
Centro Comercial Satita Ma nhense Ltda. - Torno nulo o desNo 428.834 - Paramount - Ind.
ria S. .A.
ksio 576.393 - Kikor - Leal Gomes Paramount de Artefatos de Couro
cl. 47.
pacho de arquivamento de fls. 7 verso,
Ltda. - classe 35.
N" 566.063 - Centrofenoxina - La e de-se prosseguimento- ao mesmo. & Cordeiro Ltda. - el. 28.'
boratoires Anpbar - cl. 3.
No 576.620 - Fama - Lab. Fama
submetendo-o a busca.
NO 395.175 - Pema - Pereira
cl. 3.
N Y 567.103
N9 566.162 - Nils Robert Apderson. aimitada
Sapato Encantado Magaiiies & Cia. - classe 8.
No
576.621
Tennea.sv
Calleya
Oscar Nader Netto
Arquive-se.
cl. 36.
& Cia. Ltda. - cl. 48.
NO 395.729 - Amigo da ()onça
N° 567.217 - Everest
Serigrafi
Marcas de e,idas
N9 576.786 - Roxiplex Or- Casa Soares 'de Bebidas Ltda. classe
Ecerest Ltda. - cl. 25.
N9 400.278 - Três Aves -- Cerve- monoterapia Richter dó Brasil S.A. 42.
N 0 567.252 - l .000- Com. de .Roma
jaria Mogiana Ltaa. cl. 42. (Com - el. 3.
pai 1.000 Ltda. - cl. 36.
No 404.995 - Famosa - Geraldo
exclusão de aguardente).
No 576.822 - Nazoprin - Irais. Ferreira Pires - classe 31.
N' 567,278 - Autovolks Autovol
N9 426.638 - Francal
Francal Proterap Ltda. - c1.3.
ks - Mecânica Especializada Ltda. - Representações Ltda. - cl. 38.
N9 405.997 - Blue Bell - flue
cl. 21,
No 576.860 - Royal - anterpac - Balt Inc. - classe 36.
No 426.877 - ABC - Juarez Alves
N Y 567.280 - Zelia - Auto Dist. Zc de Almeida - c/. 32. (Considerando Intercontinental de Papel e Celulose
No 408.044 - Mtegel Distribuitodavia publicações em geral, como Sociedade Anônima - cl. 38.
nit Ltda. - cl. 8.
NO 576.862 - President - intercap dora e Propagadora de Herva Mate
publicações
impressas).
Ni' 567.317
Rizopil - Produtos In
, N9 427.371 - Atlas - 'Jóias Atlas Intercontinental de Papel e Celulose Ltda. - classe 41.
dustriais e Lavoura Pa S. A. - '1. 41 Limitada - el. 13.
Sociedade Anónima - el. 38.
N O 410.513 - C.B.I.
Magneda
N Y 567.363 - KI-Big
Encris Gras
No 831.513 - ORBE - Organização ta S.A. - classe 16..
N9 429.525 - Parvol - lhe British
- cl. 41.
Bras.
de
Engenharia
Ltda.
cl.
16.
N 9 567.111 - Dubon, - Carlos C Drug Houses, Ltd. - el. 3.
No 411.987 - Alça-Flex - De
•
N9 430.614 - Milhouro
Kellagg (Registre-se, considerando o que cons- Millus Co,„ e- Ind. de Roupas S.A.
Silva Filho - ci. 41,
ta
do
T.
no
538.259,
do
requerente,
Company - el. 41.
Silva Filho - cl. 41.
e referente ao nome de emprèsa, Or- - classe
1Ç9 430.990 - Thau N9 567.751 - Café Esperança - e Incorporadora
ganização
Brasileira de Engenharia
No 417.492 - Universal - RepreThau S.A. - el. 18.
Severino Francisco Ribeiro - el. 41.
(Com exclusão de cimento e artefatos Limitada ORBE, cujo gênero de ne- sentações Universal . Ltda. - classe
gócio, inclusive, gira em tôrno de co- 3.
N' 567.814 - Rex - Nestor Baptist a de cimento).
Wilkens
N9 431.780 - Progresso - Gomes mércio e indústria de Materiais de
cl. 21.
NO 423.144 - Citbras
Citylux
construção, conforme se lê, ho seu
cl. 41.
N 0 576.507 - 13 - Bar e Café 1 Carrijo & Maestri
Com. e Imp. - classe 11.
3 N9 432.617 a- IPAB - IPAG Ind. contrato social). No
423.196
Mate
Kero
Mate
Ltda. - el. 42.
Título de esta belecimento deferido
Paulista de Artefatos de Borracha SoNo 431.047 - Rodoviário Itainia - Couro S.A. - classe 42.
ciedade
Anônima
cl.
4..
N" 576..530
Albino
Camatox - Otávio
No 423.796 - Super Ave - Moindos Santos - el. 33 No 400.686 - Chantecler - Cássio Art. 97,José
Ferreira da Slica - cl. • 2.
no 1.
hos Vera Cruz S.A. - classe 41 •
N .' 577.395 - Netuno - Fábrica Ne- Muniz S.A. Imp. e Com. - ci. 28.
No 268.334 - Pingo de Ouro
No 407.283 - Casas dos Plásticos NO 401.197 - Fortex Fortex Fortuno Ltda. - el. 36.
Wilhelm Augusto :l apin - el. 28 - Dano Neves & Cia. Ltda. - elaase
necedora
Têxtil
S.A.
el.
39.
N° 577.399 - Fanei - Fanei 8. A.
42.
NO . 406.558 - Brasília - Edições Art. 97, no 2.
Inc., Adiai. de imóveis - cl. 16.
N 4 11.577 - Instituto Paulista
N Y 577.528 - Sito Miguel -- Luiz Musicais Brazano Ltda. - cl. 32.
No 353.200 - Printex - Mário
NO 406.623 - Cassino de Sevilla de Geriatria - Arnaldo S
Silva Braga & Cia. - classe 23.
Balboni E.) Cia. - el. 41.
- Osquestra Casino de Sevilla Ltda. - classe 33 - Art. 97, n oousa
2.
Nb' 577.616 - Boreztlis
NO 356.295
Elta - Lustres ElGráfica - cl. 9.
No 417.278 - Casa dos Plásticos ta Ltda.
Borealis Ltda. - cl. 38.
- classe 8.
N9 409.354 - Polca
Ferromet, - Mendes & C ia-. Ltda. - classe 28
No 566.292 - Aristocrata - cmN" 578.295 - Interplast Ltda. - In- Foreign Trade Corp. , For The Export - .Art. 97 n° 2
pre endimaritos Aristocrata S.A. And Import of Mettallurgical Pioterp!ast Ltda. - ca 28.
No 375.765 - Meaaho Santa Rosa alasse
38.
ducts - el. 5.
Ltda.' -- Classe 41, 45, 33,e 38 - AzN" 5 ii. 2b - rnierp!n!..,.
No
576.344
- Piracanjuba
NO
410.049
Cinio
g
Consórcio
li
o
9'7
1-19
2.
Pe.,
'. 28.
Internacional de Negócios lmobiliáNa
NO 576.888 - Radi atéenica Conti- oro tts. Thomaz - classe 42.
586.312 - A Moda Chie - Per- rios e' Adm. S.A. Cinta - el. 16,
NO 576.550 nental - Elio Fagundes do NasciJequi - Inds. Gessy Levei' S.A. - classe 46.

3.9(a 03 Veada-Te:e- a

WARIO OFte)Al_. (Seç2o.

t

(../.133-111are

N9 ã80.155 - Marco Publ'cieladel N9 556.566 - São Paulo AluargatzE
Ltda. - Registra 382.625. .
• S. A. - Registre 382.670.
N9 530.764 - Estoril Veículos Má-I N9 555.647 - Cia. de Ci g arras S311quinas e 'Motores Ltda. •- Registro ,za Cruz - Registro 382.671.
n 9 382.823. j N",? 558.842 - Harold R. Wadda1
N9 580.878 - Banco Ncivo Mundo e Assoe ados - Registro 382.672
S. A. - Registro 382.627.
N9 557.829 - Instituto 2ico,aim.c0
N9 581.171 - Unbros União Na- S.A. Paulo Proença -- Registro nt'scionai das Indústrias Brasileiros - mero 382.673.
Registro 382.628.
N9 561.206 - Pecuarista D'Oesire
ae Estabdiceintenio
N9 581.215 - São Paulo aeoa a aa- S.A. Com. e Ind. - Reg. 282.373,
tas S. A. - Registro 382, 629.
555.057 - Lojas Dular GeN9 561.267 - João Antonio de CoaN9 532.241 - Aloysio Soares de tro - Reg. 382.675.
:e-sete 'reates - classe 8; II; 13; 14;
Oliveira - Reg"stro 382.63U.
149 633.397 - Fios da Algodão Cute
ie; 21; 23; 3e; 35; e 44
N9 584.793 - "Nímio Maa
aisa- tina S.P .
3E2.673.
Insígnia
paio &obra - R,egistroh 282 631.
N9 534.109 ----Santa Lúcia Corre
N9 584.826 - Aparelhos E etricos e ind. S.A. - Reg. 382.677.
123.3e7 - Val.. Voll•stnàter
I Tenclux S. A. - Registro 332.3311.
133 534.122
Calçados Genoine,
Ind. Com . Ltda.
149 584.326 - Aparelhos -0,1c-ia:eis Ltda. - Reg. 382.673.
21; 33: 19 e 47.
Tonelux S. A. - RegStro 332.63.3.
1:3? 54,5.157 - Ind. de iviater•.ala
N9 5115.e40 - Aparelhos Ele a cos Elétricos Aisiantel Leda.
Esiuêncies
Reg-is-are
ToneIux S A. - Registro 532.634.
n9 382.57.
'1'êrmos com Exivencias a Com-1.5 E...33.191 - B. N. 1-roauteoes e
N? 564.231 - Calçctecs Scojo Ltda.
prir
Paomecdes Ltda. - Regisira 582.535. - Rec. 382.680.
143
__ Te:c-watt Ind
5'15.573 - Padaria e Conte sa- 149 554.331 - Máquioas Vitroentos--•
331.59:
1.
ria Poinao Ltda. - Reg• stro trame- saibra Ltda. -- Reg. 382.631.
T;ere. Ltaa.
ro
382.636.
Pinaud S.A.
1'9 534.331 - Scriciterall S.A.
N9 124.018
DP 533.209 - Eletrônica Hleelkyi Reg , 382.582.
Diversos
Ltda. - Registro 382.637.
149 523.346 -- Cia. Goiana de 1-2619 583.3e5 - Etablissements Ge- ticinios S.A. - Reg. 382.683.
E° 524.743 - AEC Ag3nelit cie
noud
E:
Cie.
Registro
332.6311
N9 564.392 - Luva Comercial ar -,
Iiimprago Comerciais Ltda. --- To rei.)
N 9 586.403 - J. R. Geigy S. A• Portadora
L ida. - R- 382 6°3
huio o despacho de iegietro de fls. Dmersos
- Registro 382.639.
• N9 .564.470 - Imnortaelora c
14, considerando que o mesma toi, Deutsche Graminopha n - Ges.ells
N9 586.498 - Fernando Carvalho portadora
Caldas38
Correio, Ltda. piolatado por engano já, que, antes Chaft MBH - Junto ao registro nú- Gr oies - Registro
2.6'0.
, oReg. 382.685.
ar. decisão proferkta, havia_ uma dili- mero 206.741 -, Apostile-se a 'muh
149 586. " -- Fernando ''Carval N9 5'34.476 Ca Mário Antunes -- Reaenca, a ser cumprida ( rualanacão) dança de sede da soc. ttular para Gomes
- Re.gStro 382.64a
ic fls. 13 verso, em relação à
149 588.509 - Fernando Co_raati3ro Ostro 382.6E3.
-o.
H amburgo.
R? 565.035 - Loberató
rio Formaa
S.
A.
InansGemes -- Registro 382.642
Cafeitaira Brasilei r
1-til9 336.CC1 - Ind. 13eta1urgiea &o
N3 586.569 - K. M. Sobral Re- ceutaco Internacional S.A. -- Regi:ede Artefatos de Metais e ocus
33o Cciet-in) S.A. - Agt: :rde-sc.
i tro 382.687.
Artefatos - Junto ao térmo 457.053 presentações Ltda. - Registro rui149 565.036 - LaleorotOalo Berma- Arquive-se o pecIdo de anotação. ine m 382.643. •
149 587.112 - Plastking Indústria ' cêutico Internacional S.A. de alteração de nome por falta de
de Artefatos
Artefatos de -Piá:ati ras e Couro:: - tro 2322.688.
Diyisão Jirid:ca
cumprimento de mgência.
149 565.041 - Laboratório FormaComércio, Indústria de Moagens Registro 382.644.
de Transterê-lcla
-=
e^?"--o
149 587.327 - Medas Orfa L'.42. ___ cêutioo Internacional S.A. -- RegiaRex do Norte - Junto ao registro
tro 382.689.
n9 316.209 - Arquive-se o peci"do de Regi stro 382.645.
."-i:pediente de 23 de outubro de 1968 anotação de transferênc'a por falta
N 9 587 921 - Panificadora Vila 149 565.087 - Corta/nu Sente Marie
Nova de Gaia Ltda. - Registro.nú- S.A. - Reg. 382.630.
CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE de cumprimento de exigência.
149 565.130 - Frangelénee. Ltdo.
Richard Hirschmonn Rad otechn s.
.
Ia:ARCAS
Reg. 382.891.
ches Werk - Junto ao registro nú149 587.628 - Sebastião Sa•daniaa- N
9 565.140 - Einpreendiraente3
mero 332.718 - Retifique-se median- Marinho - Registro 382.017.
. rto Autorizado de Pá-orces
te apostila, o nome da titular para
149 537.693 - Mur illo Genena Cou- Dantas Barreto S.A. - Reg. 382.5'32.
149 535.159 - Lumina Ind. de LâraRichard Hirschmann Radiotechns- linho - Registro 382.648.
çArt. le3 do CPI)
N9 588.767 - Egla Editôra Grafixa! 149 565.160 - Lomina Ind. de Umches Werk.
Por despacho do Sr. Chefe da SeLagnnilla S. A. _. Registro núme_; padas Ltda. - Reg. 382.653.
ção foi mandado averbar o contraio
I padas Ltda. - Reg. 332.694.
ro P32.649
de exploração da marca Glucoener149 588.892 - Novi dades Aliar LISeção de Exame Formal
gan, registrada Ec13 e 1•13 331.175 de ,
Ficam notificados es rerairerentee,
Mitada - Registro 382.650.
de Marcas
propriedade de F. Merck AL:tiara:e-N9 588.903 - Pegatex • S. A. In- abaixo moncionnecs a comparecer e
sonerhaft, estabelecido em .a l entandústria e Comércio - Registro nú- êste Departamento ro prazo ele notia e em favor de: Merck Firasil
NOTWICAÇÃO
mero 382 651.
venta (CO) dias, a fim de efe"?.uer o
S.A. Produtos Farmacêuticos.
149 589.572 - Tabacaria Londres Pagamento do, t e -a- fina l2-3rrie
raveroe-se o contrato de exoloracao.
Retificado por ter soado com incor- S. A. - Reg i stro 382.652.
com o Decreto n9 254, de e8 de fava_aedo em 30 de setembeo de 1968. Fi- 13 9 402.6_3 - recoatosen :Narre)
149 447.522 - BOhmc
Transferências e Alterações de
oire Inc. - Registro 332.612.
am retificado os requerentes aoaixo GIVLBH
-- Registro 382.653
P.-c-ine do Tiii!cir de Prccesss
mencionados e com parecer 'aéste DeN° 472.018 - Vychodoce:ike Chemi149 509.930partamento
no
prazo
de
noventa
(90)
1-3 o.am manda:Jos anotar rios pioInc. - Registro 382.654.T• Ch2ln -te" cke Synthes'a ararei-boi Pcd-oile - Redias,
á
fim
de
efetuar
o
-pagamento
gi.stro
383.013.
cesses Laixo mencionados as se149 517 759 - Laboratório Groadeta:entes transfeieancias e alteracaes da taxa final de ecOrdo cem o De- limei Ltda. - Reg stro 382.355.
149 551.426 - Sclo3r3:ennie5'er Maria
rreto ni? 254, de 28-2-67.
de nome do titular de processos.
N9 525.499 - H. G. Comércio e & Cie. - Registro 313.0-133.
Indústria
de
Produtos
Químicos
Ltda,
N
I
9 575.826 - Ineol S. A. Fies CoE. Leercle Akikgesellschaft (alt.
N9 560.719 - Bar e Lanches Ma- - Registro 382.653.
31.3 3..01 ,1a5tériais Isolantes - Regletroos e
Re- i b
de nome da lidero:o na marca Ge- lareira Ltda. - Registro 382.611
N9 529.568 - Nestla S. A.
c('ntrai; ia 212.a2).
N9 531.830 - D scos Cinder eje Li- a-istro 382.657.
.j 149 579.678 - Siwideesel Importada- Registro 382.612.
.
L.e.ex.ec Bautenschweechemie K.g mitada
149 531.472 - Eduardo Ku tersat•a Cem. e Represculaçoes Ltda. 562.713
Fieltex
S.
A-.
Indús-.
13I9
lalt. de nome do titular na morei
11ascinnenfahrik - Registro 332.653JP_egistro 383.04.3.
Iria Textil - Registro 382.613
3(k.913.
N9 536.594 - SPI - Soc. Paulis149 532,522 - Motorpai JuhIava, Na-! N9 580.327 - Supermercados Pra::
•
ta
da
Investimentos,
Crédito
e
FinanPodnk - RegistrO 3132.65a.
Pag S. A. - Registro 383.047.
P. Bettarello S.A. (Com. e Trid
ciamerno
S.
A.
Reg
stro
372.614.
149
de Calçados (transf. para seu no532.523 - Motoral Jihlava Ne-j N° :153.855 - Editorial Bruguerie
St;9.747'.
"
N9
535.716
Josma•r
Discos
Ltda.
9
redni Podnik - itagistro 382.650
•
- Registro 383.818.
me da marca Servetodos n
ea e •
382.615.
149 533.315 - Th e Br tis') Draig N9 ifai5.231 - Cantina do Compaciaz
Eutecti a Welding AlPoys Corp.
567.258 - Luiz Kupfer - Re- lousas Ltd. - E.einsteo 382.861
N9
Lida. - Registro 383.045.
3Junio ao registro 198.791)
gistro 332.616.
149 533.316 - The British o uri, 149 585.336 - Chemicon Produtes
N9 572.939 - Névio Macedo Pro- laIouses Ltd. - Registro 382.662. _ I -aulmices Ltda. -- Registro 333.050.
Schilling-Hillier S.A. e Ind. Com'
pegaraa Ltda. - Registro 382.617.
149 546.904
Waldemar alarini
Wirato ao registro 201.503)
N9 535.3
41 - Damas Em-oreiteiee
572.977 - Sinca do Brasil S. A. etogist :o 3:12 C6a. .
Nev.ton Silveira (Junto aos reais- II N9
233.872; .ndostrial de Motores e Automove
N9 548.778 - Ernesto Re:tilai:tu exae9 361,33i o de Obra Ltda. - Registro
222.664:
233.331;
n3:
I - Registro 382.618.
-). A. - Registro -382.664.
; g35.645 a 248 295)
le° 57.4-11 - 11.deeli Editeira Aeie
N9 573.318 - Auto Peças Les,e
N9 550.189 -- Eoc:eté St. Ran.aiel IL3d
e . __ pe..a- , ee ,,sm.r5.-.
/Irmãos Espindola: Ltda. (Junto ao mitada. - Registro 382.619.
Reg stro 332.655.
Re_ I, 537.903 - Roncasi Au ..0 Técnica
iagistro 204.333).
N9 573.752 - Reinaldo T. Lopes
N. 7 55:.105 - ,-Is3 Vz.:,..nu.r,
Livro 3A
- --_,: :3 - • 333.' • '
!tisiro 332.06.
Ltda. & Ca. Ltda. - Registro 332.623.
Essências
IBrastlaroroa,
577.815
Lab..
Rabelo
Ltda.
N9
N-?
555.315
Alimente,
_
Bebida-5
517.530
Loa
331
Eni.bal. ler'
1
133
:Junto ao registro 205.715).
Minas Gera s Importação e Mear- 3.s1icas Ltda. - Reari,stro 3E3.051.
Komero Gomes (Junto ao registro - Registro 382.621.
•alar9 533.223 - Bar e Café Monta • eaão S. A. - ateais:1-o 352.E57. 149! 577.809 - R=5.2.51 Auto Térnice
3•07.302a
I 519 536.715 - Croaerativa dos Proa Leria. - 1-ti•gistro 333.055.
Ceasto Ltda. -- Registro 332.C3a.
Leal tutores da Leite de Banenal - R-3-» N9 517.812 - Cia. Federal da De
Lab. Especifarma S.A. (Junto ao
N9 573.535 - João
Sales - Registro 332.623.
3 - 1-eo :182.668. -erra:ver:min Econ.:mico Financeir
çag3stro 208.774).
149 556.459 -- Pernern a ho Moder7é.tuto ) e inva elaraardeo - RP-9.151a,,
ao N9 578.765 - SupermercalF. Fel;
Oswaldo José Ezihório
Pag S. A. - Registro 332.624.
--- Registro 382.669.
e353.eas.
3eaaestro 210.344).

.NÇ 576.699 - Essecar - ssecar
"Jea. e Dera, Ltia. - ciasse 21.
ri3 576. 3:33 - Medicina Pata To- Rerminio Magalhães afiecédo
ciasse 32.
- DiscoN9 532.435 to ind. e Com. de Disess Ltde. a,

Café 'Camões S.A. (Je•-oto ao aeze
gistro 2,4.138).
Petit-Fila de Paul Schwaaz-Etinne (Junto ao registra 222.291).
Autematic Sprinkler Corp. Of
America, (Junto ao registro 2e3.307)
Ind. e om. de Calçados Beatriz
Ltda. (Junto ao re gistro 233.740).
Dr. Bras 11.riczimo Libero alfaio:1m
(Junto ao registro 249.223).
Produtos Nardi Ltda. (Junto a
registro 291.092).
Etablisse.ment Carquint (Junto ao
registro 302.639).
Panifeaadora Lcs Angeles Ltdo,
(Junto ao registro 305.673).
Cyanamici
C-13mpanai
American
(Junto ao registra 325.673).
Flopen Inas. Farmacêuticas Ltda.
ajunta ao rea,isiao 331.04e).
Leais Lezetit S.L. (Junto ao registro 13-11.743. 1 - Arquivese o pecario de ano'.a.3.3.3 de fls. 22 por tal' ta de cumoritoroto de exiga -312s no
prazo.
Quimica Médica Farreac2u t ica S. A.
-- Junto ao registro 351.725.
Coco Al imentes da Alagoas S. A.
- Junto ao reg i stro 296.633.

Quarta-feira .2"fw
N9 588.224 - Editorial Bruguera

ailatar3;3 UP1GIAL (Ueça0

Outubro de

N9 579.714 - A. 1. Pinto 83 Cia.

15.:C9 ‘}.9Z55

N9 589.705 - Proslates Reche QuiLtda. - Registro 383.057.
Ltda. - Registro 383.095..
e ,Farmac5utico3 B. A. - Re- 179 585.203 .-0 Cooperativa 3.7.38a1
No 588.408 - Fartos Ind. e Com. No 579.930 - Antônio Ferreira do micos
gistro 383.131,
'Agro Avicol a gilete - Regl.ru
de Artigos para Escritório Ltda. - Nascimento - Registro 383.095.
382.897.
Registro 383.058.
No 589.713 - Cia. Atlântica Com. mero
N9 580.219 - Supermercados Peg
Organzações Ltda. - Registro r..&;
N9 588.468
Cori Construções LI8 Pag, S. A. - Registro 383.097.
e Ind. Ceci - Registro 383.132.
N O 585.254 - Solde ProraoçUes
mitada - Registro '283.059.
382.898.
N9 588.551 - Cirling Ltd. - Re- No 581.805 - Teke.shi Miyasaka - No 589.714 - Cia. Atlântica Com. mero
179
585.273 3- Rádio Bandeirantes!
e Ind. Cad - Registro 383.133.
Registro 383.093.
giEtro 383.060.
S. A. - Registro 382.399,
N9 5E9.205 - Icatuaçu Com. de
Relação datilografada em 3 de ouN°
581.909
Fábrica
de
Bebidas
Areia Ltda. - Registro 383.061.
tubro de 1963. - Mola fie Loubias No 585.344 - Eugenio Geome
Ltda. - Registro núme- Fonte
N9 589.531 - Li copi Limpeza Con- Pirapitinga
Nery, Chefe do Setor de Pu- dro Wor:e
Registro 332.000.
ro 383.099.
No 585.346 - Obra Assistancia
servação e Pintura Ltda.•Regisblicações.
o.
N9 582.238 -mdi. Exportadora
tro 383.062.
Soliridade nos Infortunios Sociais
°
Nota
do
SPb:
Republicado
por
Reolstro
232.901.
Fett
Ltda.
Registro
383.100,
N° 589.818 - M. W. Simonsen te ,saído com
NO 586.082 - Minesote, Mining AmZ,
Registro 383.063.
N9 582.683 - Ind. Bras. de Idano - Seção 111 81owreções no D. O. Manulacturing
N9 589.820 - M. W. Simonsen
Company - Reg'stra'
Parta
I
de
30-9,
7
Praz
Johansen
S. ar. -- Registro 8 e 9-10-68.
no 382.902.
Registro 383.064.
383.101.
NO 586.590 - I
No 589.828
M. W. Simonsen
ndústrias Textelp
Barbero S. A. -- Registro
Registro 383.065.
N9 582.684 - Ind. Bras. de Lápis
382.903,
)
Notificação
8
(
N O 586.790 - Roberto Marinho
johansen
N9 589.833
Fritz
S.
M. W. Simonsen A. - Registro
Registro
382.303.
383.102.
Registro 383.086.
Picara notificados os requerentes
•
N9 589.835 - M. W. Simonsen - No 582.685 - Ind.
abaixo mencionedos a comparecer a
179 587.215 - Mario Santos
Bras. de Lápis êste Departamento no prazo de no- mento
Nasci
Registro 383.067.
- Regictm 382.905,
Johansen S. A. - Registro venta (90) dias, a, fim cie efr
No 589.838 - M. W. Sim-onsen - Fritz
auar o No 587.356 - Touring Club
383.103,
Registro 383.068.
Brasil
- Re g istro 382.906,
Pagamento da taxa final ed acôrdo
N° 582.687 - Ind. Eras, de Lápis com o Decreto n9 254, de 28-2-1967.
179
587.357
Touring Club do Bra.=
N° 589.843 - M. W. Simonsen -- Fritz
til - Reg istro -382.907,
Johansen S. A. - Registro
Registro 383.069.
No 570.433 - S. I. R. Soe. In- 179
383.104.
587.358
Tou
ring Ciub do Braa
teramericana de Representaçõee Li- Registro 382.908.•
Ni; 589.845 - M. W. Simonsen - N9
584.108 - Ipe Indl. de Proces- mitada
Reg. 332.857,
179 887.359 - Touring Club
Registro 383.070.
d10 21"2,0
so Eletrônicos Ltda. - Registro núNo 570.433 - S. I. R. Soe. 3n- til - Registro 382.909,
N O 589.846 - M. W. Simonsen - mero 383.105.
•
teramericana de Re pmsentaeões Li- 138 587.363 - Touring Club do Braa
Registro 383.071.
sil - Reg"stro 382.910,
No 584.269- Alvaro Catharino - mitada - Reg. 382.868.
No 570.441 - 13. I. R. Soc. Sn-. NO 587.382 - Ind ústria e Com3.383
N9 589.847 - M. W. Simonsen e Registro 383.106.
cio de Madeiras Oeste Ltda. - Real
Pilhos Importação e Exportação - No
teramericana de Representaçõea Li- gistro
382.911.
584.308 - Sabões Flôr da Por- mitada
Registro 383.012.
- Reg. 382.869.
N9 589.883 - Escorial'Importação e tela Ltda. - Registro 383.107.
179 587.676 - La
179
570.442
S.
boratõrios Bar
1. R. Soe. In- roughs We ll
Com. Ltda. - Registro 383.073.
N9 584.648 - M. Pacheco - Re- teramericana de goresentações
eome do B rasil 3. A. 4
Li- Registro 388.912.
N° 689.938 - Josypa Bar Ltda. - gistro 383.108.
ninada
Reg.
362.870.
388 333.839 - Comércio e Indústria
Registro 383.074.
NO 460.800 Cipo/ear Soe. ForN° 588.656 - Ind. de Refrigerantes
Ltda. - Registro 382.913
No 589.946 - Representações Com. La Superiola Ltda. - Registro nú- necedora de Materiais Para Cortetna- Acoplex
NO
587,858 - Comere'al Santallee
ções Ltda. - R.eg. 382.871.
e Ind. Aflige' S. A. - Registro nú- mero 383.109.
- Registro 382.911
No 497.541 - Alcides Beralnk - Ltda.
mero 383.075.
179
N9 584.839 - Aparelhos Métricos Reg. 382.873.
587.886 - Atlanta S. A. Baia»
Car
amelos
- R e mstro 382.015,
No 599.525 - Farmácia Valomeo Tonel= S. A. - Registro 383.110.
179 551.113 - Laboratório Norma/
Ltda. - Registro 383.078.
NO 588, .CuS N9 584.855 - Aparelhos Elétricos 8.A. - Reg. 3 .873.
Ite gistro 382.916. Fernando ItUattoa
No 590.830 - Com. de Roupas Tone/ux S. A. - Registro 383.111.
No 554.272 - R. Stauber
NO
588.070 - Norte Sul ItoureenSheybel Ltda. - Registro 383.077.
gistro 382.874.
mentos e Administração 5, A. -8
584.891 - Confecções Alteza S.
No
554.805
N9 591.363 - Ind. de Papel e Pa- A..N9- Registro
Herculano
H,
Jan.Registro 382.917.
383.112.
domo - Reg. 382.875.
pelão Louveira Ltda. - Registro núNO
- Sivam Cia. de ProN9 584,892 - Confecções Alteza S.
mero 383.078.
utos888.157
para Pomento Agro4Pecuárlo
NO
555,738
Estampada
Armei
A.
Registro
383.113.
Reg'stro 382.918.
Na 591.497 - Olivetti Indl. S. A.
Ind. e Com. Ltda. - Reg. 382.876.
Ilida e COM. de Máquinas P ara Es- No 585.176 - Lanches da Jaula
179 588.77 -No
556.703
Lab.
Americano
de
Panificadora Jom
Ltda. - Registro 383.114.
critórios - Registro 383.079.
Farroacoterapla S.A. - Registro ia Ltda. - Registro 382.919.
no
N9
588.381
Ftt.
382.877.
%
N9 591.500 - Olivetti Indl. S. A.
No 5868985 - Geraldo P. dos SanReg istro 382.920 dio Guar'ba Ltda.
No 559.734 -- Fernando Avelino de NO
tos - Registro 383.115.
rads. e Com. de Máquinas para Es- tos
Castro
Reg. 382.678.
588.427 - Auto Pôsto Pronda
critórios - Registro 383.080.
No 587.219 - Transter TransporN9 559.949 - 8 nd. de Produtos loto ttda. - Registro 382.921
N9 588.4-36 - Eduardo & Filho Lia
N9 591.503 - Dlivetti Indl. S. A. tes e Terraplanagens Ltda. - Re- Quimicos Desinfecta Ltda. -- Re• ta cla Tnds. e Com. de Máquinas para Es- gistro 383.116.
gistro 382.879.
282.922,
NO 538.727 - Distei
critórios - Registro 383.081.
Con fecções Lio
NO 587.296 - Alda Moraes Pinto
No 561.899 - 88afeeiro, São Marcos itada
Registro
382.923,
Ltdpa. - Reg. 362.880,
N9 591.510 - Olivetti Indl. S. A. Bastos - Registro 383.117.
No 588.828 - Franc:sco Dutra 83
Inds. e Com. de Máquinas para Es- No 587.487 - Antônio Rozario Mi179 332.959 - Irmãos Lellis - Re- rintios
- Real
critórios - Registro 383.082.
gistro
382.881.
302.924,
gliorini - Registro 383.118.
No 583.003 stro
- Fr onc'sco Lopes ao
No
575.671
-3
Luiz
Fontana
ReN9 591.513 Olivetti Indl. S. A. N° 587.888 - Importação Exporta- gistro 382.882.
eaistro 332.925.
N9
Inds. e Com. de Máquinas para Es- ção e Representação dè Relgios Nana
N9 575.910 - Vulcan Material Piás- -88
5E9.137 - Etiel Doces Ltda.
critórios - Registro 383.083.
'stro 322.323
tices
S.
A.
Registro
382.883.
Ltda.
Registro
383.119.
N° 591.514 - Olivetti Indl. S. A.
N9 578.566 - Indústrias Gessy Le- R. No 529.222 - DUrval de Lucca
33 ^
-astro 382.927.
Inda, e Com. de Máquinas para Es- NO 587.845 - Manufatura de Sten-. ve- S. A. - Registro 382.884
silos de Alumínio Nenil Ltda. - Re- 139 573.669 -- José Parrrilro de 0:1- pn NO 5893519 - Eduardo Ca8teiar
critórios - Registro 383.084.
lhos S A. Imp
veira - Registro 282.885,
N9 591.585 - Sebastião Borbulham gistro 383.120.
R era t . 382.928. ortação e rsxpo rtoç rço
No 588.009 - Associação dos Re- Registro 383.085.
79
4
589.812 - M. W. monsen o
572.71ggi:tr.C3W86-6
pórteres Fotográficos do Rio de Jalhos S. A. Importação e Si
N9 591.827 - Televisão Ercelsior neiro
Exportaeao
- Registro 383.121,
N.
581.639
IDO
Cio,
IndusRegistro 382.929.
S. A. - Registro 383.086.
trial de construção - Registro nú- R 589.816 - M. W. Slinoffsen o
No 591.830 - Televisão Excelaiór N9 588.090 - Ind. Guarandy de mero
332.887,
lho s S. A. 8inpo
Madeiras Ltda. -- Registro 383.122.
S. A. - Registro 383.087.
rtação e Exoortaçao
Registro 382.833
179
583.282
-Laboratório
D'spert
N9 588.828
No 591.833 - Televisão EgceLsior No 588.302 - Marcenaria Rangel- S. A. - Rsal3tro 382.888. aqaa
M. W. Simonsen o
bras Ltda. - Registro 383.123.
S. A. - Registro 383.088.
No 533.703 - P3sto Cinco Auto- )?5
"cr -g Coo"
Rep
ast'u
332.833,
N° ' 591.866 - Televisão Excelsior No 588.640 - Tchilian
Chekine- alévels Ltda. - Registro 382.889.
170
51
3
9.824
3
8
179 584.243 - Etotel_S. e. Ltda. - Reaistro 382.992. . W. Simoncea G
S. A. - Registro 383.039.
nian Ltda. - Registro 383.124.
- Re?: stro 382.890
N9
- M. W. Sim onsen o
NO 577.300 3- Metal Leve S. À, .N9 588.851 - Grande Moinho CeaNo 538.330 Eteto - Re- RI )-05589.825
S A. rinpor1:8ção
sistro 392.891
rense S. A. - Registro 383.125.
Ind. e Com. - Registro 383.090.
e Exportação
N9 577.974 - Com. e Ind. Abreu N9 589.429 - Rena to Antônio Bro
179 584.417 - Cio, Pet r onfera Era-'
1#4. e-483
181.ri8n2 fS382.9a338.. W. Viam/men 0
Pil 8. os S. A. i'mp
Sampaio S. A. - Registro 383.091: giolo - Registro 333.126.
3.8eira - Registro 382.392.
orta-foo J Exportaçilo
No
584.504
13ILD
Reg
istro
302.94.
Beneficia-i-a
NO 579.123 - Pastifíclo Radan3es No 589.518 - Sociedade Vinícola dora Industrial de Le'te Derivados
589.R27
M. w, Sim
Miseno Ltda. - Registro 383.127.
Ltda. - Registro 333.092.
La48 . - Registro 382.893
onsen o
:PU1
:os
S
A.
T
ropo:laça°
e ExPortaçakp
-119
- Tarei%) de Freitas
N9 579.591 - Selbras Selecionacama N9 589.639 - Wyzon Fa rma céu tica -l
RegStro
382.935
r
382.894.
Bras, d eProdutos Industr'ais S. A. Ltda. - Registro 383.128.
.
W. Simonsen 0
•130
- Tetalarg' 0,a. Ibérica Pil:N9 50 . 32° - ISR.
Nascimento - Registro n9 383.098.
No 589.644 - Cia. (42 Cal8ioar 88. A.595
5.E vv.
o esE
imn
8Puo;neã0o
- Regrar- 382.895
Reg
No 570 .5'83 - 8.3bra
DNB - Ree.8. t re 233.129.
189 8 8 5.079 - 13onote8a (18 Dans- Di istro 382.936,
Bras. (1 eP:
i.-,
s In
ir
N9 539.681 - al:rcantil 13.a.8. S.A 8-83,
..8)* os S. A. . moi-. ração e Exportação
188,881- To 882.1338. Portoguéo3 Ltda.
- Registro 883.094.
otal000
38/a.a.:aro 383 130.
Reaistro 382.937
O
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I N9 589.331 - a. W. Simonsen e
w9 591.515 - Olivetti Industr:al
79 591.674 - Antônio Curs t -- Re149 526.51i2 - S. A. eleuses S-tnJAhos S. A. Importação e Exportação S. A. Indústria e Comércio de Má- gistro 382.986.
Indústrias Ge r ais Registro 382.938.
quinas para Escritórios - Registro NO 591.689 - Imobiliária Uirapuru , n.tista
5 883.005.
n9 382.972.
Ltda. - Registro 382.987.
N9 589.834 - M. W. Simonsen e
4 9 532.675 - Indústria 1430 ond,
1
7i1hos S. A. Importação e Exportação
N9
691.516 - Olivetti Industrial N 9 591.718 - Raymundo Narb
de Aeronáutica S. A. Aeronsc -- Re
- Registro 382.939.
S. A. Indústria e Comércio de Mã- Almeida
Registro
382.988,
-gistro38.0
\T9 - 589.837 - M. W. Simonsein e quinas para Escritórios - Registro
149 591.751 - Gestergiani Produtos
Jitnos S. A. Importação e Exportação n9
149 547.865 - Inquinortc Indústria
382.973. Metalúrgicos Ltda. - Registra nú- Química do Nordiste S. A. - Re- Registro 382.940.
W9 589.838 - M. W. Simonsen e
149 591.517 -- Olivetti Industriai mero 382.989.
gistro 38?..007,
511hos S. A. Importação e Exportação S. A. Indústria e Comércio de Má149
591.908
S.
A,.
P
riamo
Imó149 550.083 -- Nilson Feereeet Tees Registro 382.941.
quinas para Escritórios - Registro veis e Administração - Registro núvares
- Registro 383.008.
N9 589.840 - M. W. Simonsen e •n9 382.974.
mero 382.990.
:e'Llhos S. A. Importação e Exportação
149 550.794
N9 591.523 - Olivetti Industrial
Fiso e Celsos 9 " çt
ts-- Registro 382.942. .
591.832 - Televisão Excelsior
coa
do
Brasil
A. - ilegis,ro
S. A. Indústria e Comércio
de Má- S.149
Ni9 589.811 - M. W. Sinlonsen
e Welles
A.
-Reg
istro
382.991.
mero
383.009.
para Escritórios - Registro
Teilhos S. A. Importação e Exportação n9 332.975.
N
9
591.835 - Televisão Excelsior
149 550.841 - Ci r neve'. Comércio,
- Rkg'stro 382.943.
S. A. - Registro 382.992.
Indústria e Re presentações Ltda.
149 591.538 - Olivetti Industrial
N. 9 589.842 - M. W. Simonsen e
N O 592.834 - Cia. Federa/ de Re- Registro 383.010,
s-lhos S. A. Importação e Exportação S. A. Indústria e Comércio de Máquinas para Escritórios - Registro frigeração - Registro 382.993.
149 554.334 - Indústria cl, , Pelts
Regsitro 382.944'.
19 563.844 -*M. W. Simonsen e n 9 382.976.
149 593.064 - Carlos Siqueira Cam- Pelbrasa Ltda. - Registro 383.011.
149 555.636 - Lima Comércio In,N9 591.558 - Alcântara Machado pos - Registro 382.994.
S. A. Importação- e Exportação
- Registro 382.945.
dústria e Agricultura - Rrg*stiti
Comércio e Empreendimentos Ltda.
149
597.632
Luiz
Carlos
de
Camero 383.012.
iX.r9 589.848 - M. W. Simonsen e
Regi stro 382.977.
margo Ozorio - Registro 382.995.
:Alhos S. A. Importação e Exportação
149 555.775 - Fortaleza Gr s Eu149
591.564
Alcântara
Machado
Registro 382.946.
N9 294.875 - Cia. Resnacença de tono
S. A. - Registro 383.013.
1\19 589.852 - M. W. Simonsen e Comércio e Empr eendimentos Ltda. Seguros - Registro 382.996.
149 559.805 •-- Indústria Peei , ices
1-1Ihos S. A. Importação e Exportação - Registro 382.978.
149 389.801 - Cia. jaimaica de Be- Kron S. A. - • Ree/stro 383.014
- Regi stro 382. 947.
NO 591.578 - Alcântara Machado
W9 589.853 - M. W. Simonsen e Comércio e Emnr eenelimentos Ltda. bidas - Registro 382.997.
No 561.278 - José Arribros:o Gil ilhos S. A. Importação e Exportação - Registro 382.979.
N9 423.149 - Citylux S. A. Co- Registro 383.015.
- Registro 382.948.
149 561.662 -- Irmãos Kezeil-ouki
mércio e Importação - Registro nú149 591.580 - Alcântara Machado mero 382,.998.
149 589.854 - M. W. Simonsen e
S.
A. Industrial e Comei c i ai - Re-711hos S. A. Importação e Exportação Comércio e Empreendimentos Ltda.
N9 455.671 - Laboratórios Farrna
- Registro 382.980.
Registro 382.949.
oéuticos Exactos 8. A. - Registro gistro 383.016.
149 577.247 - Febrica Gome Id.
NO 591.583 - Alcântara Machado n9 382.999.
149 589.855 - M. W. Simonsen - e
- Registro 383.017.
.:*4Pilhos S. A. Importação e Exportação Comércio e Emp reendimentos Ltda.
149 469.716 - Indústria de Papéis
149 563.804 - Ornatex Org-an
- Registro $82.981
- Registro 382.953,
Waily Ltda. - Registro 383.000.
Mercantil de indústria Texteis S. A.
149 589.856 - M. W. Smionsen e
140
597.878
Mi
149 591.584 - Aicoplast Indústria e
nerva
S.
A
Dro,
_**Allios S. A. Importação e Exportação Comércio e Botões Ltda. - Registro ganas
Farmácias e Comércio Reuni- -- Registro -- Reg istro 383 018.
---- Registro 382,951.
dos - Registro 383.001.
n9 382.982.
149 567.680 .-.Laboratil S. A. In149 589.878 - Eugeni o de Villa =149 510.123 - Cod:masa Importação dústria Farmacéat'ca Peseis, : a nuN9 591.601 - Transportes MontaRegistro 382.952.
e Comércio de Coque S.
Re- mero 383,019.
N9 589.991 - Inema Indústria nina Ltda. - Registro 382.983.
g/atro - Registro 383.002.
149 568.176 - Malharia Nos , a Seetro IVfetalprgica S. A. - Registro
NO 591.670 - Banco Villarlem S. A.
149 510.677 - Rádio Bandeirantes nhora da Conceição S. A. --219 382.953. •
- Registro 382.984. S. A. - Registro 383.003.
9 333.020.
NO 590.033 - Marmoraria Mandim
149 591.671 - Banco Villarino 5, A. 149 510.763 - Casa de Saúde La- Registro 382.954
149 568.277 - Instituto Ter2131l'ica
Registro
382.985.
~jeiras
S.
A.
Registro
883.004.
149 590.085 - Metalúrgica Foz do
Scil Ltda. - Registro 3E3.021
1ís Ltda. -- Reg'stro 382.955.
149 569.960 - Aurele Serisan 4 9 590.316 - Murilo Matos de No1
sistro 383.022.
:sonha e Denodo Loyola de Azevedo
149 570,903 - itrominas Pette'eso
Norta - 382.956.
Minas Gerais S. A. - Registro nú149 590.925 - LD Magazine Artigos
mero 383.023.
ra Senhora e Cavalheiros Ltda. aegistro 382.957.
149 571.649 - Panificadora Flor de
Piraquara, Ltda. - Registro 383.024.
149 591.013 - Romeu Panar° Dias
149 572.969 - American Cyanem ti
Registro 382.958,
Company - Registro 383.025.
N o 591.032 - Asbase Comércio e
We.presentacões Ltda. Registro ritli149 575.599 - Dreso Importação
=ero 882.959.
DE
Exportação Ltda. - Registro ielm s
-ro38.026
149 591.039 - Resbar Indústria e
Comércio de Peças - Registro
N9 576.052
3. A. Chaves - Renem $82.960.
gistro 383.027.
149 591.101 - Inditstria e Comer-1
149 576.558 - Indústrias Gessy Leao de Plásticos Sanmark Ltda. -1
ver. S. A. - Registro 383.028.
Registro 382.961.
149 581.312 - rasais° Difusora Cullb
149 591.232 - União Metropolitana
tural Ltda. - Registro 383.029.
2os Estudantes Secundários de Pôrto
Alegre UMESPA Registro m1149 582.210 - Fábrica Nacional Cl:
E:ser° 382.962.
Coletores Ltda. - Registro 2133.0s.o.
149 591.325 - Alfredo Rego Caldas
ER AIL
$UPREM
E UNAL
149 583.118 - Indústria. e C• miérEs- Registro 382.963.
cio de Doces Milpet Ltda. 149 591.329 - Pastelaria São Pedro
tro 383.031.
/Ltda. - Regstro 382.964.
149 583.509 - Ruth Coita S'iine
19 591.332 - Rosa Macedo e Silva
4
,Vol. 15 (Págs. 581-874) setembro-de 196fi
- Registro 383.032.
e- Registro 382.965.
149 583.884 - Distribuidora Aça149 591.357 - Telefunken do Brasil
'cena Ltela. - Registro 383.033,
A.
Indústria
e
Comércio
ReO.
149 584.994 - Incorporadora Jurei
glstro 382.966.
PREÇO: NCr$ 5,00
S. C. -- Registro 383.034.
149 591.476 - Distriflôr & Cia. Li149 589.313 - Rohr S. A. Est Utu/slitada - Registro 382.967.
149 591.504 - Olivetti Industrial
ras Tubulares - Registro 383.035
• 0, A. Indústria e Comércio de Má149 589.440 - oliveira Vaz Tee'd
~as para Escritórios - Registro
VENDA
Representações Ltda. - Registro nu92 9 382.968.
mero 383.936.
Na Guanabara
149 591.505 - filivetti Industrial
149 589.549 - Instituto Vaiee S. A
10. A. Indústria e Comércio de Mã- Registro 383.037.
%ÇâO de Vendas: Avenida Rodrigues Alves C` /I
os/nos para Escritórios - Registro
149 589.712 - Cia. Atlântica Comérag 382.969.
Agência 1: Ministério da Fazenda
cio e Indústria Ceci - Registro nu149 591.511 - Olivetti Industrial
mero 383.038.
C3. Indústria e Comércio de MáAtende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal
(Mula para Escritórios - Registro
149 590.484 - Madeireira Guará
Z9 SO2.970.
Ltda. - Registro 383.039.
Erra Brasília
149 591.512 - Olivetti Industrial
149 590.917 - José Trevisan ComérNa sede do O. 1.
k3. A. Indústria e Comércio de Mácio de Veículos Ltda. - 383.040.
aluas para Fiarl t0"/Q8
NO 590.920 - Auto Técnica aellit-ds
ReSiSt"
C1Q ?k2.973.-,
gstelo.. - Registro 383.04X -
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Expediente de 23 de outubro de 1968 /4 9 626.368 - Plangeral Assessoria
NO 626.590 - Padaria aianite 8-1 Na 626.685 - MOd Mac Modelageml
e Planejamento Ltda.
quena Ltda.
o'h Madeira Ltda.
.Exigêneras
No 626.369 - Piangeral Asessor a
No 626.591 - Pa vatoakaaadora Aliae Planejamento Ltda,
N o 626.753 - Confecções Reino In.
fantil Ltda.
NO 626.370 - Plangeral Assessoria dos Ltda.
Tarmos com exigarcias e apree Planejamento Ltda.
sente procuração;
N9 626.593 - Maacedinho e Bar
No 626.754
Avelino Rodrigues
No 626.376 - ludeter Indústria de Santa Izabel Ltda,
Zenha de Faria.
Detergentes
Ltda.
N9 626.001 - Joaquim Rosa da
N9 626.594 Na 626.378 - Indtter Indústria de
Mete,itr- Na 626.760 - Eletro Forragens
Silva.
glca Rafanelli Ltda.
No 626.007 - Produtos Cpsméticos , Detergentes Ltda.
Conceição Ltda.
N 9 .626.595 - Sant lus.
1 Na 626.382 - Esquadrias Matálicas
AOS Ltda.
•
No 626.772 - Carlos Eduardo Re.
N 9 626.017 - Samerca 4ociedade 'Aliança Ltda.
. 626.596 - Bar e Café Tairapurai senda & Cia.
No 626.383 - Pisolac Distribuidora LtN
. Mercantil de Calçados Ltda.
daO
N9 626.024 - Rodrigo Octavio de de Resi nas e Abrasivos Ltda.
NO 626.773 - Hidel Engenharia
Na 626.388 - Enterpa S. A. EngeNO 626.597 - A Nobreza ComíaCia. Ltda.
Paiva Queiroz.
e Representações Ltda,
No 626.025 - Banco Comercial do nharia.
NO 626.792 - O. P. I. S. A.
I Na 626.389 - Indústria de MadeiParaná, S. A.
N a 626.599 - Distribuidora Farmaras Pratense Ltda.
Na
.
626.793 - O. P. I. S. A.
N9 626.026 .-.Banco Comercad do
No 626.390 - Indústria de Madei- cêutica Jober Ltda,
Paraná S. A.
No 626.803 - Kenneth Calças o
'ras Pratenáe Ltda
Na
626.600
Mercearia
Mar:eu
Na 626,027 - Banco Comercial do No 626.391 - Angelo Bozzeto a: Ltda.
Camisas Ltda.
Paraná S. A.
•
Filho.
O 626.805 - Empreendimentos e
N 9 626.028 - Banco Comercial do
Na 626.601 - Elebè Distribuidora
No
626.392
Angelo
Bozzeto
&
uidora
de
Administração
Atlântica Ltda.
Pa raná S. A.
Aparelhos Elétricos Ltda.
Pilho.
N9 626.037 - Delbestos S. A. InN9 6/26 832 - Refrigeração Bok LiNO
626.602
Laticínios
Teixeira
dústria e Comércio.
NO 626.393 - Adelino Rodrigues.
tintada.
Ltda.
Na 626.394 - Adebno Rodrigues.
N9 626.038
Delbestos S. A. InNo 626.830 - Gráfica Luppi Ltda.
NO
dústria e Comércio.
626.423 - Magel Máquinas eni
Na 626.603 - Ráp'cla Noroeste Li',.'Iers1 de Escritório S. A.
mitaria.
Na 626.039 .- Sociadade NaNo
626.831 - Modas Souven i rs EsNa
- Maga] Máquinas em
planada Ltda.
cional de Em preend i mentos Indus- ,Caral 626.424
de Escritório S. A.
No 626.604
Enaprésa Cineinatotriais.
N 9 626.832 - Confecções .Bentley
N a 626.107 - Oritec Indústria Qui- i Na 626.425 - Maga i Máquinas em fica Diadema Ltda.
Ltda.
,
Geral
de
Escritório
S.
A.
mi ca e Aamenticia Ltda.
N O 626.605 - Deito Comércio e ReN9 626.459
Peo Trade Comercial
N9 626.139 - Milton Landucci.
No 626.833 - Oficina Mecân ca de
Imp ortadora e Ex portadora Ltda,
presentações S. A.
Veículos Henros Ltda.
N9 626.141 - Tltania S. A. Meias
NO 526,451 - I?eo Tarde Comera'ai
NO 626.606 - Daito Camé
r do e Ra-para Senhoras.
Im p ortadora e Ex portadora Ltda.
No 626.834 - Bar e. Lanches InNo 626.142 --° Milton Landucei
Na 626.459 - Comere:al Santa Li- presentações S. A,
d i ano Ltda.
Na 626.156 - Jul i o Paes de Al- dia S. A.
NO 626.61 O - Pla.stinik Indústria
lutada.
-No 626.835 - Petrol] Lubrificantrs
N a 826.460 - IndCnt r 'a e Comércio de Plásticos Ltda.
Igo Ltda.
•
1n79 626.164 - Confeccaes Jack 5 A
No 626.61 1 - Pisei nik Indúslria
Ltda.
t .12 Madeiras Fainal Ltda.
N° 626.837 - ântonia MarC,”3
, NO 626.465 - Blindar Comercial de Plásticos Ltda.
la ,t 626.169 - Vidraçaria Saleta
Spacek. •
Ltda.
matada.
O 626,61 2 - Plastinat Indústria!
626:466 - indústria de Artefa- deNPlásticos
IV 626.170 No 626.838 -- Bar Dam Éen ta UMaga ama Aliança ,
Ltda.
, tos de Madeira Centenário Ltda
ni/Lacta.
Ltda,
No
626.467
Armarem São
NO 626,613 - Tintas Avenida L-arla
N a 626.11/412
Trevo Ltda. Té:iia
les
NO 626.839 - Bar e Lanches CanRepresentações Espee.arstas em Ven- ,Ltda.
NO 626.621 - Mecânica Netnner linho da Saudade Ltda.
Na
626.482
Dstrilaría Ipe Ltda.
das Organizada s.
Na 26.235 - Coniérclo Vestuário , No 626.492. - Indústria de Café Ltda.
No 626.840 - Fábrica de VassouIMCD Ltda.
Infantil Coacta Ltda.
NO 626.62 2 - Ce radrutorta Nava ras Candonga Ltda.
.
No
626.494
Esplana- Continente L tda.
N9 626.236 - Orgaaização, Atlas
NO 626.841 - Goaaf ea o Jose
da Sada •
Ltda.
Na 626.623 - Casa de Calçados Es - Spacek.
No
626.495
Imobil
i
árat
EsplanaN9 626.239 - Bar e Café Lambari . da Ltda.
trela do No rte Lt..
da.
Ltda.
N a 626.842 - Triângulo Corne ri,
I
Na 626.246 - Ernata Empreetal No 626.626 - Antonio Marra &' e Indústria de Louças Ltda.
N9 626.498 - Luiz
Parga
mentos Imobiliários S. A. Engenha- . Padriga es Vinhas.
dia. Ltda.
.
No 626.843 '- altasaiúr alea p entinri a ' ções I . Na 6">6.t.99
Luiz Carlos 'Para
NO 626.627 - Plásticos Inka 'Ltda. • te Ltda. •
Na 626.260 - Olisio Marra da 5 lva. Radrigues Vinhas, f,
N9 626.275 - \Valmor Imóveis 1..1Na 626.517 - João Meirelles P1..
N9 626.628 - Plásticos Inka Ltda.
Na 626.844 - Get ran no Leardi.
imitada.
N
O 626.629 - Plákticas Inka Ltda. :t N9 626.845 - Comércio, Indús r a.
NQ 626.293 - Lurtunie Sul Ame&
NO 626.551 - Importadora de NoImp
Exportação, Representacano S. A.
--lade.s Ltda.
NO 626.630 - Editara Caeditivro ç õesortação.
e P.omoetão Cesartin Ltda.
Na 626.295 Pa
daria e alercearía
36o
Paulo
LI
Na
626.552
Cassei
S.
A.
Bebidas.
da.
Monguagua Lt da.
NO .626.553 -. Narihman Baron.
Na 626.846 - Bar e Empado DaNa 626.296 - laialthastan Indústria
N9 626.631 - Plást cas laica Ltda. bastião
N 9 626.554 -- Construtora Vila
Ltda.
e Cornércao
• Real Ltda .
Estofados Ltda.
Na
626.632
Gaarge.„
har
L011.
No
N9 626.297 - Fabrica de 'Móveis
626.847 - Dacom Brasle'ra d
Na 626.555 - Geraldo Frana'seo
Ager Ltda.
N9 626.633 - Coniecio de ParaS Eletran:ca e Inte r comunicaçaa lada,
"rosé Scarpelli.
N 9 626.345 - Bar . e Reslaurante
e Aparas São Lucas latia
' N9 626.848 - Somai. S. A. COnierNa 626.573 - InrIústaia de CalçaBem Belo Ltda.
No 626.636 - Fazenda San:ana do cio de Matérias Primas para "rnciúsNa 6)6.346 - Mctalúrgica Miran dos Govi Ltda.
irias.
NO
Ltda. 626.574
- Biszk Indústria e Rio Abaixo 5 . A.
diornércío Ltda. •
NO
626.649
NO 626.849 - Gel tarno Leardi
Faca ca de Ba;as
Na 626,. 347 - • Orada zaçáo TV Lar NO 620.576 - Pan ifica, dora FagueiAoaki Ltda,
Serviços de Televisão Ltda.
No 626.850 - Germano Leaidi.
ras Ltda.
No 626.348 - Fábrica de Estojos
N O 626.653 - Fazenda Santana do
Na 626.577 - Bar -e Café Padrinho
• NO s2s.p.si - Carais Henrique Repara Instrumentos Musicais Carlos Ltda.
Rio Abaixo S • A.
Hars de Moura.
Gomes Ltda.
N a 626.654 No 626.578 - Gravadora Moderna
Fábri ca de Balas
Ltda.
626.852 - Falu Rapresentaçõrs
Aoki Ltda.
No 626.349 -- Mecânica Rowauto ILt da.
Ltda.
Ltda.
. 'Na 626. 579 - Pinetex Má quina s e NO 626.655 - Fi aazica da 1a.d...13
626.853
Paiaalth Szutan &
Na 626.350 - Panificadora Sagra- : p. :odu tos Texteis• Ltda.
Aoki Ltda.
,Cia.
do Pão Ltda.
,
Na
626.580
-Cotopol
Indgatria
Na 623.656 - Anune i arte PubaciNa 626.351 - Ryca Portas e D.vi- Text i l Ltda.
Na 626.854 - Packard Instrunant
ates Ltaa.
' Na 626.581 - Beiform Coiriér:tio e dades Ltda.
,dai Brasil Ltda;
Aplicaçã
de Chapas Plásticas Lida.
Na 623.352 - Rios Portas e D ivi- 'o
Na 626.675 - Anasiaos Gearg•os NO 626.855 - Sabrina Comércio do
626.58.2
- Bar e Café e Lan- .alarataancs.
siais Ltda.
illaterWis para Construaões Ltda.
Benfica
Ltila.
• Na 628,356 - Café e Bar Ianchet ta? 626.583
Na 626.076 - Ttanil Téciaela trai
Carbarn
i
de
Quím'ed
N9 626.856 - Irmana Nocera S. A.
Candongo Ltda
biJ Ltd,a
-;•rnarcia.1, Industriai
N 9 625.351 - Pertizara Idade:imante atDr,. f;23.
Importa-da.
ra
',Sai Chie Ltda.
No 623.530 - A Fradação Geia
13 'a sii Ltda.
N a 625.585 - Bar e Lanches 95 L1- Vafgas.
Na
626.868
Edmundo
Rodrianea
N
Faztleara Ia
, ad• a a ar; da.
, Is S.dites Jnior.
Ltdo.
626.681 a'anderao Ge;ana' N a 623.23 - Notara/a atipreadata
Na 626.322 - Tapeçaria Real Li,da., IV 626.566- - Alfaiataria ProfSsaa VáNaars.
saneest i na. Lida
No a'•a.:;32 -- 7'6113a da Bana Co-aInel rtscla.
No 623.893 -- lataaaila Santaite
nalrcia Artig
N ) 626.682 - A Inaciaçãa
Fo i eleiricos Ltoa. I N9 626.587
a' a,1:11:ti 'Ia o Abaixo S. A.
- Casa da Borra:ali atne•s.
No (V.5=1 - Iiirobila;,ria e (tons- t • a
l i a 2G.C.ae.
D.st..ihuidora Al
1
-ti rópole Ltda . .
t. afora São Pan 'o Ga:tralhas S. A.
Na 826.588 - Darto Comérc,o e Raarlicia.s "aau téricia Ltda
Ne 623.653 - A It
Letúl'o
Na 623.235 - inata a afia a a tais. 'It)-J;•.entacões
, N" 626.t"ta3 -- Faiança J,tiainca
S . A.
largas.
trutora São Pau iet G tutull-Cs S. A
.
e;ra..ta Ltda.
Na 6aa.eae
r.taeo:n PiihLi ',TadNa a26.589
Falir:c.a de Sabões N a 626.684-- Siguerit Moara e Rau- • No 626,949 - Faiane.a Corarnica D t.
Ltda
t 'aont Blac Ltd
. ti qua.Ltd a.
inarat va Ltda
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N9 627.033 - Produtos Alimentícios
Crisana Ltda.
N9 627.036 - Pentágono Contábil
No 626.970 - Beller de Carvalho Ltda.
ernandes.
N9 627.03 0 - Japan S.A. - Junta
• 149 626.971 - Auxiliar de Constru: Agro-Pecuá;
ia de Abastecimentos Navaias Estrela Ltda. cional.
No 626.976 - Elauto Comércio e
N9 627.0oo - Godomar Tecidos
:',Oústria Ltda.
Elásticos Ltda.
No 626.993 - Lanches doas Amigos
N9 627.035 - Ind. de Alarmes j:
boi Ltda.
623.994 - Bazar V. I. P. Ltda.
199 627.040 - Transportes Mar .
b26.996 - Prata Velha Anti- Ltda.
..0 Lida.
N9 627.,a-1 - Bijouteáns Conotr.
1, • 623.997
Brinasa Brinquedos dia Ltda.
S. A.
N9 627.042 - Com. e Ind. Caiçara
626.9:18
Bar e Café a Mar- Ltda.
N9 627.053 - Maquei Importadora
? t:27.060 - Cata)do Cater:na Lr- e Distribuidora de Auto Peças Ltda.
N 9 627.036 - Cartplast Carteiras
N" 6 1 7.031
Provag Indústria e. Plasticas Ltda.
V.-lure:o de Auto Peças Ltda.
N9 627.057 a- Bruno G. Martia7
627.002 - Panificadora Doceira nani.
1.„1Ca.
199 627.058
Irmor Ind. e Com.
627.003 - Bar e Lan-h.'s Léo de Vidros Ltd a.
N9 627.059
Bar e Lanches São
No 627.004 - Panificadora Mo- Francisco Ltda •
::.„.:tra Ltda.
199 627.060 - Ind. de Galvanoplas14) 0005 - Scc Consti utora ti Braslongo Ltda.
1 . 1 e LtJa.
N9 627.069 - Cam-Jur Ltda. Ind.
PY 6',.7.(106 - Mercearia Verde Mar e Com. de P
apéis.

Outubro de 1sruo

No 627.268 - Ouper-Mercados DaNO 627.325 - Penedo Imóveis e fftDo S.A.
corporações S.A.
No 627.269
Chiyoko Kawabe.
NO 627.340 - Irmãos Costa Cia, Li199 627.270 - Super-Mercados Da- mitada.
Do S.A.
No 627.341 - Tecidos Lago Ltda.
N9 627.271 - Laminação Finofer
N O 627.342 -- Distribuidora. de LuLtda.
brificantes Lu'ori-Bom Ltda.
199 627.272 - Bar e Mercearia 11 de
199 627.343 - Ind. e Com. de BeJunho Ltda.
bidas Doirairs Ltda. .
199 627.273 - Ind. de Frisos Borba
Gato.
N9 627.3
- Ind. e Com. de BeNO 627.274 - Bar Lancina e Piza- bidas Doirany , Ltda.
ria Macedo Ltda.
No 627.343 - Castelncci & Banosa.
NO 627.275 - Panificadora Nossa
NO 627.345 -- Wilson I austo MiSanta Ltda.
lan.
49 627.276 - Com. de, Chapas de
N o 627.347 -- TiNedbe:g Klop)x. S.
Ferro Vasfer Ltda.
A. Exportação
Importação.
N9 627.277
Lanches Pio Aguada. No 627.348 - Twed'oerg Kleppe S.
Ltda.
A. Exportação e Importação.
N O 627.278 - Jayme Semer.
NO 627.3/19 - Twedberg Kleppe S.
199 627.280 - Otan Organização A. Exportação e Importação.
Técnica de Auditoria Metropolitana
NO 627.350 - Lidia do Val Nanar.
Ltda.
N9 627.351 -- Churrascaria Frango
NO 627.281 - José Semer.
Dourado Ltda.
No 627.282 - Barley Transporte,
N9 627.352 - Panificadora ItcylceRodoviários Ltda.
na Ltda.
No 627..282 - Panificadora Roia]
N9 627.353 -- Cia. Nacional de FriLtda.
goríficos Conafrio.
N9 627.284 - Jorge Andres PranuN9 627.354 - Importadora Exporlictarbuskovic.
tadora e Repre,entaçõ,es Aldermon
NO 627.285 - Lanches Coliseu Ltda. Ltda.
627.007 - Trieme Indiutria e N9 627.070 - Cam-Jur Ltda.. Ind. miNta9da627.286 - Lanches Rápido LiN9 627.355 - Paulo Santarosa ,st
e Com. de P apéis.
Ca .1a,at a de Minérios Ir tda
Cia.
Ko 627 008 - Instituto de Beleza
N9 627.088 - Metalúrgica Geltoni
9.627.287 - Serralheria Binkafer
N9 627.356 - DL Produtos EletrôViu Leda.
Ind.. e Com. Ltda.
LtNda
nicos Ltda.
aa, 627.009 - Eduardo Chakrian.
199 627.089 - A Capital Com. de
199 627.288 - Super-Mercados DaNO 627.357 - Metais Flajam Ltda.
N^ 627.010
Mecânica Temago Materiais para Construções e Ferra- Do S.A.
N9 627.358 - Instalações Gelaste
L.t- .
gens Ltda.
199 627.289 - Bar e . Café Brasileiro Ltda.
N9 627.359 - Bar e Lanches São
N9 627.098 - Michael Rusch.
1' 627.011
Ltda.
Bar e Café Oficina
Martinho Ltda.
N9 627.099 - Niam Nlam 'Delicias
N O 627.290 - Metalúrgica Marconi
NO 627.360 - Organização PentáRo 627.012 - Dl Produtos Elétri- em Carnes Bovina S.A. .
Ltda.
gono de Contabilidade Ltda.
: . os Ltda.
199 627.361 - Metalúrgica Agua
N9 627.100 - Niam Nlam Delicias
No 627.291 - Armações Metálicas Raza
Ltda.
19" 627.013 - Mecanobase Indústria em Carnes Bovina S.A.
Tubarma Ltda.
NO 627.362 - Sovasi Ind. e Com
Comércio de Máquinas de Base LiN9 627.101 - Niam Niam Delicias N9 627.292 - Organil Representa- de Pulverizadores Ltda.
tada.
em Carnes Bovina S.A.
N't 627.3453 - Mercearia União Lições e Com. Ltda.
No 627.014 - Mecânica Aiveca Limitada.
49 627.102 - Niam Niam Delicias
N9 627.293 - Auto Nisto Zoológiroi Lada.
em Carnes Bovina S.A.
N9 627.376 - Sieg Metalúrgica Máco Ltda.
199 627.015 - Lanches Rio-Magé
quinas e Ferramentas Ltda
NP 627.110 - Soc. Melhoramentos
LI fia.
N9 627.294 - Leonardo Rodrigues
N9 627.380 - Sigismundo Bialosda Bertioga Ltda.
Nogueira Filho.
korski Júnior.
N9 627.016 - Discoteca InternaN9 627.115 - Waldemar Petersen.
N9 627.394 - Auto Pdsto UrUpenia
(' Lnal Ltda.
No 627.295 - Transporta lora Tole- Ltda.
N9 627.116
Nazareth Kechichian do Ltda.
N'•)• 627.017 - Lys(krne Indústria
N9 627.398 - Inmega Ltda. Ind
Netto.
crornércio de Cosméticos Ltda.
NO 627.298 - Depósito de Materiais de Máquinas e Equipamentos.
N9 627.018 - GrarAjas Paulnita LiN9 627.117 - Eletro Metalúrgica de Construção Piauí Ltda.
No 627.402 - Inbracom Ind. Bras
wi:;rda.
Pilar Ltda.
Rádio Comunicações Ltda.
NO 627.297 - Editóra Nacional de deN9
627.404 - João Moacir de Me1\1" 627.019 -- Or ganização Felix
NO 627.118 - Lanches e Pizzaria Divulgação Dinal Ltda.
Carros.
kl.' C.
Central Ltda.
N9 627.298 - Mercearia Big-Ben
N9 627.405 - João Moacir de MeN 9 627.020 - Futurama Acessórios
NO 627.119
Ramobrás Importa- Ltda.
deiros.
ira Automóveis Ltda.
ção e Com. Ltda.
NO 627.299 - Fábrica de Doces No 627.406 - João Moacir de Me199 627.021 - Bar e Lanches Beira
deiros.
NO 627.120 - Compact Engenharia T. H. Ltda.
fil a Ltda .
Ltda.
N9 627.407 :- João Moacir de MeNo
621.300
Com.
Ind.
ImportaNo 627.022
Elincom Eletfônica No 627.137 - Padaria e Lanches
ção Exportação Representações e Pro- deiros.
e com. Ltda.
N9
627.408 - João Moacir de MeSão Paulo Santos Ltda.
moção Cesartin Ltda.
199 627.023 - Adão Sabatino Agosdeiros.
N9 627.208 - Ptisto São Jorge LiN9 627.301 -- Leonardo Rodrigues
1no.
mitada. NO 627.409 -- João Moacir de MeNogueira Filho.
190 627.024 - Com. de Cereais Ar- NO 627.209 - Super Wolks Ltda.
deiros.
N 9 627.302 - Auto Peças Sonia
tildo Ltda.
N9 627.410 - Cia. Ind. de Papéis
No 627.210 - Papel Bráz Ltda.
Ltda.
N9 627.025
Cantgalo S.A.
Luiz Toledo.
n
No 627.411 - Cia. Indl. de Papéis
N9 627.026 Mauricila Comi. o Ltda. 627.211 - Construtora Planalto N O 627.303 - Ind. Metalúrgica Cos- Cantagalo
S.A.
tinha Ltda.
P;ropecuária S.A.
N9 627.412 - Cia. IndJ. de Papéis
No 627.304 Caldas Géneros Ali- Cantagalo S.A.
N9 627.027 - Hospedaria Coimbra N9 627.212 - Esquadrias Nossa Senhora Auxiliadora Ltda.
mentícios Com. e Representações LiNO 627.413 - Cia. Indl. de Papéis
mitada.
Cantagalo S.A.
No 627.028 - éonfeltarlet Centrsd N'9 627.213 - Ind. Barsal Ltda.
Serrada Ltda.
N9 627.414 - Cia. Ind. de Papéis
No 627.305 - Futurama Acessórios
ji Osasco Ltda.
N9 627.214 - .Madeireira Ponte Ltda.
Cantagalo S.A.
N9 627.415 - Cia. Indl. de Papéis
Ro 627.029 - Alvaro da Cruz Pi199 627.216 - Canor Administra
N . 627.312 - Ind. e Com. de Pei- Cantagalo
S.A.
UUÇO.
ção e Empreendimentos Ltda.
xes Cananeia Ltda.
N9 627.416 - Cia. Indl. de Papéis.
N O 021.030
Tecluaqui em. de No 627.218 - Vinícola Irmãos Do- N-9- 627.313
Ind. e Com. de Pei- Cantagalo S.A.
Máquinag Ltda.
nalisio S.A.
xes Cananeia Ltda,
NO 627.425 - Iracema Modas Li627.031 - Mercantil Agter da N9 627.239 - Socive S/C de 'Enge- No 627.317 - Condomínio Edifício mitada.
nraguscs Ltda.
No 627.427 - Equipetrol Ind. -e
nharia e Arquitetura.
Ietnanjá S/C.
Com. Ltda.
N9 c2a.ou - Algodoeira São José
N9
627.262
-.Med.
Par
Ind.
ParN9 627.324 - Penedo Imóveis e In- NO 627.428 - Boulnetrol Ind. e
utda,
macêaitica Ltda.
rama T.triz
corporações S.A.
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No 627.429 - Equipetrol Ind. e
NO 627.586 - Calçados Ibiá Ltda,
Com. Ltda.
NO 627.543 - Lanches Cardeal LiNO 627.615 - Otain - Organizaçâo
N9
627.590 - Atlanta Táxi Aéreo mitada.
No 627.438 - Lourençc, Bernardo
de Auditoria Martins Ltda.
Coutinho.
Ltda.
No 627.544 - Malharia Alay Ltda. Técnica
N9 627.616 - NahUel Imp
No 627.545 - Confecções Kaculi Exportação
ortação at
N9 627.443 - Dr. Rubens de Souza, -NO 627.591 - Atlanta Táxi Aéreo Ltda
Ltda,
•
No 627.444 - Dr. Rubens de Souza. Ltda,
No
627.617 - Coan Plásticos Ltdao
N9 627.546 - Coml. e Importadora
No 627.445 - José Elias,
No 627.592 - Artefatos de Borra- de Bebidas
Vallejo Ltda,
No 627.451 - J. Ca:nciro Sz
Cia. cha Rubberart Ltda.
No
627.618
Posto Vara Cruz IELL
Ltda.
No 627.548 - Cerealista .M Ltda. mitada.
N9 627.471 - Leonardo Alajandr o No 627.593 - Artefato á de BorraNo 62 7.549 - confee0ez 'gora, LiN9 07.619
Depósito de Bebici2.9
Fraga Ferez, Enrique Candeia Dura cha Rubberart Ltda.
Clemir.
mitada.
Benito Suarez Sanchez, Jose . Amig o
NO 627.594 - Artefatos de BorraRamos e Celestino Pereira Cancela. cha
NO 627.550 - Cristais Mavra Com.
N. 627.620 •- Cerealista P.M.
Rubberart Ltda.
Nos 627.472 - 627.473 - 627.47 4
e Ind. Ltda,
mita da .
- 627.476 - 627.477 - 627.478 NO 627.595 - Artefatos de Borra•
No 627.551Com. ekv.4 Cereais
627.479 - 627.480 - 627.481
cha Rubberart Ltda.
N. 627.621 - Gonçalves Lidar&
Triangusul Ltd-j.
627.482 - 627.483 - 627.484 Ltda.
NO 627.598 - Usina Ipojuca S.A.
627.485.
No 627.556 - Emprégo Ç.A. EmN9
N. 627.622 - Materiais de Cons.
627.597 - Usina Ipojuca S.A. pr eendimentos Sociais.
No 627.486 - Bar e Mercearia Vatração Lemori Ltda.,
lência Ltda.
NO 627.598 - Usina Ipojuca S.A.
No 627.557 - Ponderosa OrganizaN. 07.623 - Fábrica de Anéis paru
No 627.487 - Bar e Lanches Faixa
ção de Imóveis Ltda.
No 627.599 - Agricol S.A.
Branca Ltda.
Pistão
São Cristovão Ltda.
N 9 627.488 - Siderur Produtos SiN9 627.558 - Pondero & OrganizaN9 627.600 - Jomafeex Ind. e Com.
N. 627.624 - Artefatos de A lunú.
derúrgicos Ltda.
ção de Imóveis Ltda,
Ltda.
No 627.489 - Siderur Produtos SiNO 6'7.559 - Or g anização Amazo- nio Beanca fada,
No 627.604 - Comi. Ex p ortadora e nas
derúrgicos Ltda.
Com. e Rep resentações Ltda.
N. 627.625
Plasko Ind. a Com.
No 627.491 - Soc. Civil News Sei- Importadora Hanai Ltda.
de Plásticos Ltda,
ler Ltda.
No
627.572
Agro-Indl.
Ernbu
LiNO 621.605 - Farmácia Montene- mitada.
NO 627.497 - Panificadora Vila gro Ltda,,
N. 627.627 - Invicta S. A. Ad.
Praia Ltda.
N9 627.608 - Auto Pôsto Ida Ltda. N9 627.574 - La Bella Ind. e Com minis tra çâo e Serviços Técnicos.
No 627.498 - Santa Luzia Comissáde Calçados Ltda,
ria e Exp ortadora de Cafe Ltcla.
N. 627.628
NO 627.609 - Escritório Contábil
Ltda.
NO 927.575 - La Bella Ind. e Com clas Laborgel - Conservas AlinientiFiscal Union S/C.
Ltda.
de Calçados L tda.
NO 627.505 - Droga Bela Vista
N9 67.610. - Nelson Gueller &
N9 627.505 - Farmácia e Drogaria
N.
62/.629
- Alvaro da Cruz PINO 627.579 - Confecções Mac Icho
da Mexas Ltda.
Cia. Ltda.
canço.
Ltda,
No 627.507 - Farmácia Ibéria Ltda.
No 627.611 - Nelson Gneller &
N. 627.634 - Casa •Faichi S . A . e
NO 627.5E3 - Valor Mecaaica e FuN O 627.511 - EmprGgo S.A. Em- Cia. Ltda.
Com.
nilaria Vda.
p reedimentos Sociais.
No 627.6 1
. 2 - Auto insto Diadema
N9 627.512 - Nicolau" Challa,
N9 627.584 - Cafiro importadora
N. 677.701
Vanor Salema ArNo 627:514 - Juralex Ind. e Com. Ltda.
e Exportadora Ltda.
mond .
N O 627.614 - Móveis Alhambra Lide Artefatos de Cimento Ltda.
No 627.585 - Panificdlora Marca.N. 627.702 - Ind. de Calçados ElNo 627.517 - Depósito das Vilas mitada.
go Ltda.
bena S.A.
Materiais de Construção Ltda.
N9 627.518 - Casa M i mosa Ltda.
N. 627.703 - Ind. de Calçados
No 627.519 - . CaSa Mimosa Ltda.
Elberna S.A.
No 627.520 - Casa Mimosa Ltda.
N9 627.521 - Casa Mimosa
N. b2/.705 - La Plata Motores
No 627.522 - Casa mimosa Ltda.
mitada.
No 627.523 - Edilca Elitára LitoN. 62/.708 - Produções Discoraina
• gráfica de Campinas S.A.
Ltda.
No 627.524 - Cerâmica, Wenzel -LiN. 627.712 - Seiko Representações
mitada.
Ltd a.
No 627.525 - Moly , Bi a:. Importa.
N. U2' . 716 - Construtora e Instae Com. de Ferrai-acatas Ltda.
adora
Carvalho Ltda.
No 627.525 - Ind. e Corta de CalN.
•sados Caçivan Ltda.
VOLUME V
627.737 - Estabelecimentos Ga..
`ma S . A .
N" 627.527 - . Serra.lheria jussamar
Ltda.
ATOS DO PODER LE,GISL•TI,V0
N. 627.738 ---- Es t abelecimentos Gama S.A .1.C.A .I.M.
N o 627.528 - Francisco Cifre
ATOS
LEGISLATIVOS
DO
PODER
EXECUTIVO
garra.
N. 627.761 -- Banco Holandês tini.
do S . A .
N9 627.529 -- Ary Filtws Ltda.
Leis _de julho a setembro
No 627.`l20 - AWn- Pásto 800 Li
N. 627.766 - Mário Custódio 12o•
Divulgação n 9 1.064
mitadá.
Jrig ues .
PREÇO NCr$ 3,00
NO 627.53(- Pellegrina Tagl:aferri
N. 627.. 769 - Nar Tabariz Lida,
importação e Com. de Máquinas Operatrizes em Grral
N. 627.770 - Bar Tabariz .Ltda .
.VOLUME VI
N" 627.532
PaniricaW,ra Fler de
tad,.,
.627.175 ._.... 'Fel' Publicidade LiCanindé Ltda.
m: N
ATOS DO PODER EXECUTIVO
NO 627.534 - Antônio de Oliveira
tinN
o. . 627.776 - Elisa Rosa ChrisSantos.

COLEÇÃO DAS LE.as
9-cáá
,g?)

NO 627-.535 - Merádos r.:eymar Limiada.
No 627.536
Simons-Plast Ind. e
Com. de • Artefatos de Plásticos
Afins Ltda,
No 627.537 - Edilca haiitóra Litog ráfica de Campinas s. A.
No

627.538 - S.P.A. Soc. Paulista de Administração.
No 627.539 - Loja A Esmagadora
dos Domésticos de Utilidade Domésticas Ltda,
No 627.540 - Chuva de Praia Boi'.
tique Ltda.
No 627.541
M.
Coral
Ltda.
No 627.542 -- S. P. A. Soc. Paulista de Adminis,racão.

Decretos de julho a setembro
Divulgação n° 1.065
''PREÇO NCr$ 6,00

N. 627.777 - E.M.C. Equipamen1 Los Metálicos para Construções Linn.
inda .
N. 627.778 - Macenart Móveis e

DecoraçUes Ltda.
A VENDA:
Na Guanabara

Seção de Vencias: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: : Ministério da Fazenda Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembi5lso PostuiN'
Em Brasília

Na sede do D . I . N..

N. 62, .781 - Me rcearia ta Covadonga Ltda.
mâNes.. 627.788 - Oswaldo Benedito Si- ., N. 627.789 - Sup ermercado Cm..
Cm Ltda.
N. 627.790 . n Red Redes E l
étricas
de Pilstribuição Lida.
N. 627.801 - Libon At t tomóvels
Ltda.
N. 627.804 - Cotesul Cia Telefô.
nica Sul Paulista
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627'.958 - Clinica de Esterilidade
Cotestal Cia. Telo,
N. 627.805
jônica Sul Paulista.
N. 627.806 - Metalfinos Comi.
Vetais e Artefatos Ltda,
N. 627.807, - Fábrica de Móveis
1:R. Ltda.
Ind. de Penas de
N. 627.808
Tãves Miabel Ltda.
N. 627.810 - Mercadinho Vera
N. 627.811 - Farmácia Campos LiJrtada.
N. 627.812 - Orbradil Praganização
3rasileira de Disco Ltda.
N. 627.813 - Odil de Sá Imóveis
Ltda.
N. 627.813 - Odil de Sá Imóveis
7,tda.
- N. 627.814 - Ind. e Com. de Rourpas Lian Saad Ltda.
Panificadora Princesa
N. 627.815
Jo Triângulo Ltda.
Damar Coral. de
N. 627.816
Ao a Ferro Ltda.
N. 627.817 - Pôsto Centenário Lioa'teda.
N. 627:819 - Representações Weinaet Ltda.
N. 627.820 - Sekai Ind. e Com.
Ltua .
N. 627.834 - Fábrica de Bôlsas
r,,rtda .
Panificadora N. S.
N. 627.823
doa Rçmédios Ltda.
N. 627.824
Bar e Restaurante
Niisko Ltda.
N. 627.825
Kenji Watanabe.
N. 627.282 - Alexandre Loschi.
N. 627.830 - Plastbag Plásticos é
Derivados Ltda.
N. 627.834 - Fábrica de Bolsas
JEss Ltda.
7
N. 627.835 - • Bar e Bilhares Me(itopol Ltda.
N. 627.836
Farmácia Droga-'
ãtlas Ltda.
N. 627.840 - Pieltex S. A. Indtistril
N. 627.842 - Casa Lido S. A.
Com . Ind. e Importação.
N. 627.849 - Bar e Canutina Coas Negras Ltda .
.N. 627. .857 - Produtos Alimentícios
do Litoral S.A. Ind. e Com.
N. 627.892 - Clarrison Barbosa
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Conugal e ChekUp de São Paulo Limitad
N. 627.965 - Com. de Plásticos
Ind. de Móveis EsN. 627.980
'<atados Maclede Ltda.
N. 627.982 --- Perlumaria Vaticano
Ltda.
N. 627.983 - Padaria Imperatriz
N. 627.984 - P-Mad Pisos Madeira
Ind. e Com. Lt da.
N. 627.985 - Matadouro de Aves
Guarapary Ltda.
N. 627.986 - Jacinto Alves Cooveia.
Savipa Indústria e
N 627.987
Comércio de Metais 'Ltda.
N. 6274988 - Deofarrna Limitada.
N. 627.989 - Enmei Engenharia
e Com. Lida.
N. 627.990 - Confie Contabilidade
Finanças e Econômicas Ltda.
N. 627.991 - Ind. e Com. de Plásticos Thoplast Ltda.
N. 627.992 Niquelação e Cromeáçâo Nossa Senhora das Graças Limitada.
N. 627.993 - Seara Serviços de
Engenharia Arquitetura e Administração Ltda .
N. 627.994 - Construtora e Incorporado Ipiranga Ltda.
N. 627.995 .- Delphia Elétrica Limitada. •
N. 627.996 - Bazar das Reginas
Ltda .
N. 627.997, - Depósito de Vinhos
Realeza Ltda .
N. 627.998 - Augustu's Hidroelétrica Ltda.
N. 627.999 - Bar e Restaurante
Api Lida..
Elcio Silvério BaN. 628. .500
tista.
N. 628.001 - Ind . e Com. de Máquinas Ltda .
N. 628.002 N. 628.002 - IVIogicruz Distribuidora de Materiais para
Construção Ltda .
N. 628.003 - Edouard Maurice Samama.
N. 628.004 - Retifica de Rolamentos Nako Ltda .
N. 628..007 - Jorga Importação e
Come:cio - Ltda.
N. 628.013 - Nasa Nacional de
Empreendimentos Sociais S. A.
Giuseppe Nahaissi.
N. 625.014
Giuseppe Nahaissl.
N. 628.015
N. 628.020 - Hidraforte Ind. e
Com. de Cal Ltda.
N. 628.021 - Frigorifico Indl. São
José Lida.
N. 628.049 - Ernprésa CinematoLtda .
gráfica
Astro - Casa da Ilha da MaN. 628.186
deira
Kemperco Corretagem
N. 628.187
tda.
deN.
Seguros
628.200L - Unuibrás S. A. Empreendimentose -Perticipações.
Top-car Auto Capas
N9 628.205
Ltda.
N9 628.205 - Top-Car Atito Capas
Ltda.
- - Top-Car -Au.to Capas
N9 628.207
Ltda.
N9 628.2.i0 - Dano Ferreira Sholl.
N9 628.246 - Pamphilo Clio dos
Sant.)s.
N9 628.256 - J. A. Cardoso S.A.
Ind. e Com.
J. A. Cardoso S.A.
N9 628.257_
Ind. e Com.
Moinho Limeeiro
NV

N. e27 .893
Vip Vendas Inves(imento.; e Publicidade Ltda.
N. 627.894 - Vip Vendas Investimentos e Publicidade Ltda.
IN. 623.895 - Vip Vendas Invastibentos e Publicidade Ltda .
N. 627.86 - Vip Vendas Investimentos o Publicidade Ltda.
N. 627,897 - Vip. Vendas Investimentos e Publicidade Ltda.
N. 627.898 - Vip. Vendas Investimentos e Publicidade Ltda.
N. 627.899 - Livros de Minas
S. A.
Obras de Assistência
N. 627.900
Social da Paróquia de Nossa Senhora
•
da Patrocínio de Caldas.
N. 627.902 - Maria Consuelo
Sehering de Carvalho.
N. 627.906 - Peter Kellemen.
N. 627.907 - Planalto Coutry Club.
N. 627.908 - Planalto Contry Club.
N. 627.910 --- Bar e Restaurante
Nardinal Ltda.
N. 627.911 - Bar e Restaurante
Uardinal Ltda.
N. 627.921 - Granilar Indústria de
nevestimentos Ltda.
N. 627.937 - Planic Planejamentos
Ns 628.277 - arquitetara T:apical
de Negócios Imobiliários e Corretagens. Terra Ltda.
N. 627.946 - Brasitália Gráfica e No 628.283 - Viking Coral. Exportadasit Ltda •
Mitoraa S. A.
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N9 628.293 -1- Confecções Reino In- N O 028.1385' .-;-- Corrnet Ind. e Com.
fantil Ltda.
Lida:
N9 628.355 -; Cia. nap olitana de No 328.983
Atito Mecânica Mira
Óleos Vegetais.
'
N9 628.363 - Éstanislau Franco Ltda.
N9 628.688 -tuia da Costa Ratto.
J LIMOr .
N9 628.689 - Dihral
DivulgcdoN9 628.370 - Resarte Ind. e Com. ra Brasileira
de Livros Ltda.
_
de Plásticos Ltda.
N9 628.690 - Marualtur Turismo
N 9 628.371 - Resarte Ind. e Com. Ltda.
de Plásticos Ltda.
N9 628.691 - Funilaria Dom Bosc0
N9 628.372 - Concordia Igenhel- Ltda.
ros Associados.
N9 628.692 - Nelzon Pasquim.
N9 628.373 - Terram Terraplena- N
9 628.693 - Escritório Contábil
gem Mecanizada S.A.
Paulista Ltda.
N9 628.374 - Concordia Engelhei-Luso
N 9 628.695
- Com. e Rtpresentaros Associados. *
oóes 'de Cereais Aliada Ltda.
N9 628.375 - Concordia Engenhel- , N9 628.696 .._, Transatientie Ind. e
ros Associados.
Com. Ltda.
N9 628.376 - Terram Terraplena- N9 628.697 - Novidades Linan Ligam Mecanizadas S.A.
mitada.
N9 628.377 - Teriam Terraplena- N9 628.700 - - Verdlex Ind. e Com. gera Meraniza das S.A.
N9 628.373 - Sinhá Dona Modas Ltda.
1 N9 628.701 - Construtora Cudi S.
Ltda.
N9 628.37? - -.1intrá Dona Modas A. Ind. e Com..
Ltda .
I N9 628.702 - Sovasi Ind. e Com.
.
N9628.397 - Lpjas Meta B cicletas de Pulverizadores Ltda.
j N9 628.703 - Cicero Costa.
Ltda.
N9 628.3-38 - Ricardo de Oliveira e l N9 628.704 - Teteca Magazine ij.Imitada.
Silva.
N9 828.399 - Ricardo de Oliveira e: N 9 628.705 - Adega Valencia Ltda.
Silva.
1 N9 628.706 - Auto Pósto Galo Bri•
N9 620.403 - Ind. le Vassouras lhante Ltda.
1 N9 628.707 - Sacotena Ind. e Com.
Atlas Ltda.
N9 628.405 - Farmácia Santa Te- de Artefatos de Ltda.
I N9 628.708 - Cia. Brasileira de
rezinha Ltda.
,
!Habitação Popular.
N9 628.406 - Abastecedora Atlan-. 1 N9 628.709 ..._ pànificadora Fatima .
1
tic Ltda.
Ltda.
N9 6::': .407 - Acessórios Boa Espei N9 628.711 - Ind. de Calcados Lurança lada.
na ! ce
Ltda . .
N9 G28.408 - Ind. Ag: o-Pecuá ria í•
N9 628.714 - -Administradora ZarSão J. .2 Ltda.
rzur & Kogam Ltda.
N9 82a. o 12 - Engenharia Com, de i N9 628.715 - Adminisi radora Zar- _
Veicu ie, e Máquinas Agrícolas S A. zur & Kogam Ltda.
Cerra- .i.
1 Ne 628.716 - Administradora ZarN e Mana - Esquadrias Betânea zur & Kogam L'da.
Ltda.
1 N9 628.717 - Administrad6ra ZarNe 62a.414 - Madeireira Roseira zur & Kogam Ltda.
Ltda.
1 N9 628.718 - Administradora ZarN9 :aí' 417 - Tipografia Leão zur
& Kogam Ltda.
Dehon Ltda.
1 N9 628.720 - Administfadora ZarN9 522.418 - St. Egydyer Eisen zur & Kogam Ltda.
Uund Stahl Industrie Gesellschaft. 1 N 9 628.721 - Administradora ZarKogam Ltda.
N9 628.423 - J. Perera Filhos & zur
N9& 628.726 - Ind. Metalúrgica
Cia.
N9 628.428 - Soc. de Automóveis
(2) Notificação
tuiense Ltda.
N9 028.473 - Imobiliária Unidos Ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparecer a
Ltda,
N9 628.485 - Comi. Bilaary Ltda. ;este Departamento no prazo -de noNO 628.486 - Mineração .São Se- venta (90) dias, a fim de efetuar o
pagamento da taxa final ed acordo
verino S.A. Com. e Ind.
NO - 628.487 - Emprêsa. Montadora com o Decreto ne 254, de 28-2-1967.
,Bruiroza Ltda.
Indl. do Nordeste Ltda. Iminol.
;(£,)
N9 628.42.8 - Osvaldo Gonçalves de i
Lima.
Retificado nor ter siclo cern rn:erreeão em 29 da rotenViro
19e!'
N9 628.489 - Brito & Queiroz.
N9 628.490
Comi. Realeza Ltda. 1 ,, N2 5935l`Pte "a .Tfr • -11n19 628.E04 - Ipage - Ind. Paulis- i lurg.ca
s.
332 Ali•
ta de Gelo Ltda.
•
N9690542 - r•nr.liistr. t• 'ko Arreta-N9 628.505 - Talamac S A. Má- tos de Porrac a
l a e 121-'. :ens Guta)
quinas Inds.
- P - 31strn '382
N9 628.508 - Transportes Eduardo
N9 590.773 r:
• ''t
Ltda.
e Corte
Chepas Ltrar, N9 628.525 - Waldemar C. Pinto '170 3 2a 416.
& Cia. Ltda.
b 1:9 520.784 - Afiur d g Fiam leiN9 628.529 Club.
betais - Pe a 'si.ro 202.e17
N9 628.530 - lIigh Club.
N9 591.735
Matara
a r
N 9 628.552 - Bauhaas Móveis de _
s32.,A8
Classe Ltda.
119 120.712 - 1ns •ti . 10 S.alta FiloNo 628.510 - Peristle al S.A. Iam:- mena Eco. Ltda - R a gaaro 7.1,.`Mt7naçâo e Gom.
na 222.0.1P
N9 628.574 - Papelaria Lola •Mar
1T 120.893 ..i.nderia Lar L'ul.
Ltda.
- - Rat'steo 332.'20.
N9 628.576 - Fábrica de Calçados
N9 ee9,6e,3.- Içarei Gaaeaa,
pePilar Ltda.
.-;'stro 332.411.
NO 628.587 - Grama Produtos de N O 590.814 - José Otcro Fe aoto Beleza Ltda.
Registro .382.422.
N9 628.631 . - Magrico - Máquinas Ir 590.817 - aledel da naco A G.
Agrícolas São Paulo Ltda.
- Reaistro 382 423
NO 590.121 - Indastt-a e CornarN 9 628.556 - António Sa.nches Geldeano.
elo Ealcsfrio Ltda. - Ft-eg'scro tiú- •
No 625.676 - Fazenda São Luiz rriero 382.424,
NO 590.921 - Farnacia Bira Ltda.
Sociedade Anoninia
NO - 628.681 - Cormet Ira: e Com. - Re a,ittro 382.4'25
N9 59a.945 - Beuafie:adora de Tia Ltda.
•
P, a1. Ltda. - Registro naNo €28.682
Dedir Máquinas e Ma- pas
-a 33?.4-2,6.
:ciaria Tiara Escritório Ltda.
N°591.024 - indústria Illecân ca
N 9 628.683 - Mafe Pubile:dade LiYbarra Ltda. - RegStro 382.4.27.
mitada.
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319 591.029 Pigou Distribuidora
glosmética Lda. - Regist ro -382.428.
c• N9 591.072 - Serraria Paschoal
itada - Registro 382.429.
No 591.102 - Indústria e Comérolo
Chinelos acume Ltda.
382.430.
N9 591.105 - Tecidos Monumento
Ltda. - Registro 382.431.
N9 591.187 - Confecções Pernil Li-

tmitada - Registro 382.432
N o 591.205 - Cia. Brasileiras RhoBiaceta Fábrica de Raion - Registro
)oo 382.433.
N9 591.206 - Cia. Brasileiras RhoRiaceta Fábrica de Raion - Registro
laç 382.434.
; No 591.214 - Fernando Est r ella e
,Walter da Costa Mattos - Registro
lie 382.435.
NO 591.392
Fundação Agriiner
Re g istro 382.436.
No 591.423 - E. 1. du Pont de Neimours And Company - Registr3 número 382.43'7.
N O 584.164 - Gaimatter Netto
Ltda. - Registro 382.438,
' NO 584.328 -w" . Mario . tino - :Regi36ro 382.439,
• .N9 585.084 - Indústria MetaltlrgiBarci Ltda. - Registro 382.440,
N o 585.259 - Indústria Metalúrgiba Jerry Ltda. - Registro 382.441.
N 9 585.274 - Rádio Bandeirantes
G. A. - Registro 382.442
N 9 585.821 - Murillo .G'ondim CouUnho - Registro 382.443.
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IP 590.983 - Einprêsa 30rnalistiea Ne 556.287
Brasileira S. A. - Registro 382.470. cio e Indústsia
RegiStro 382,492.
No 591.225 - Inimista Preservação N9 556.919 Yung Zeag Istdústria,
de Madeiras e Metais e Extinção de e Comércio El. A. - Registro 'VimeExtintores de Insetos Ltda. - Re- ro 382.493.
sistro 382.471.
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'traço° - Registro 382.472
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- Registro 382.496.
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'ticos Ltda. -- Registro 382.475.
-- Registro 382.498.
No 455.133 - Casa Prata S. A. Importação e Comércio - negistro nú-

Outubro de 1968 4971)
N9 588.742 -= Atlanta S. A. Balas'
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N O 588.58? -; Braeoznim Indtiatria
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N O 486.771 - José Joaquim da Coso
- Registro 381.828.
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n9 381.838.
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nO 382.480.
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- Cia. Cestari
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Martojo Ltda. - Reg sim'
Registro
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no 381.841,
N o 524.809
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Ltda. - Registro 382.482.
N O 565.094 - Estaleiros do NordesNo 563.095 - Laboratórios Ba'claga
No 528.026 - Pedrina Tava res Ne- te S. A. - Re gistro 382.506.
San t S. A. - Registro 381.8<2.
ves - Registro 382,483.
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382.507.
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Industrial de Empreendimentos e
tParticinações S. C. - Registro nú- N O 566.608
Edson Myra. de Mo- Laboratories - Registro 381.844,
No 569.677 - Societé ghodia: ria
mero 382.484. •
raes - Re gistro 182.508.
NO 566.634 - Cosmofone Indústria R,,g , stso 381.846.
NO 538.918 MESA :=. Indústria Eletrônica
Ltda. - Registro núme- No 575.770 - Miller S. A. Viagens
, Brasileiras de Embalagens S. A. Turismo de Rep r esentações - RegisRegistro 382.485,
ro 382.509.
,,to no 381.847.
N9 576.400 - S i mões & Cia. No 546.582 - Rheera ManufaetU- No 566.715 - Josmar Discos Ltda.
- Registro 382.510.
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No 576.653 - Rádio Rio Ltda,
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No 566.772 - Metalúrgica Clararte Registro
381.850.
- Registro 382.512
No 553.285
Bicicletas MOnark Ltda.
N O 566.907 - Ladeiro 13 Cio. Lida.
N9 577.424 - Guarda Chuva e Con..
S. A. -- Registro 382.483,
- Registro 382.513.
feções Trianguio Ltda. - Registro
, N9 554.431 -.
Lerner =
381.854.
Re g istro 382.489,
No 566.917 - Café KentInho Ltda. n9NO
578.461 - Cia. Fotoquimica
5 N O 556.009 - Plaza Discos Ltda. - Registro 382.514.
cional
Registro 381.859.
- Registre 882.490.
No 556.933 - Fábrica de .Filtrosi NO 578.623
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- Eduarso Celestino
Fiel e Senum Ltda.
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Rod
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- Registro 381.860.
/Registro 382.491,
mero 382.752.
N9 571.702 - Roberto Marnho -4
Registro 381.872.
NO 573.122 - Cromos S. A .
tas Gráficas - Registro 381.880.
No 575.466 - Abra8fer Abrasivos
e Ferrametas Ltda. - Registro nit‘.
mero 381.881.
N9,584:564 - Ana Mana Rodrigues
Doca - Registro 381.812.
N9 584.929 - Indústrias Químicas
Anhembi S. A. - Reg(stn) '381.884.
No 585.000 - Artefatos Y.ndustriaba
(Plásticos) Arplin Ltda. - Registro
no 381.885.
N9 585-089
Calçados Luizinho
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3. A. - Registro 381.8d9
NO 585.244 - Truc Transport C3 Ro..
doviários Urgentes de Cargas
- Registro 381.890,
•
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N o 585.475 - Metril
Trindade Ltda. - Regist ro 381.899.!
gisNtro0583581.498597.- João Romano
Re-'

mero 382.478.
NO 494.593 ;"-: Majestle Filmes e
Equipamentos Ltda. -- Registro
'mero 382.477.
N9 505.607 - Flocos Cornchips
!Produtos Alimentícios Ltda. w• :".
Registro 382.478.
•
N9 514.691 Indústrias York S. A.
Produtos Cirúrgicos - Registro nú-

No 586.507 - Fernando Carvalho
:Ume.% - Registro 382.444
N9 586.903 - Codéga S. A. Indús-

Ma e Comércio de Madeiras - Reãistro 382.445.
N O 587.419 --J. A, C. P. M. Comércio
iO Representaçes Ltda. - .P,egistro

1ito 382.446.
N O 587.667 - Thalels Indústria e
pomércio de Roupas Lida. Regis-

km 382.447.
.N 9 587.712 - Bar e Lanches Capricornio Ltda. - Registro 382.448.

No 588.140 - Dr, Mílton Ayres La()arda - Registro 382.449.
No 588.536 - António Pio Cardoso
p ilho -- Registro 382.450.
N O 588.580 - Lanches Lusobar Li-

Csitada
Registro 382.451.
NO 588.752 - Editorial Bruguera
Ltda. - Registro 382.452.
1 .I9 588.753 - Editorial Bruguera
Ltda. - Registro 382.453.
No 588.978 - Pfaudler Permutit
inc. - Registro 382.454
N 9 589.144 - Ciou Comércio e InClustria de Produtos Anti Corrosivos
Lida, - Itegistro 382.455.
No 589.193 - Metalúrgica Imbarie
Ltda. - Registro 382.456,
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o;.- Registro 382.458.
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Ltda. - Registro 382.481.
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São Schnyder Ltda. - Registro.
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Registro 381.900.
N9 586.203 - Mario A. Coser no
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PATENTES DE INVENÇÃO
PON ' TOS
laaRaMaa N 158.024
De 30 de abril de 1964
Reque:ente: Enrique Juan Paca
cini, - Buenos tares na Ra-pública Argentina.
" Apci foiFamas Característicos:
çoamentos em Aparelho' de barbear
1. Aperfei çoamentos em aparelhoo
de barbear elétrico, do tipo que
compreendo pelo menos uma lâmina (faca) alojada em tuna taa:xa
parta-lamina, e doposta em relação
a uma contra-lâm i na, de modo que
posso sofrer dasiccamentos relat i vamente à esta, parmanecedo em can •
tacto de roçamento cem a mesma,
caracterizados pelo fato de que dita porta-laminas é constituída 'por
paredes substancialmente hermeticais, achando-se provida na inetma
pelo menos uma comunicação com
um diapositivo produtor de vácuo.
2. Aperfeiçoamentos em aparelhas
de barbear elétricos, como reiv min
cado em 1, caractedzados pelo fatc
de que o dito ddpositivo. produtm
de vácuo é constitudo por uma bamba à vácuo raa ativa, alojada em uma
câmara disposta na carcasaa do
aparelho, ficando vinculada ao motor de acionamento de-ta por meia
de urna conexão cinemat ica aproprada.
3. Aperfe'ço....mani:as era apea cibo
de barbear elétricos como ,.eadnaicarlos em 1, caracte:izados peio late
de dito disposi tivo produtor de váraic
ser constitudo per rma bomba. e
Vácuo rotativa, alojada na estrutura da placa de cinculaaão do aparelho a uma Lano da de carrerne na,
rade de gilas :nação, f cuido v %ralada a um motor de ac •cnamento d1posto em dita estrutu a e ligado ele r
icamente aos terminais da placa,
achanao-se munida d'ta bomba do
pelo ma nos um coaducto flexival dcorvo:fia com o no-da-laminas.
4. Aperfeloaamenlo em aparelhos
de barbear elétricos como reivindicado em qualquer um dos pontos característicos precedentes, caracterizados
pelo fato do bordo de apoio da enrcassa do aparelho aabre a pele do
usuário estar munido de uma pluralidade de fendas: extendidas entre a
superfície externa daquela e a interna da caixa porta-laminas.
5. Aperfeiçoamentos em aparelhos
de barbear elétricos, como reivindicado em qualquer um dos pontos característicos 1 a 3, caracterizados pelo
fato de Que a zona de corte das contra-laminas apresenta seu bordo externo de apoio contra a pele do usuário provido de uma pluralidade de
fendas extendidas entre a superfície
externa do mesmo e a interna da caixa porta-laminas.
6. Aperfeiçoamentos - em aparelhos
de barbear elétricos, como reivindicado em 1, caracterizados pelo fato de
que a caixa porta-lâminas se acha
dividida em tantas porções hermèticemente separadas quantas sejam as
lâminas que possua o aparelho, ficando cada uma de ditas porções M/21aida de uma comunicação com a dis
produtor de vácuo.
-positv'
7. Aperfa tcoamentos em aparelhos
de barbear elétricos, confeame as reivindicacões precedentes. construidos
C dispostos como já foi descrito, com
referência aos desenhos ?lustra vos
que acompanham o presente mentorial descritivo e para ou fina néle
esnecifica os -

TERMO N9 162.355
de 3 de setembro de 1964

PUBLICADOS

unia máquina a cionadora de eleinferior do suporte graduava],
mentos apresentadores em si conhe- braço
ap oiado em um munhão corrediça
cida,
atrvée de uma barra em esquadro no
Requerente: Rarnõn Balague'r Go6 - Mecamanno controlador da Suporte do gula-suporte,
lo bart. - Barcelona, na Espanha.
trama, conforme reivindicado ante- Pontos característicos: Mecanis- ormente,
11 - Mecanismo controlador da
nos pontos caracteristicos
conforme reivindicado em
mo Controlador da Trama.
1, 2, 3, 4 e 5, caracterizado pelo fa- trama,
todos os pontos característicos ou
to
de que no munmão da cabeceira revindicações anteriores, caracteri1 - Mecanismo Controaador da
Trama, caracterizado por se achar r co suporte dó guia-suporte se acha zado pelo fato de que o sup orte
gra
articulada
uma alavanca percursora
constituiu° por um carro composto
-otaniemsubraçopeicmae uni nualeo corrediço pcnador de eulo braço inferior em sua extremi- p
orta eu sua extremidade um munUni guia-suporte facilmente pra dade se articula uma biela gradua- a° onde aplicar-se-á um gatilho que
em uma extremidade a um apoio do va' saibre um munhão articulado oscilará sôbre um eixo cosa extremibastidor da mar pelo lado da intro-d num braço de uma alavanca apoia- dade rosc¡ueada sóbre dita munhão, o
mação da trama e na outra extra- da pelo outro braço em um ponto qual mediante uma mola reaulará a
midade livre da guia-suporte existe fixo do tear e que aproximadamente Pressão necessária do gatilho para
um topo do percuroso do carro, sen- no centro de dita alavanca se alojar reter o pivô da pequena régua na
do dito carro arrastado por um ca- mu pequeno roleta com movimento Posição de descida durante tantas
Do acianado por. qualquer máquina ae rotação para fazer descer e su- passadas quantas interessar apreselecionadora de elementos apresen- bir a biela graduável por meio de sentai o mesmo fio da trama.
tadores de fios da trama e em cujo, um cone apropriado acimado por
Reivinaicam-se, finalmente, os benúcleo- corrediço do mecanismo, os um eixo do tear, tranmitindo o moemeientos apresentadores são uma vimento de percussão ao outro bra- neficias da Convenção Internacional
pequenas reguas que se deslocam ço superior da alavanca percursscra a que alarde o art. 21 do Código da
sob a ação de um braço percursore cuja extremidade em forma de mar- Propriedade Industrial, tendo ern
para a apresentação de fios da tra- telo percutirá sôbre a pequena ré- vista que pedido correspondente foi
ma se introdutor da trama.
gua para situa-la na nosição de des- aepositado na Repartição de Patentes na Espanha sob ne 291.994, de 11
2 - Mecanismo contralador da I cida a fim de apresentar o fio da cie setembro de 1963.
trama, conforme reivindicado em 1» trama mediante o acionamento do
caracterizado peio fato das peque- cabo de comando da máquina em si
nas réguas alojadas no núcleo pode- conhecida.
~O IQ 163.248
rem ser introduzidos tantas fios
7 - Mecanismo controlador da
De 8 de outubro de 1964
quantos convir á trama e cuja con- trama, conforme reivindicados nos
Requerente: Construtora Electrics
figuração permita Introduzir longi- pontos característicos ou reivindicatudinalmente um tornei para alojar çoea anteriores, de número 1, 2, 3, 4 Espadola E. A. - Madrid, Espanha
em cada um uma mola helicodial de 5 e 6. caracterizado Dela fato de que - Pontos Caracteristicos: " Aperfeiretenção com tendência a posição de era descer a Pequena régua de apre- çoamentos em Travões Elétricos".
ievantarnento e que o extremo in- sentação da trama, permanece al1. Aperfeiçoamentos em travões
terior de cada urna de ditas pequeienando o fio da trama, sendo reti- elétricos que funcionam por meio de
nas réguas esia dobrado em angulo da
a
pequena
régua
por
um
gatilho
correntes de Poucault geradas num
reto para fo rmar o pé da mordaça
em colaboração com um pira com a condutor que se desloca num campo
e em mesma extremidade seap/icará pequena
régua
que
disparará
quanum pequeno corpo suporte cilíndri- do devido a conveniência de troca magnético perpendicular a ele, caracterizados por se dispor uma ',Mica
co que interiormente aloja uma de fio da trama Que se tenha deslo- bobina dentro de uma massa ferromola. heliocdal de r e tenção que cada e o martelo se acha em posi- magnética que a cobra totalmente,
pressiona um embolo em cuja ex- cao de percurtir novamente a outra tapto interior como lateralmente,
arennaaaa se encosta o pé móvel que Pequena régua
criando-se na referida massa, ao ser
•
ccanperá com o ou tra pé fixo a morexcitada a babina, um campo magoaça correspondente a cada peque- i 8 -- Mecanismo controlador da nético teroidal dirigido-em sentido
na régua a fim de prender o fio da trama, segundo os pontos caracte- axial para a zona periférica por efeito
nsticos ou reivindicações anteriores de massas polares sendo por estas fetrama.
de números 1, 2. 3, 4, 5, 6 e 7, carac- chada através de um elemento girató3 - Mecanismo cantrolador terizado pelo fato de que o gatilho rio.
da trama conformereivindicado em l que interferirá na subida do pivô
2. Aperfeiçoamentos segundo a rei1e 2, caracterizado pelo fato de par- pequena . disparará automaticamente vindicação
1, caracterizados por o
tindo da extremidade inferior da' q uando, por conveniência de mu- elemento giratório ser constituído Por
pequena régua encostar-se-á um dança do fio da trama, assim mes- um disco sensivelmente plano, dispontaraço em sentido diagonal ao carro,' mo será preciso mudar a pequena 00-Se então as massas polares de
em cuja extremidade se aloja um; régua que o carro transportará atra- modo „que o campo magnético seja
gulaflos graduável, a fim de que o ves do cabo de comando, alojando-a dirigido normalmente ao referido disca trama que passa através. de dito em determinado lugar para ser gol- co; o disco possui na sua superficei
aula-fias e retido peia mordaça, per- peada pelo percursor ou martelo que exterior palhetas convenientemente
maneça em posição para a apresen- situará a nova régua em posição de dispostas para produzir uma corrente
tação do fio trama.
estabelecer o ciclo de recolhida da de ar que o arrefece.
4 - Mecanismo controlador da trama.
3. Aperfeiçoamentos segundo a reitrama conforme reivindicado eni 1
- Mecanismo controlador da vindicação 1, caracterizados por o
e 2 3, caracterizado pelo fato de que trama, cautorme reivindicado nos elemento giratório ser constituído por
a extremidade livre do gulasuporte pontos caracteristicos ou reivindica- um tambor, sendo neste caso o camcio carro apoiada no tear, desliza o ÇOes precedentes, de números 1, 2, 3 po magnético dirigido para a supercarro por meio de rolétes ou bilhas 4 5, 6, 7 e 8, caracterizado pelo fato fície lateral do cilindro que forma o
para o deslocamento fácil e pelo d.
e que quando fôr conveniente in- referido tambor; o tambor encontrafato de que neste guia-suporte se troduzir uma mesma trama em vá- se provido em tôda a sua superfície
Intercala um guia-tornei que aloja- rias passadas consecutivas, o gatilho exterior de palhetas destinadas a prora urna mola de arrastamento do retido por sua mola correspondente duzir tun efeito de ventnlaçfua para
carro com tendência a posicionar o mantem a pequena régua interessa- o seu arrefecimento, ficando vazio o
carro e a pequena régua correspon- da, na posição conveniente durante espaço entre cudo urna das palhetas
parte anterior da tambor a fim
dente selecionada.
O número de passadas julgadas ne- edeaprovocar
a aspirarão de ar que
cessárias.
5 ...... mecanismo controlador da
se canaliza para o interior e extetrama, conforme os pontos caracte10 - Mecanismo controlador da rior; em quatro dos espaços disposristicos anteriores de números 1, 2, trama, conframe reivindicados nos tos diametralmente as palhetas en3 e 4, caracterizado pelo fato de que pontos caxacteristicos ou reivindica- contram-se unidas a fim de melhorar
o ramhão io núcleo se encosta nu-1 Coes anteriores 1, 2. 3, 4,-5, 6, 7, 8 a resistência mecânica do rotos.
ma extremfdade do caba encaixado e g caracterizado pelo fato de que a 4. Aperfeiçoamentos segundo as
para acionar o deslocamento do car- ctenmitação e graduação do topo .de reivindicações anteriores, caracteriro para situação das pequenas ré- a bertura da mordaça corresponden- ?Eidos por se encantar montado em
guas e a outra extremidade do cebo te efeinno-se-á em uni tornei reta- derivação com a bobina um aliada de
~abado Se encosta no comando de lineo inserido na extremidade do I giUdr' 0~1,11 &IMA du s walSrlin tx. nual
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Dee em curto-circuito a bobina quan- de aquecimento elétrico, várias rodas
12. Ap erfeiçoamentos em forno elé15. Aperfeiçoamentos em forno elée
do se efetua a abertura do circuito.
dentadas Ware ambas as Cxtremida- trico para assar carne e o respetivo trico de assar e respectivo. processo
5. Aperfeiçoamentos em travões des de cada eixo, um par de corren- processo de assar, caracterizado este de assar, dito forni. sendo ainda case

elétricos tal como se encontram descritos substancialmente no memorial
e ilustrados no desenho junto.
Reei/indicam-se, finalmente, os benefícios da Convenção Internacional
a que alude o artigo 21 do Código da
Propriedade Industrial tendo em vista o pedido correspondente depositado
na Espanha 'sob o ne 300.seea. de 12
de junho de 1964.

tes dispostas verticalmente e espaça- último pelas fases de mover a cata raeterizado pelo fato de compreender
das horizontalmente, acionadas por carne sôbre dispositivos elétricos fi- dispositivos de suporte da carne desditas rodar, dentadas, de maneira que xes de cocção, de maneira tal, de tinados a serem usados em um forno
um percurso da corrente passe de modo a evitas que sôbre ditos depo- dotade de dispositivos acionados mee
cada lado dos dispositivos de aqueci- sitivos de cocção caiam as gôtee de cânicainente para moverem em for-a
mento elétrico, e dispositivos de sus- gorduras que se desprendem da car- ma continua os ditos dispositivos de
tentação para a carne, dispostos hori- ne, dispor de meeis aquecidos ele- suporte da carne dentro do forno,
zontalmente, - adaptados em cada uma tricamente debaixo da dita carne para o fine de proporcionar uma ação
de suas extremidades por uma das para receber ditas gietas de gordura auto-cceorante na carne depositada
comentes.
da mesma, e manter durante um pe- nos mesmos, que compreendem uma
5. Aperfeiçoamentos em forno elé- ríodo de tempo prolongado, os dis- grade aberta substancialmente retantrico para assar "carne e respectivo positivos aquecidos eletricamente à gular, dispositivos para suspender a
processo
de assar, eito forno compre- urna temperatura suficientemente grade aberta dos dispositivos move=MO N9 164.935
• endendo uma
estrutura conforme rei- elevada, a fine de fazei com doe as dores, um par de membros da arma=
De 19 de dezembro de 1964 •
vindicaria em 4, caracterizada dita gôtas de gordura esfumacem, porém ção lateral suspensa, e urna puurae
Requerente: Robert G. Wilson — estrutura pelo de os dispositivos de não tão elevada, a ponto de -provocar ildade de membros substancialmente
Estados tinidas da América — Pontos sustentação da carne serem nonstÉ- uma combustão excessiva das mesmas verticais e espaçados longitudinal.
característicos: "Aperfeiçoamentos em tuldos por um assador ou espéto do- gôtas,
mente, adaptados aos membros da ar-0
Forno Eléctrico Para Assar Carne e teclo de unia pluralidade de dentes,
mação lateral e espaçados dos mente
13.
Aper
feiçoamentos em forno elé- bres da grade aberta, devido a que,
Respectivo Processo de Assaz". .. e uma porção do corpo compreendentrico para assar carne e respectivo a carne pede' ser colocada sôbre
1. Ap erfeiçoamentos em forno elé- do um par de suportes opostos que processo de assar, caracterizado dito
verticais e entre estes útil-'
trico para assar carne e respectivo têm conexão fixas com elos da cor- processo por ser executado em um membros
e os membros se grade aberta, a
processo de assar, dito forno pessuin- rentes opostas, dispositivos adatadas forno dotado de dispositivos de aque- mos
fim de permitir que as sucos da mese
do elementos de aquecimento elétri- em um de ditos suportes e que re- cimento elétrico dispostos vertical- ma
caiam neles.
co, e caracterizado pela combinação cebem a porção do corpo do espeto mente, e• compreender as fases de
que abrange dispositivos de sustenta- e dispositivos adotados ao outro mover a dita carne para cima seção de carne posta dentro do mes- suporte, que recebem os dentes ou es- gundo um percurso vertical linear
mo forno, dispositivos acionados me- petos do mesmo.
passando em frente de ditos disposiTeRMO N° 165.310
cenicamente que movem em forma 6. Aperfeiçoamentos em forno e:é- tivos de aquecimento elétrico, rôbre
continua osdispositivos de sustenta- trico para assar carne e respectivo um lado dos mesmos, com um lado
De 15 de-'dezembro de 1964
ção da carde dentro do forno para processo para assar, compreendendo de dita carne enfrentado em forma
proporcionar à mesma uma ação de dito forno uma estrutura conforme continua os dispositivos de aqueciRequerente: Antônio Carlos Briteauto-coloração, dispositivos aquecidos reivindicada em 5, caracterizada _pelo mento elétrico, de maneira a expôr gim e pesar Gerardo Miranda.
eletricamente colocados dentro do fato de dito corpo ser de seção dito lado à ação direta do calor,
República Argentina.
dito forno debaixo de dita carne para transversal retangular, e os dispositi- mover em seguida e carme nem perreceber o gotejamento da gordura da vos adaptados a porção do dito corpo curso curvo
Pontos
característicos: "Dispositivo
de modo que dito lado
mesma, e. dispositivos que controlam serem constituídos por unia abertura da carne fique
para indicar a pressão dos pacumãdiretamente
exposto
a temperatura de ditos dispositivos retangular formada no suporte, e à
de veículos em geral".
ação do calor sôbre ditos disposi- ticos
aquecidos eletricamente, a • fim de dispositivos elásticos adaptados à por- tivos
1 — Dispositivo para Indicar a
de
aquecimento
elétrico,
até
o
manter a dita temperatura suficien- ção do corpo e que confinam com este outro lado destes últimos, mover, de- pressão dos penmáticos de veiculoa
temente elevada, de modo a fazer dentro do suporte.
em geral, caracterizado por compois a dita carne para baixo seguin- preender
com que o gotejamento esfumace sem
uma, caixa hermética em
do
uni
percurso
vertical
linear,
pa,s7.
Aperfeiçoamentos
em
•
forno
eléproduzir chamas excessivas.
uma projeção cilíndrica exteriormene
trico para assar carne -e o respectivo sendo em frente de ditos dispositivos te "filetada, apta para ser •rosqeeada,
2. Aperfeiçoamentos em forno elé- processo de assar, dito forno cenapre- de aquecimento elétrico, com dito
aro de uma roda do veiculo fetrico • para assar e respectivo proces- endendo Urna estrutura conforme des- lado da carne enfrentado de • modo no
chada por um diafragma elástico em
so de assar, conforme reivindicado crita e reivindicado, em 5, caracteri- siontInuo aos meios de aquecimento cuja
face interna se acha apoiada
em 1, caracterizado pelo fato de ser zada pelo fato de que os dispositivos eeeeeico„ de modo a expô-lo direta- uma mola
de atuação de dito dia-.'
Usada no dito forno dotado interna- que recebem a porção do corpo esta- mente 'h ação do calor, mover em se- fragma para
configuração de deformente de dispositivos de aquecimen- rem constituídos de urna braçadeira guida a carne segundo um s percurso mação mínima,
ficando extendida ene
tos, uma combinação que compreen- elástica que a sujeita à mesma,
curvo, de medo que -dito lado fique ire o espaço limitado pela projeçàc
de disposi tivos de sustentação da'
diretamente
exposto
à
ação
do
calos
lindrica e o diafragma e o interior
cense instalados dentro do dito for- 8. Aperfeiçoamentos em forno elé- debaixo de ditos dispositivos de da
caixa, uma peça tubular atrai és dea,
no, dispositivos acionados mecânica- trico para assar carne e respectivo aquecimento elétrico atê dito primei qual
passa um meio de vinculaçã,o
mente que movem de modo continuo processo de assar compreendendo a
-rolad estúlimos,c fase Inextenetvel de comprimento regue
os dispositivos de sustentação da ar- estrutura descrita na reivindicação 5, prévia de-- outro deslocamento para lável, entre dito diafragmae uma peça;
rie dentro do forno, de maneira que caracterizada pelo fato de porção do cima da carne, e repetir as fases em forma de ponte disposta em cima
a carne seja transladada por um per- corpo compreender uma pluralidade mencionadas, de maneira continua do bordo, Mternemer te a caixa da
curso que se estende para o outro de projeção, e pelo fato de que os durante um periodo de tempo prolon- peça tubular, é presa a uma placa
lado do forno, debaixo de dita carne, cuspositivos que recebem a porção do gado.
que, provida de uma porção de paspara recolher o gotejamento da gor- Corpo compreenderem ,uma pluralidapara dita deça, acha-se susdura da mesma, e um termostato çue de de -abertura *e dispositivos elásticos 14. Aperfeiçoamento em forno elé- sagem
de maneira oscilante ao recontrola a temperatura de ditos recebidos de unia projeção que con- trico de assar e respectivo processo tentada
dor de um eixo perpendicular ao da
meios aquecidos eletricamente a fim fina a porção do 'corpo dentro do su- de assar, caracterizado dito processo projeção
cilíndrica, e vinculada numa
por ser executado em um forno dotade manter a dita temperatura ufi- porte.
do de dispositivos dc aquecimeteto elé- porção oposta a dito eixo ccm a excientemente elevada, de modo a qué,
zemidade de um 'punho de material
dito gotejamente se esfumace sem 9. Aperfeiçoamentos em forno elé- trico dispostos verticalmente, que condutor,
sustentado de modo bastrico vara .assar carne e respectivo compreende as fases de mover dita
produzir chamas excessivas.
eulante
sôbre um eixo paralelo at. de
processo de assar, compreendendo carne para cima seguindo um perplaca
e
adjacentemente
à dita extre3. Aperfeiçoamentos em forno elé- dito forno urna estrutura conforme curso vertical linear, passando em
trico para assar carne e respdetivo descrita e reivindicado, em 4, coxeie- frente a ditos dispositivos de aqueci- midade encontrando-se o punno emprocesso de assar, dito forno tendo terizada pelo fato dos dispositivos de mento elétrico, sôbre um lado dos conexão com o meio elástico, de tenuma estrutura conforme reivindicada suporte da carne serem constituidos mesmos, com um lado da dita carne são regulável etia, adotaçã,o à uma poem 2, caracterizada por compreender por uma assador ou espeto - um enfrentado de forma contínua os sição em que a outra extremidade de
segundos meios aquecidos eletrica- s6 dente, que compreende um parte dispositivos de aquecimento elétrico. dito punho fica nas adjacências de
placa, constituindo esta extreme,
mente dentro de uma porção de dito
suportes opostos possuindo cone- para expor o dito lado à ação direta dita
forno, no qual se produz, dito gote- de
do calor, mover em seguida a carne dade o meio de contacto deslizável de
xões
fixas
com
elos
das
correntes
jamento de gordura, e uma pequena
uma resistência variável montada de
e dispositivos situando o es- seguindo um percurso curvo, de .nodo maneira
rede vertical que rodeia ditos segun- opostas,
eletricamente isolada sôbre
que uma extremidade da carne fique
peto
de
modo
a
girar
dentro
do
sudos dispositivos aquecidos eletrica- porte.
diretamente exposta à ação do calor a caixa de modo isolado estando,
mente e que confirma um punhado de
sôbre ditos dispositivos de aquece- dito punho provido de meios de oonepequenos aches de madeira de no- 10. Aperfeiçoamentos em forno elé- mento elétrico, na direção do outro xões com um polo de tuna fonte dogueira ou um material análogo sôbre trico para assar carne e" respectivo lado dêstes últimos, moyer novamen- energia elétrica ao passo que dito
ditos segundos dispositivos aquecidos processo de assar, compreendendo te dita carne.para baixo seguindo um condutor pode ser vinculado e um
eletricamente.
uma estrutura conforme reivindicada percurso vertical linear passando pela meio de conexão com um instrumenem caracterizada dita - estrutura frente de ditos dispositiVos de aque- to indicador elétrico, por sua vez proe
4. Aperfeiçoamentos em Corne elé- pelo4,fato
de que os dispositivos de cimento elétrico com o outro lado de vido ele meios de conexão com outro
trico para assar carne e respectivo sustentação
d.a carne serem consti- dita carne -enfrentado de modo con- polo de dita fonte.
processo de assar, compreendendo a tuidos por uma
bandeja disposta ar- tinuo 08 dispositivos de aquecimento
combinação a ser usada em um galei- ticuladamente em
2 — Dispositivo para indicar a
cada uma de suas
nele de fome, a qual combinação é extremidades por unia
elétrico de medo a expô-la direta- pressão dos pneumático de veiculoa
corrente.
caracterizada por compreender dispomente à ação do calce, mover outra em geral, como reivindicado em 1, casitivos verticais de aquecimento elé- 11. Aperfeiçoamentos em forno elé- vez a carne- seguindo um percurso racterizado pelo fato do meio de vintrico dispostos substancialmente cen- trico para assar carne é respectivo curvo, de modo que dito lado da carne culação inextensível de comprimento
tro da porção central do forno, um processo de assar, compreendendo fique diretamente exposta à ação do reguiável ser formado por uma corprimeirá eixo horizontal disposto den- dito forno unia estrutura conforme calor, de baixo de ditos dispositivos fitzVsy preea Dor urn a de suas eetre.mitro de dito forno acima e em alinha-- reivindicada em 10 e caracterizada de aquecimento elétrico, até dito pri- àades a um anel adentado à face inmente substencial com os dispositi- pelo fato da bandeja ter um 'funde meiro lado destes últimos, corno fase terna do diafeagma achando-ee
vos de aquecimento elétrico, um se- aberto e uma pluraileade de proje- prévia de outro desloromento para sua outra extremidade articulada à
gund- e bo-izontoi disposto dentro ções verticais espaçadas horizontal- cima de carne, e repetir as fases uma haste filetada mie passa deslizádo ninsrei forno debrit'w e em alinha- mente Para a colocação da carne sa- menc• a---.das de fonna continua, du- eelmente através de dita peça em forMento substancial com o disuositivas bre a mesma.
ra,nte moleng ado pede do de tempo. ma de ponte, sendo dita haste clotade
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de projeções transversais de apoio sôbre a mencionada peça, extendendo-se
ao redor da mesma uma mola de expansão apoiada por unia parte sobre
dita peça e por outra sobre uma porrosqueada em dita haste.
3 — Dispositivo para indicar a
pressão dos pneumáticos em veículos
em geral, como reivindicado em ou
2, caracterizado pelo fato da placa
ser dotada lateralmente de uma oreMia de material condutor, disposta no
espaço compreendido entre um par de
linguêtas cuja distância entre si é
auscetivei de' ser regulada, sustentadas
iscladamente na caixa e vinculadas
ambas à um condutor que se prolonga para fora da caixa, de maneira
*isolada, encontrando-se o mesmo provido de!'ineios de conexão com um
meio do alarme elétrico ligado a um
polo da fonte de energia elétrica mencionada, e achando-se a placa por
sua vez provida de meios de cone>ião com o outro polo desta.
4 — Um dispositivo para indicar a
pressão dos pneumáticos de veículos
em geral, como reivindicado em qualquer um dos pontos característicos
precedentes caracterizado pelo fato
do eixo de oscilação da placa se aehar
sustentado sôbre um par de orelhas
que se prolongam perpendicularmente
a partir de uma chapa de sustentação na oual, por sua vez, acha-se formado Vaia percão monta a outro par
de orelhas que deformam os meios
de sustentarão do eixo do punho.
5 — Vai dispasitivo para indicar a
pressão pneumáticos de veículos
em geral, como reivindicado em qualquer um dos pontos característicos
precede.ntee. caracterizado pelo fato
da chupa de suporte ficar présa ao
fundo da caixa cuja superfície achase municia de uma ruralidade de ca-

vidades que delimitam com dita chapa pequenez. células, ficando contido
na mencionada caixa, até um nível
inferior ao do bordo da peça tubular,
um fluido viscoso, que enche também
ditas células.
6 — Dispositivo para indicar a
pressão dos pneumáticos de veículos
em geral, conforme reivindicado em
qualquer um dos pontos caracterísecos precedentes, caracterizado nele fato do meio elástico de tensão regulável de solicitação da haste, ser
constituído por uma mola helicoidal
enrolada sólore uma das porções laterais do eixo de suporte desta, a qual
mola acha-se provida de uma extensão substancialmente reta que se
apoia sôbre o punho numa porção
destacada de seu eixo, enquanto que
a outra extremidade se acha vinculada a um parafuso de regulagem de
tensão rosqueaklo na chapa de suporte.
7 — Dispositivo para indicar a
pressão dos pneumáticos de veículos
em geral, como reivindicado em qualquer um dos Pontos característicos
precedentes caracterizado pelo fato
da dita placa que traz presa a peça
em forma de ponte, estar provida de
um parei-a-o de regulagem cuja haste
atravessa a mesma enquanto que a
sua extremidade pode fazer contacto
contra dita chapa de suporte.
8 — Dispositivo para indicar a pressão dos pneumáticos de veículos em
geral, como reivindicado em aualeuer
um dos pontos característicos precedentes, caracterizado pelo fato de que
na face da caixa que enfrent eia peça
tubular , achar-se provido um tampão
arnovivelmente adaptado a mesma
constituindo um acesso a partir do exterior dos meios de regulagem que integrem o dispositivo.
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tela de qualquer material, sem fim, em si móvel, conduzida por .meio
oavensas rolos desde um ou Mais dispositivos de sretirada de material
continuo, de volta ao dispositivo de entrega de material fibroso, caracterizada pelo fato W/s rolos de desaguamento da tela, respectivamente, de
gula da teia e as caixas de sucção serem dispostos e construídos da modo
a estender-se a tela substancialmente em forma de um corpo cilíndrico de
Pase circular.
2. Instalação de acôrdo com o ponto 1, caracterizada pelo fato de
estender-se a tela, na zona do rolo acionador, fora do corpo cilíndrico
ae base circular.
3. Instalação de acendo com o ponta 1, caracterizada pelo lato de
ser previsto para a impulsão da tela uni par de rolos prendendo a tela
entre si.
4. Instalação de acôrdo com o panto 1, caracterizada pelo fato de
serem construidos, como rolos impulsores, vários dos rolos que conduzem
a tela.
b. Instalação de adie-do com o ponto 1, caracterizada pelo fato da
tela ser suportada por rolos, barras vedantes e similares também na zona
aos aispositivos de desaguamento e de caixas de sucção.
6. Instalação de acôrdo com o ponto 1, caracterizada pelo fato de
que as partes situadas no lado interno da tela, a saber, os rolos de desag uamento da tela e de guia da tela, a câmara de escoamento, as caixas
ae sucçao e rolos, são montadas num corpo portador ligado, saliente, com
o runaamento e que as respectivas partes de apoio se acham dentro da
area determinada pela tela, e pelo fato de que, as partes situadas no lado
externo da tela, a saber, os rolos e similares, se acham apoiados sôbre o
runctamento e que as respectivas partes de apoio se acham fora da área
determinada pela tela.
Penalmente, a requerente reivindica, de acôrdo com a legislação aplicavei, a prioridade cio correspondente pedido de patente, depositado na Reparnçao de Patentes da Alemanha. em 8 de setembro de 1961, sob o número
E 21.639 VIIb/55d.

TÈRMO Ne 139.692
De 6 de junho de 1962
Requerente:' Peter Stoltenberg — Alemanha — Privilégio de Invenção
e- Processo para a preparação de novos derivados de L-feni1-2,3-dimetilpianzonas1 ( 5) • ou seis sais.
Pontos Caracteristiios

1. Processo para a preparação de novos derivados de .1-feni1-2,3-dimeMpirazolenae-(5) da féCOBU

e

o
BEL.._

15

,

0 4 ),_____Cas

J11 seus sais, caracterizado pelo fria de se fazer reagir, em um solvente

orgânico, à temperatura de ebulição, uma amida de um ácido piridinaãnonocarboxilico ou dicarboxilico com uma 4-kalogeno-acilamino-1-fenil2,3 dimetilpirazolcnal(5), e eventualmente liberar a base do meio recional
por meio da adição de álcali ou amônia.
2. Processo segundo o ponto 1, caracterizado pelo fato de se empregar,
'WITH) amida de um ácido piridina-carboxílico, a amida do ácido nicotinico.
3. Processo segundo o ponta 1, caracterizado pelo fato de se empregar
a argucia do acido quilolkico,
4. Processo segundo os pontos 1 a 3, caraeterizado pelo fato de se
(empregar uma .amida de um ácido piridina-carboxilico, , alquilada no
nitrogênio amiclico.
5. Processo segundo os pontos 1 a 4, caracterizado pelo fato de se
empregar uma pirazoiona portadora na posição de 4 de um grupo alquila,
TÊRIVIO N9 142.121
Mem CIO resto naiogeno-acilamino.
ti. Processo segundo os pontos 1 a 5, caracterizado pelo emprêgo de
• De 14 de agiisto de 1962
Uma pirazoiona, cujo natogeno-acila é cloro-acetila.
• processo segundo os pontos 1 a 6, caracterizado pelo emprêgo 'de
'rcequerente: N. V. Philips'Ciloellampenfabrieken -- Holanda — Privioárnmo-pirazoiona, na qual o resto halogeno-acila se acha, por sua legio de invençao: Aperfeiçoamentos em ou Relativos a Circuitos de
y esugame.nto de um sinal de Bloqueio sem Distorção em qualquer Momento
`aez, alquilado.
6. processo segundo os pontos 1 a 7, caracterizado pelo fato de se' Arbitario.
empregar o produto obtido pela reação da pirazolona com um halogeneto
Reivindicações
uie ratuogeno-aciia, imediatamenta, para a subseqüente condensação com a
amua cio acido piriclinacarboxilico.
1. Aperfeiçoamentos em ou relativos a circuntos 'de desligamento de
um sinal de bloqueio sem distorção em qualquer momento arbitrário,
caracterizados pelo fato do circuito compreender dispositivos destinados
TER3.4";) N9 142.703
a produzir impulsos em forma de agulha, correspondendo às margens
dianteiras e as margens trazeiras do sinal de bloqueio, pelo fato do circuito
De 4 de eembro de 1961
compreender dispositivos destinados a aplicar os impulsos em forma de
agonias correspondentes ás margens dianteiras do sinal de bloqueio às
Requerente: Escb ea WYss
— Alemanha o- Privilégio de entradas
"i" de um primeiro e deu m segundo flip-f/ops, com poiridade
Paivençao: "Instalação po ro. a r-srmacão e o reasoeuarnenta de Material
cai que os I lip-plops sanam para o estaudo "1" quando recebem uni dêsses
Mlitia'Oso Continuo".
impulsos
agulha bem como dispositivas destinads a aplicar os impulsos
1} .N: ind:c;:r.Jcs
ae agu l ha correspandentee. e.s margens trazeira ,, do sinal de blooueio à
1. instalação para a forr:
entrada "Cl." ctop rtmeiro fiels lin, com polaridade tel que esse 1Z:e-flop
o e o d:sagu 'manto dc mrite: . i.i g fieaos
~Manos da indústria de papei ou de material libreeo sintético, com urna salta para o estado "O" com o recebimento de um unpulso assim, ao mesmo
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III)

I tempo que os dispositivos que aplicam os impulsos agulha correspondentes
• a) lazer reagir um composto de, fórmula, •I as margens dianteiras do sinal de bloqueio à entrada "1" do primeiro
I 1 ni)-flop incluem uma chave que pode ser tornada nãa condutora era qualri
1
quer momento escolhido arbitrariamente; p310 fato do circuito comportar `
(
0 Ia
disposluvos destinados a produzir impulso; de agulha das bordas 'do sinal
fornecido peta sarda "O" do primeira 11p-flop que correspondente às bordas
,
I 1
trazeres do sinal de bloqueio inicial, juntamente com dispositivos de
aplicaçao desses impulsos-agulha à entrada "O" da segundo flp-flop; e
adi •
pe lo fato do circuito compreender dispositivos destinados a fazer derivar
..
um sinal de salda dos terminais de saída do segundo fliP--.1101).

i.

çi.

- ti2 tig 1
2. Lrirculto. como o descrito no ponto I, caracterizado Pelo fato . da
mina que leva a° entrada "1" do segundo flip-flop incluir um circuito de , coai um composto da fOrtn'uia
1
retardamento tendo um retardamento tal que os sinais aplicadosà entrada 1
"0" c á entrada "1" do dito flip-flop são igualmente retardados com resLl . W
peito ao sinal de entrada.
3. urcuito de desligamento de um sinal de bloqueio sem distorção em j e tra.nSftntiar ~ato obtido
qualquer momonto arbitrário, substancialmente organizado conforme a
cre.scriçao aqui feita com referência ao desenho anexo.
A requerente reivindica de aceirdo com a Convenção Internacional e
o art. 21 ao Decreto-lei n 9 7.903, de 27 de agosto. de 1945, a prioridade do
correspondente pectidb depositado na Repartição de Patentes da Holanda,
em 17 de agiste de 1961, sob o n 9 268.353.

i r
i 1

da f6AállaIg

4.?

• *"

•
.
eventualmente Mn rkel ução, em um c-onmogo
na, gisnnien
•

1(('

FIG 1
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1

1
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I

1
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1

1

I
1

ou b) fazer reagir um com-sto da Lorrtnáa1.4,
\.

1

com um composto da fórniu
-14.199.

Çi! G.3

para formar um comnd-rte, da fermultsz;

TERMO DP 193.797
De 15 de outubro de 1962
Requerente: Deutsche Gold-Und Silber-Seheideanstalt Vorznais
Roessier — Alemanha — Privilégio de Invenção — Processo para produzir e reduzir este então even.ira"ri-“-:2.J.3
a UM:g0
¥700
novos compostos farmacêuticos valiosos,
Ponto CaraCteristiec

Processa para produzir luziras compastos farmaceuticos valiosos da
iormula geral:

ou c) fazer rea g ir uni composto da, fdrMig2:

o
na qua: riarc»:•nia • ou um ro hidroxi:a; A.Ik' mi um grupo com um com p osto da fórrriaia
atquitanic,) srtimicle, reto ou ramificado, com 1 a 4 átomos de Ç, e .ao qual
pelo menos 2 atonnts de C formorn a cadeia entre 'o grupo CR' e o grupo
JtW tkitc- e um grupo atquilenico inferior saturado, reto ou ramificado,
com n:v.o ureia; •?. atemos. de C comei code- catre o a • rupo NR' e o ra,-.1ical
remia;
_
o 1-1 soo iguais ou diferentes e
hidrogênio, hainânio,
um grupa h/aro:via eu uni grupo aitax i : e
h iell•explIní., e," um
errion abulia inferior, cai oct irrizaio pric trao;
1

'
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I 16. Uma embalagens unitária caí pacote de a lvej ante de . acordo
'com qualquer dos pontos pr
ecedentes, caracte:esada por ser colocado dentro
ide recipiente flexlvel que pode ser re-fecha do.

17. Urna embalagem unitária ou pacolr de alvejante de acordo com
qualquer dos pontos precedentes, caracterizada por ser encerrado em um
recipiente
fechado formado por uma película polimérica orgânica •soluvelem
agua, i mpermeável
a umidade.
18.. Uma embalagem unitária ou pacote de alvejante de acordo
com qualquer •clos pontos p
recedentes caracterizada por ser colocado dentro
de Invólucro fechado de película de Polietikoo•
19.
uma
embalagem
unitária
ou pacote de alvejante, s nbátancialmente
o de transformar em se g uida as base,s assim obtidas, per métodos em si corno descrito anteriormente.
conneciaos, nos seus sais ou noa seus composto quaternários.
A requerente reivindica de acordo com a Canrençáo Internacional o o
art. 21 do Decreto-lei n9 • 7.903, de 27 de agosio -i2
1915, a prioridad; do
asnalmente, a depositante reivindica., de acordo com a Convenção correspondente pedida de p ositado na Repartição Cde
Patentes dos Eu rlus
Internacional e da conformidade com artigo 21 do Código da Propriedade uniaos da America, em 9 de fevereieo de 1932. sob o ri'
: 172.104.
Industr ial, a prioridade do corresponnence pedido, depositado na Repartiçao.de Patentes da Alemanha, em 10 de novembro de 1961, sob o número
TERMO, N 9 113.244,, DE 14 DE SET:'iaTER.0 DE Ll59
,u 37.431 IVO/12 q.
.
TERMO N 9 142.438
De 27 de agosto de 1962
H2qu et ente: Colg a te-Palmolive Company E . U . A .
Invençao: Embalagens Unitarias de Alvejante.

Privilégio de

Pontos Caracteristicc

1. urna embalagem unitária ou pacote de alvejante caracterizada por
.sompreencier um invólucro solúvel em água de película de álcool polivitunco envolvendo tuna composição seca solúvel em água que libera cloro
De nipociorito em contato com água.
Z. Uma embalagem unitária ou pacote de alvejante de acôrdo com
o ponto 1, caracterizada porque o dito álcool polivinílico é preparado por
maronse de acetato polivinila e contém de 12 a 40 por cento em peso
cie acetato de vinila não hidrolizado.
3. uma embalagem iinitária ou pacote de alvejante de acôrdo cbm
ponto 1, caracterizada porque a dita composição solúvel em r água compre?mete de 1 a 90 por cento em peso de um ccmoosto contendo cloro, solúvel
kni agua, que libera cloro de hipOclorito por d:ssolução em água, e 10 a 99
por cento de um di b iente para ele solúvel em água, que é inerte tanto
luando seco como em solução aquosa.
4. Uma embalagem unitaria, ou pacote de alveja,fite de acordo com
) ponto á, caracterizada por o dito diluente é o carbohato de sódio.
5. Uma embalagem unitária ou pacote de alvejante de acôrdo com
a ponto 3, caracterizado porque o dito composto contendo cloro é uma
N-cioroimida heteroci (ice.
6. Uma embalagem unitária ou pacote de alvejante de acordo com o
ponto 5, caracterizada porque a dita N-cloroimida é escolhida do grupo
!no:sumido pelos ácidos polic'orocianinico e seus sais.
7. Uma embalagem unitária ou pacote de alvejante de acordo com
o ponto 6, caracterizada porque a dita N-cloroimida é o diclorocianurato
De potássio.
h. Uma embalagem unitária ou pacote de alvejante, de acordo com
o ponto 3, caracterizada porque a dita copmosição contém • uma olefina
tendo uma dupla ligação com um átomo de carbono terciário, em uma
quantidade igual a de 0,1 a 40% em pêso do dito composto contendo cloro.
9. Uma embalagem unitária ou pacote de alvejante de acórdo com
a ponto 8, caracterizada porque a dita olefina é o limoneno.

10. Uma embalagem unitária ou pacote de alvejante de a-cordo com
o ponto 8, caracterizada porque a dita olefina é o canfeno.
11. Uma embalagem unitária ou pacote de alvejante da acordo com
o ponto 3, caracterizada por conter pelo menos 0,05% em peso de um abrilUaantaxtor fluorescente Uva tecidos, estável na presença do dito composto
Contendo cloro,
12. Um embaasgem 1:J1H:ria ou pacote cU al ,,ojoni2 rir acórdo com
o ponto ii, caracterizada porque o dito abrilhantador fluorescente é um
composto triazol de formula

Ia. Unia embaIegem unitária ou pacote de alvejante ae acordo com
o ponto 3, caracterizado par conter um agente orgânico de ação interfacial,
solilvei em agua; e esavel na presença cio dito composto contendo cloro.
14. Uma embalagem unitária ou pacote de alvejante de acordo com
de ação interfacial
10 a 16 átomos de
carbono no grupo fdquila.
j
ia. uma embalagem unitária ou padote de alvejante de película de
imota ponvininco de acôrdo com qualquer dos pontos p recedentes, caracterizada por ser colocada .dentro de um recipiente substancialmente

O Ponto 13, caracterizada plaque o dito agente orgânico
é UM alquil superior-benzeno-sinfonato de sódio tendo

irapeuxwoei umidaslek,

Req uerente:

M Voith G.m.b.H.

Alemanha.

Modelo de Utilidade: "Nôvo Modelo de Perene..
aaaiar
para Can al izações ae Alta Pressão, em Particular.
C ; j Grande Dienaaro.
.
aReivindicações
1. Nôvo modelo de pertence tubular sold-cia, para canalizações de
alta pressao, em particular de grande,diâmetro — em
para instarações de fôrça hidráulica, p rovido de pelo menos, umap articular,
peça de ramificação
saliente, l ateralmente, do ;uh° principal, c ar
acteriza3o pelo fato de que, bem
do aumento da resistência di referida peça de ramificacão o tubo principal
se amplia em cone, no ssntido do tubo p
rincipal, na zona da ramificação
por meio de uma am p liação cénica formada
por, pelo menos, um trecho
tubular •com uma configuração em tronco de cone.
2. NOvo modelo de pertence tubular, de acordo
Com o ponto 1,
caracterizado pelo falo de que, pelos menos, uma das duas
am
liaccoes
cônicas do tubo fundamental é constituída de dois ou mais trechosptubula
res tr onconicos sucessivos, de conicidades diferentes.
3. Novo modelo de pertence tubular, de acordo com os pontos 1 e 2,
caracterizado pelo fato de que, entre as dure ampliações do tubo funda- .
mental, se acha disposta uma concha ou peca cilíndrica.
4. Nôvo modelo de pertence tubular, de aeordo com os pontos 1 e 3,
provido de uma ou mais peças de r amificação, dispostas irreg
ularmente,
ao longo da periferia do tubo fundamental, num plano de seçã,s transversal
desse tubo fundamental. caracterizado pelo fato de que as ampliações
cônicas do tubo fundamental tem a forma de troncos de cone biselados,
assimétricos can relação ao tubo fundamental e cujas g eratrizes de maior
inclinação em relação ao eixo do tubo fundamental se dispõem do lado
ao •ramal ou dos ramais, s imetricamente, em relação aos mesmos.
5. .Nôvo modelo de pertence tubular, de acordo
COM o ponto 4, caracterizado pelo fato de que as geratrizes das ampliações t roncônioas
op ostas,
em relação ao eixo fundamental, às linhas de cobertura do lado do tronco
OU dos troncos de ramificação de maior inclinação com esse eixo do tubo
funclalmental coincidem com as geratrizes do tubo fundamental situadas
nesse mesmo plano,. di.Spondo-se, assim, os vértices dos referidos cones
biselados sôbre a referida, linha de cobertura.
6. Nôvo modelo de p ertence tubular de acordo com qualquer dos
pontos característicos 1 a 5, carcterizado pelo fato de que as ampliações
cônicas são configuradas e dispostas de modo que„ p elo menos aproximadamente, pode ser ai inscrita ou circunscrita uma sfera cujo centro está
situado a,cêrca do eixo (cc) da ramificação tubular e que, ao lado oposto
à da ramificação tubular, toca na linha da p eriferia do tubo principal que
corta os eixos ( ao e cc) .
7 Nôvo modelo de pertence tubular, de acordo' com um qualquer
aos pontos 1 a 5, caracterizado peio fato de que as referidas ampliações
cónicas
acham substituidas, do lado do tronco ou dos troncos de ramif i cações,se
por unia calota esférica.
8. Novo modelo de pertence tubular, de acordo com •o ponto 7, provido
de duas peças de rainifica.ção, caracterizado pelo fato de que o centro da
calota esférica se situa. pelo menos, apr oximadamente. no eixo . da peca
de ramificação.
9. NOvo modelo de pertence tubular, de acordo com
o ponto 8.
caracterizado pelo fato de que o arremate da coleta esférica, do lado fronteiro ao tronco de ligação, no corte que contém os respectivos eixos, toca
a geratriz do tubo fundamental situada nesse mesmo plano
10. Nõvo meneio de pertence tubular,
ac5rdo com um
peos dntoos
7e 9 caracterizado Pelo fato de que as p artes cônicas das am pdjoiasçõ
tubo principal se enrolam na calota esférica no seu ponto de adaptação.
11. Novo modelo cie pertence tubular, de acordo com qualquer dos
pontos 7 a 10, caracterizado pelo fato de que a referida calota e sférica
e de dimensões inferiores à metade de unia esfera.
12.. Nôvo modelo de pertence tubular, de. ac:ordo com um qualquer
aos pontos 1 a 3. p rovido de dois ou mais troncos cte ramificação distribuiclos, uniformemente, ao longo da periferia, num plano ele seção
transversal do tubo fundamental, caracterizado pelo fato de que as amplia.ções cônicas desse tubo fundamental tens a forma de troncos de cone
si
metricos e de eixo comum com esse tubo fundamental.
13. Novo modelo de pertence tubular, da a.c5rch com qualquer dos
pontosda
i a 12, caracterizado pelo fato de que, para o encaminhamento do
mudo
p eça de ramificação, se acham previstas conchas ou peças tubulares que constituem um p rolongamento de tubo fundamental, e do tronco
ou aos troncos de ramificação.
14. Novo modelo de pertence tubular, de acôrdo com o Ponto 13,
ç'caracterizado
pelo fato de que as ' referidas inserções em forma de concha
tubular sa6 arredondadas nos seus pontos de transição recíproca, visando
a facilitar o escoamento.
15. Novo modelo de pertence tubular, de acordo com os pontos 13 ou
14, caracterizado pelo fato de que as referidas inserções destinadas ao
en caminhamento do fluido se acham providas de soluções de continuidade.
A requerente . reivindica de acôrdo com a Convenção Internacional e
o art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de 1903 de 27 de agôsto de 1945, as prioridades dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes
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Alemanha,
em 20 de setembro de 1958 e 17 de janeiro de 1959 sob •
V
XII/47t e V 15.758 XII(47f., respectivamente.

Outubro de 1968 4977,
ISRMO N9 144.127
L)e 24 de outubro de 7962

Requerente: The National Cash Registe r Company
Privilégio de invenção: -Disporitivo de controle de n . oressão Para máquinas de contebilidade".
Beiv Ticlicações
1. Unia máquina de contabiliciade, caracterizada, por incluir um dis
sitivo de entrada que tem ama pluralidade de elementos , individuais poq ue
coreespondem aos valores n uméricos a entrarem na e.liada máquina,
um • dispositivo de encaminhamento de múltiplas posições, acionável em s
eqüên
cia,
capaz de controlar a seqüência de f uncionamento da cilada máquina e que
tem um grupo de posições são ligadas por um dispositivo condutor aos
elemenios
i ndividuais correspondentes do dispositivo de entrada, um dispositivo
alimentação capaz de alimentar seletivamente o citado d
tivo• de ede
osin caminhamenio durante o trajeto do citado dispositivo de iSto
encaminhamento através do citado grupo de p osições e de acordo com os sinais
detectados por um dispositivo detector dos quadros de informações codificadas em um meio de registro, causando com isso a alimentação dos elementos.
individuais correspondentes do dispositivo de entrada para efetuar
cc
enC,a-la tia informação detectada na citaria máquina, um dis p ositivo de
alimentação
adicional capaz de causai a alimentação de certos elementos dos
eitaci os eietrienl
os individuais 'do dispositivo de entrada de acôtdo com a
Mfo r.ni a ão detectada do citado
meie de registro, um primeiro dispositivo
operanvo
controlado pela posição em seqüência do citado dispositivo de encamin carnent4
capaz de iniciar uni primeiro tipo de o p eração da citada
máquina durante cc detecção de uni quadro de informação em seguida à enrita do dízpositivo de ent r ada cie informação pelo citado dispositivo
cie
ali mentação adicionaj. e um _segundo dispositivo operativo controlado pela
detecção d e um simbolo especial do citado melo de registro durante a cietazeão do mesmo quadro de informação e capaz de iniciar um segundo tipo
de. operação da citada máquina em seguida à entrada no citado dispositivo
de entrada da info2maeão detectada do citado meio de registro sob o conGrólo do disposi :v dã encaminhamento durante o trajeto do citado grupo
posico.s.

•10.

2. , jrnà máquina de contabilic'acie de acordo mil o
p onto 1, caracterisacia
peio fzi.0 cie que o citado dispositivo de entrada compreende
c:4,d
° de
um teenticula que tem uma p luralidade de teclas dis
p ostas em colunas,
cie aciaalo 'uni a denominação' e em linhas de acordo com o valor digital,
e um dispositivo operativo do teclado que inclui uma solenoide para cada
tecla, sendo cada s Uenoide capaz da acionar, quando alimentado . sua respectiva tecla.

—
itERMO N 9 141.931, DE 8 DE AdC).3TO DE
• Requerente: Ary de Araujo e Silva — Guanabara.
Privilégio de Invenção. Retrovisor-periscópio.
Reivindicações
1) Retrovi sor-p eriscópio adaptável a veículos automotores. oaracterizado por uma armação tubular dotada de duas objetivas, dispostas nas
extremidades opostas, direita e esquerda, do veículos e destinadas a captar
a imagem visual ao aspecto do movianento do tráfego tra,zeiro do
tr ansmitincio-a através de uma série de
7 veícil1o,
prismas ou espelhos dispostos no
ulterior de cada lado do tubo — l e vando-a,
ao
"visor"
pr õpriamente dito.
2) Retrovi sor-periscópio de acõrdo com o ponto 1;
car acterizado mais
por sua - adaptação
(figs. 1 e 3) ao quadro de in strumentos
do v eículo,
q uando•este fôr fabricado já com dito a parelho. •
3i Retrovtsor-p eriscópio
de aciirelo com o ponto 1, ca racterizado por
,er, no centro, um prol
ongamento tubular, vertifical, em que Vai montado
) "visor" prõp
rianiente
á adaptação a veículos que não
foram f abricados
, já comdito,
o retrdestinado
ovisor-periscópio integrad na carroceria.
4) Retrovisor -p
eriscópio
de
acôrdo
com
os pontos 1, 2 ou 3, caracterizado
,
or ser datado
de dois 'braços ou membros — um esquerdo, outro
direito —
irovictos
dos mesmos
d ispositivos ótleos para
captação da imagem ou
tspecto do tráfego à reta g
uarda do veículo, e, t r ansmiti-la. ao "visor"
T orta/nen te dito. .

3. Uma máquina de - co
ntabilidade
de acõrdo
zada pelo 1,40 de que o citado
dispositivo
de en com o ponto 2, caractedcamoinamento tem um número igual (12 posições •
de contate em cada nível de Um número múltiplo
de
níveis
e
um
varredor
para
cada
nível,
senció
pazes de passarem siner onizadarnente de posiçãoos citados varredores :ia . _
p ara posição para catiea_
rem uma seqüência pr edeterminada de
cionamento, e pelo f ato de cole.
'o citado dispositivo condutor inclui umafun
p
luralidade
de condutores ligando
um. grupo de posições de contato corresp
ondentes de níveis diferentes do
dispositivo . d e enca
m
minhaento
aos solenoides associados' com teclas de
vatóres digitais variáveis
nas mesmas
colunas de,m0do que as várias posições
de contato de cada nível são
ligadas
aos tal
solenoides
associados com diferentes Colunas de teclas de teclado sendo
a al imentação
seletiva efetuaria
pelo citado 'disp ositivo de al i
mentação que um dado nível do dis positivo
en caminhamento é alimenta.do
de
em ligação com cada sinal
meia
de registro , causando com isso a alimentação do solehoidedetectado
li gação àdo
ciésse nível na qual o carta:doi está ajustado.
p osição

• 4. 'Uma máquina. de c
ontabilidade de adircio com o p
:t acterizado p elo fato de que
onto 2 ou 3, case prop orcional uma
pl uralidade de comutado: es de a r nzazenamento de múltiplas
p osições q ue são
a j ustáveis para arma, enarem vaiares digitais pelo dispositivo detetor, havendo um segundo
dispositivo condutor que inc'vl urna ,pl
uralWade de condutores li gando as
posições dos comutadores de ar
mazenamento aos solenoides associados com
as teclas de valores digitais correspondentes
õs p osições dos citado comutadores de arm
azenamento em cei tas colunas do teclado sendo o citado
dispositivo de alimentação adicional controlado pe,la posição em seqüência
do dispositivo de encaminhamento para alimentar os
zenamento de máltiplas posições para causar a ali c omutadores de armamentação
dos solenoides
ligados
pelos condutores do citado segundo dispositivo
condutor,
o fun cionamento
cal/saneia
das teclas no teclado, corres p
ondentes às ajustagens dor
citados comutadores de adrigzenaincinic de múltiplas
posições.
5. Uma máquina de co ntabilidade de acôcdo com o
p onto 4, caracterizada pelo fato de que a citada
p luralidade de condutores
do citado segundo dispositi vo condutor liga uni
segundo
grupo
de
p osições de contato
corr espondente .; de cada nível do d
i
spositivo
de
e
nca minhamento com outras
posições de contato c or
respondentes de cada nível do dispositivo de encaminhamento JOM outras •certas
posições de contato corres p ondentes do citado
primeiro griipc no mesmo nível, às quais o citado pr imeiro dispositivo
'duton
é também ligado, de modo que certos dos citados solenoides
conp odem ser
alimentados
ar . avés de sumi posição de contato do citado
p
rimeiro
g
rupo e
de uma posição de contato ao citada segundo grupo
no mesmo
sendo
o citado primeiro
tipo de
da citada máquina
iniciadonível,
durante
detecção
de um quadro
deoperação
i nformação em seguida à entrada no teclado daa
informação detectada do meia de
durante o tempo em que os varredores s eqüêncialmente acionáveisreg
doistro
di spositivo de . en caminhamento estayam passando pela citado segundo g rupo de Posições
de contato.
'C. Unia máquina de contabilidade de acôrdo com o
p onto 4 ou 5, caracterizada pelo fato de que se proporciona um terceiro dispositivo
condutor
que inclui •ima p luralidade de condutores ligando as
p
dos comutadores de armazenamento aos solenoides associados com osições
as tecias de val8res
digitais correspondentes às posicties dos citados comutadores
de armazenamento am certas colunas do teclado, sendo o citado dis p ositivo
de alimentacão adicional controlado péla posição em seqüência do dispositivo
de
encaminhamentc para alimentar os co m utadores de armazenamento de múltiplas posições para causar a alimentação dos solenoides ligados P elos Con
o funcionamento-dutorescia dpostvrnuC),cado

f+5, /
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Clas tecias no teelaco ca...,spandeates às ajustagens dos citados comutadoCês cie atma enari.4.to de rtatut,pia, posaões.
7. Uma In:ala:nai.'?_,Iitabiiidac:e, de actiicio com qualquer um los
pontos 1 a ti; cr.i.....ic,eiiaada pele tatu ue que se pionorciona um dispositivo
manualmem.e aCtonivel que e capaz Ct inipsair acaecivameme o citado Primeiro tipo cte operaeao.
8. Unia injAaina de cchiabilidecio de acórdo com qualquer um dos Nala 6, calacterizacia pelo faw d ie se mupoieiona um dispositivo
Controlado pelo ciiacto primeiro aispiailato Ge erncaminhamento acionavel
em seqüeneai ourance o citado winieiro cipo cio operação do citado dis poéiavo.
ios 3
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compostos de alumina e pelo fato de que a magnésio é
reagida com os subcorpos montados a uma temberatura de 4.500°C a
1.91109C para formar espinélio de magnésiaa-alumina.

subcorpos sãO

3. Una aperfeiçoamento conforme mencionado acima, compreendendo
um método de acôrdo com o ponto 2, caracterizado pelo fato de que a
magnesia vapõrizada é reagido em uma atmosfera contendo hidrogênio coas
subcorpos montados.
4. Um aperfeiçoamento conforme mencionado • acima, compreendendo
um método de acôrdo com o ponto 2 ou 3, caracterizado pelo fato de que
a magnésia e reagida com os subcorpos montados durante um periodo na
pelo menos três vezes tanto tempo quanto necessário para converter toda
a alumina para o espinélio.

6. Uma ia:aluiria de c:e:Inabilidade de acôrdo com qualquer um aos
panos 3 a G, calaccerizacia pelo isiia ue que se proporciona um dispositivo
5. Um aperfeiçoamento conforme mencionado acima, compreenclenclq.
resiatuacioe contimaca, peiJ CltUDO se:gunao oiisposicivo operativo capaz de um método de acôrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que os
fazer com que: os vatreciales do dispositivo de encaminnamento acionável subcorpos são compostos de Fe,l)„ e pelo fato de que a magnésio é reagido
tia sequeneai voltara paia a pes3çao normal após a delecçao do citado sim- .com subeorpos montados a uma temperatura de 1.1009C a 1.5009C para,
bolo especial
formar o espinélio MgFepi.
10. Uma máauirias de comatilidade de acOido com qualquer um dos
(3. Um aperfeiçoamento conforme mencionado acima, compreendendo
pomes 3 a 6 caiaci.erizaaa pelo ia,:e ue que se proporciona um dispositivo
ca: etesligarned.0 que e capaz de impedir o citado maneiro tipo de operação um método de acôrdo com o ponto 5, caracterizado pelo foto se que a
c:a-tante a cieecçao do pruneho quadro de intermaçao que se segue a uma magnésio é reagida cora os subcorpos montados em unia atmosfera substanciaimente inerte ao Fe,03.
cipzeiaçaio ae LOW zalUU.
7. Um aperfeiçoamento conforme mencionado acima, compreendendo
11. Lima inina de coniabiliciade de acôrdo com qualquer um clJs
pomos 3 a o, caiac:erizacia peio tatu ae que se propmiona um primeiro um método de acôrdo com o ponto 6, caracterizado pelo fato de que a
caspueitiso d desivaamenio que ac.onavei para impeair a annientação •1os , atmosfera inerte é o oxigênio.
solenoides tO teclado para a unracia da intormaçáo pioveniente dos citados
Finalmente, a requerente reivindica os favores da Convenção Dite,e .ainutacui.e, de ainnieenameo tio muiiimas posiçoie.s e da iruoimação
nacional, visto a presente invenção ter sido depositada na Repartição
tieteciacia ao meio cie registio emante o tempo em que os varredores acionavas em . 3d aiéncia cio dispositivo cle encaminhamento estavam passando
Oficial de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 24 de
. caiam) eeeiatao grupo au posieoe: de cuacato. e peio fato de que se momaio de 1961, sob o n9 112.181.
poreama um segundo caspositiço cie desligameato que é acionavel para imao citado P.ameiro dispositivo operativo, sendo o
pe,- u
pruileatu e o citado segundo dispositivo de desligamento capazes de
.oinarem
eficazes
pelo
dispositivo de controle para realizarem suas funt.
aies cie dead,amenco quando a imeirna , ça.o aimazenada nos citados como'adores de aranzeamn.cnto de maitiplas posições no quadro de informação
me está seado actee.atlo é a mesma que a cieLec,:aaa ao quaaro anterior.
12. Uma máquilia e coniabiI: dade de acOrdo cum o ponto 11, caracte•izaua pe.io fato de que sa,, propoecio..a um segurai,' uiepuaa,i vo de controle
ania.z de ..cianar o -cr,.acto dispositivo de controle primeiramente menci..>
aado paia duna- o citado pimiciio dispositivo de desligar:len:o ineficaz
peru unl,ealv a ainnentaçao cos
i s,oienoides do teclado . sendo o citado segunciG disposiwa, ma controle controlado peia posição em seqüência do disposaio Ge oncarninnamento para !adicionar num Momento na seqüência de
operaçao sueseqüenie au momento para 'o funcionamento do primeiro dispositivo operativ o .
Reivindiia-sc, cla acordo cem a Convenção Internacional e o Art. 21alo
Código da Propriedade industrial, a prioridade do pedido correspondente
depositado no Reparação de Patentes dos Estados Unidos da América, em
de novemb , 0 de 1961, sob n J 19.2J6.
11(3.1
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TERMO N9 139.219, DE 23 DE MAIO DE 1962
Requerente: General Electric Company — E.U.A.
Privilégio de Invenção: Aperreiçoamenlo na na prodxrai cie copos
e epinelio estanques ao vácuo.
Reivindicações

1. Um aperfeiçoamento na produção de corpos ue espmeno estanques
o vrIcuo, conforme aclma descrito, compreendendo um método de produção
um corpo oco selado , de um espirtélio de um óximo de metal divalente
A103 ou Frafl„, carecterizado pela montagem de dois ou mais subcorpos
le forma adequada compostos de A1.0 .. ou FE,C), com as respectivas super Ides conjugadas sõbre subcorpos adjuntos cooperando entre si para definir
ima câmara isolada da atmosfera circunvizinha, e reação dos subcorpos
contados com uirr óxido de metal diva2nte a urna temperatura e durane
tal tempo suficiente para converter o P.+ 1 .:0;; e Fe,O, para o espinélio correslandente e simultâneamente cimentancto,e a juncão entre cada par de
uperfídies cmju r,y,r.das cooperativas pa r a . fc:n n ar -n e 3:'.tille
is vác".o.

TERMO N 9 140.519, DE 2 DE JULTO DE 1962
Requerente: The National Ca.sh Reaister Company -- E.U.A.
Privilégio de Invenção: "Dispositivo contiolavel de impedãaacia senil
condutor"
• Reivindicnti?,_
. 1. Dispositivo controlável de Mine:landa serricordutce wrac'^riy..

pelo fato, que pelo menos dois dioacs semiconáuiores caaão ligados ev,
série com seus poios na rnes'ma dircaa.o. arado rate C's'Ja;
d: era
polarizados por um primeito meio n bia'' rue fetne..e uma
emfentl,
"bias" avançada e um se .,,undo rueu "aias"
opica orne ssvr...c"..1
corrente "bias" ao nó loee'izado entir os deis dir:las s^r , ieondutores na]':
senco
estabelecer um ponto cie caeração nsiá o meneaenec:o
que o citado nó está li!ar'io
rc'T:,^ loas rric)c que rtr!carn ainda ao
mesmo uma corrente de sinel de ent ,ed:: e orla c..arronto C1.2 rairCréle oa •
.••
e capaz deacontrolat a Mm2d:Incia

nf.)-ma ,.eivind:e ,. 'o
2. Dispo3r.:vo
ae
de Ou' Ira meio se ,..liçoa da'o
t' cit " o " c o cri
2. Um
ticio conformo nra.no . ., • •.
dicdos cara fcrxre:subaLancialmente ploparcional a
kar método de acôrdo com o ponto 1, caraceerizado pelo fato de que os corrente que passa polo 211J-i2319.
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11. Dispositivo, conforme reivindicado em 2, caracterizado pelo fato
que o meio semicondutor mencionado compreende um transistor com
elementos como base, emissor, e coletor, sendo que dito transistor tem o
4118do formado por dois de seus elementos ligados em série numa direção
de poios similares com os primeiro e segundo diodos semicondutores citados,
OS outros elementos do transistor citado fornece mum sinal de saída relacionado a corrente, que passa nos - elementos dos dois transistores em série
com os citados diodos.

Outubro de 1968 4979

Termo 149. 010 de 9 de maio ,de 3.963
Eequerentes 'FERRAREI DOTRIMONT";.S.Fauld
MODELO DE UTILIDADEs NOVAS DISPCiSIÇOES C ONd-TEICIVAS E11
f?ARA'.11FAHRICAÇÁO DE BISCOITOS E SIMILARFE to .
pnvxmcÀcts,

4. Dispositivo, conforme reivindicado de 1 a 3, caracterizado pelo fato,
que o segundo meio "bias" fornece urna segunda corrente "bias" com um
tal valor, que o ponto de operação cio mencionado dispositivo apresenta
uma condutância transferidora predeterminada a mencionada corrente de
sinal de entrada para a corrente de contrôle zero, sendo que a condutância transferidora predeterminada decresce a medida que a corrente de
Contrôle aumenta numa dada direção.
5. Dispositivo, conforme reivindicado em 4 caracterizado pelo fato,
que umn resistor está inserido em série com os citados diodos para formar
condutância transferidora com relação a curva da corrente de contrôle
do dito dispositivo.
6. Dispositivo, conforme reivindicado em qualquer um dos pontos de
a 5, caracterizado pelo fato, que o primeiro meio de polarização compreende um suprimento de voltagem "bias" incluindo um diodo semicondutor polarizado em entrada avançada.
7. Dispositivo, conforme reivindicado em 5, para uso em sistema de
Bontrôle de ganho automático, caracterizado pelo fato, que mencionad saída
ndo dito dispositivo é levada a um amplificador, sendo citado amplificador
Agado a um detetor capaz de detetar o valor pico a pico do sinal na salda
do amplificador e capaz de aplicar a mencionada corrente de contrôle ao
citado dispositivo de impedância, cuja corrente de contrôle é referida ao
dito valor do pico a pico sendo a condutáncia transferidora com relação
a curva de corrente controladora do citado dispositivo de impedância em
Conjunção com o ganho do mencionado amplificador tal que o valor do
pie a pico do sinal na saída do dito amplificador é substancialmente
Mantido constante para um amplo campo de amplitudes de sinal de
entrada.
8. Dispositivo, conforme reivindicado em 7, caracterizado pelo fato,
que o meio supridor da mencionada corrente de contrôle é tal, que a
citada corrente de contrôle está relacionada diferença entre o dito valor.
do pico a pico e um nível de referência.
9. Dispositivo, conforme reivindicado em 8, caracterizado •pelo fato,
isue o mencionado detetor do pico a pico inclui primeiro capacitor carreOvel a uma voltagem igual a um nível do valor . do pico a pico do sinal
le saída do dito amplificador, um segundo capacitor e um polarizado diôdo
"zener" com uma queda de voltagem substancialmente igual ao citado nível
de referência, dito diôdo "zener" ligado entre os terminais adjacentes dos
Mencionados primeiro e segundo capacitores, sendo o outro terminal do
dito segundo capacitor carregável a uma voltagem igual a do outro nível
"to citado valor de pico a pico representando por êsse meio a . voltagem
-•itravés do mencionado segundo capacitor a diferença entre o dito valor
do pico a pico e a queda de voltagem "zener" sendo sua corrente de conIrdle derivada em resposta a voltagem através do citado segundo capacitor.
Reivindica-se, de acôrdo com a Convenção Internacional e o art. 21
o Código da Propriedade Industrial, a prioridade do pedido correspondente
tePositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América,
an 18 de agósto de '1-961, sob n g 132.389.

1°) "NOVAS DISPOSIÇUES CONSTRUWIVAS EM
A FABRICAÇXO . DE BISCOITOS E SIMILARES'',

WATII222á Pb

caracterizados pelb fat0'

de que as faces contiontantes dopar de morizes de apresentai 4302 a
;OVO rebaixo -em cada ume, com Oxceg g das bOrdes'quo c ontotolahl OPS3
tre sf, a' presentando; cada face rebaixada, pluraildsde .do davidadee
Monfrontantes as quais, preferivelmente, se spresentem .De girmo go,
tronco de piAmidee, as base, menores Cor respondendo aom tm1d08.461O
,Utedas cavidades•.
.

Z o ) "NOVAS DISPOSIÇOES

CONSTRUTIVAS ER 1A11112ES

FARRIcAÇXOIDE BISCOITOS E SIMILARES", conforme reivindicagY0
terior, tudo substancialmente como. descrito tio relatOrl.o s ilUotra.de)

nos desenhos apensos Do presente memor1a1*0
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FIG./
TERMO No 149.101, DE 13 DE MAIC, DE 4963,

RZQUERENTS. Jusus DL CAMPO OLIVA.- SIO PAULO.
%0D2L0 DE UTILIDADE, APARELI10 PARA FAB/1E0,40 DE EdVIOLTe
REIVINDicACCES

'

I- APARELHO PARA PABRICAQX0 DE RAVIODI, formade o°
de um r8lo de abrir ma- eea comum. , por Érm caracterizado por ter De
superfCie navidades regularmente diepoetas, separadas por Uzl c'
-ne/, que moldam oe raviolie ao ser o raio pa
g ando firmemente
Ibbre a massa jd recheada.
Tudo Oo3no descrito no presente ramoyial e
'lustrado-mis desenhos anexos.
.3

iffl,Lè
rALLNI"____
10:411,00
F16.!
1121111,9MI IIIIPINEE
ir

:amo No 149.111, DE 13 DE MAIO DE
1963d
REQUEREXTE. ALFREDO. RAHAL coRA,..;11X)1Auto,

MODELO DS UTILIDADE, MELHORAMENTO EM /MALHADOR Dl CERA

1

:dom.

REIVIRDICAOES
rm resumo, hivindica'para p rmaente pedide OD 880
(pinte,, t.intoo oaracterfetiooes
I— MELHORAMENTO EM ESPALHA', 9nR . DE
ala zdoille
raoterizado por me :gim, de ma tubo e
etotempai ' deetro 40 ;má

0£130 Cuari:ci-f...:1-a

OLÃRIO OFICIAL
_

u2_d0 a,aa tats-ealdaçte
-Nd ahvula'suarnecida com uMs . tir*a do fo2.2ro vn.5:ft lu.la OgUela tio et
obre'por moio'de um oabo ' do ao proso:o . u.a.b0tEN pormg,tin60 0
qmsamento metOdloo da cera pélo .faltio:a0palhatdc. polo'aest.a.
hOo

resdo

TUdo'oomo,decowit0 tu proes2Vcatinial
'resbaanhos at9no4p

Q

(Seção II!)
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' provida'internamentO cm um de seuLi lados:, do uma Orelha do oatn_

oiOlhoo o qual ao ment6m na posige dosejac
dao aimplosoonte no atrito..
2 - Aperfolgoamentos om otel'hhos do.armârioD para bc\
rtiairos, de aoerdo'com a.reiyindicogie 1, ' substanolalmantO co22
Rescrito o ilustrado nos d.-ase:lhos anwcomo
'TERMO N 9 149.C27, D3 10 DE maio DE 1963.
"REWEREN T E. MAURO viniu MACHADO.- SSO
=BAIA=
RIVISE4a0 D3 INVENTSO. APFIWEIÇO AMUTaS

:wa para o referido

RRIVINDIOAOSS
PONTOS CigÚtER2STICOS
1 - Aporfeigoznntos em embalagenco do tipo ucedo pare

e

acondiciona' emnto de pegas. de automávào o outras, core gerantis "d0
sua inviolabilidadop caracieriscdowpalo fato da o corpo da entaità
gemo usualmonte feito am papado ', recatar em suas basou opostab
duas tampas feitas em material plástido, Cada qual fosw.da por 113
treobo central saliento, contornado ror ratai= crclevo g oto tor£2
aparada externo, vertical, qua sa wo :eira ouperSormanto para Sara 0
para baixo, formando 'soquem atd entremo contornanto

cã'2,
gua ó aplicada ao corpo da embalagem, com kinagEo obtieá gslc Ci
calsO justo o colagem da borda livro &acta fri can2oto, formo

Ontro a parede vertical o a aba =trema dzquola. .
2 -Aperfeigoamontos em embalagens, como reivindieffic co
2w

Oubstancialmento Ce30 doccritoo a iluatredao

COG doscrtC0 0E220

2ERNO Ng 149.261, DE 21 DE MAIO DE 1963.
12QUERENTE. TROL S/A. INDUSTRIA 2 COMERCIO .. DE9 PA259°
âgqIRGIODE INVENUO, APERFEIÇOAMENWCS 'EM ' E3P2LIM DE WARM âf."3

BANHEIROS.

PONTOS.2..PARAOTRROZTR2

AporfOlgoamentaa
em . Cu-1
3 Ca am..5, ied para b,c3
:•
alb2iV03 0
tino qua compreondo um OWP9 arOS,lo pâpricmcap
.e'ditoo do formato retangular ou outro, caraotorizadoc. polo fa
o de a.portinhola•do mesmo.aor formada por uia Moldura cantor..
Unte de um espelhoo . Sste basoulantoo atravda Co ginoo . a oza sg,
aadoa ers-kloiq , do'souO'ladc3 opoatoo; 'o a Safavida moldura atado

CQQ, ã

TBRUG Ne 149.272, DE 22, DE MAIO'DE 19630

'REQUERENTE. ERRAS DE ASSIO RIBEIRO. GUANABARA°
maxvILEGIo DE INVENgIO.ROVO INALADOR DE VAPOR°
•

•

REINVIDICAÇUS

1) - "Nay° Inalador do Vapar . , caractarlzado polo fato de podadie

um tubo de alumínio ou Outro material adoqgade sem $asge o voa soberba ca
o

1
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Outubrn de
E fl )"TRINCO-PUXADOR", conform0 rel7indiSn
Ontcrior,. tud0 substancialmente como descrito no rolatOrix o to

Vzdta, aa paoto.cuperior, ISOM cabo Bonovivol que co ajnata,'quondo om pane- •
go, na dita rebarba.
•
2)
'Uva Inalador do,VapSr", do acaras) com a ponto 1 o.caraoteri
BeC.9 pelo' fato do p000uir um tule do papará:o, pldatiod'ou outra cubotância
Sã condutora ao cal:dr, tendo uma dom eatremidadoa nortada do forma tal a ao'
OBAIWN ao nariz.
3) fi NOVo Inalador do Va pEr", de coOrdo oca oc pontoo 1 o 2, tudo
5990 aubotanoialmanto descrito, roinvidioado o roprocontado noo'dcocaboo,

lustrado nos dosenboo apenaos ao progentio men0p1al,

CONJUNTO ARMADO

TAMPA

111111011

TERMO DE PATENTE ER 149.475 de 29 de maio de 1963
REQUERENTEP HATSUTA INDUSTRIAL CO, LTD, . JARZ9
WITULO p "PULVERIZADOR t FORÇA nowaIzo

flavalnio

giln.1sOmm

DE

MENÇÃO

4
RD
1-414T

WeR.199 rara

v 12R-P_X_R,S_Q_LEJ1
A PORCA ODTD/Z,

1, PULVERIZADOR

a V PORT

âmeterizadó pelo fato de poscuir um radiador instalado na
oircuneferancia externa da carcaça ou caixa do munivels •
Ais bomba alimentadora de liquido,

VISTA DICISIA

2, PULVERIZADOR A PORCA MOTRIZ. 00n
123mm

*reto as reivindiengile anterior. tudo cubctancinlmonto 09
Xo deecrito no relatório, reivindicado no ponto oaracterio
tico precedente e iluatrado noa deeenhoe anexou ao Vraeene

VISTA SATCAA

Ne memorial,,

E:5CA A 1:2
RUO NO 149.564 de 3 de junho de 1963
OEQUERENTS: DENIS JEAN LACABANNE . 810 PAULO

o

4OD21,0 DS UTILIDADE: "TRINCO-PUXADOR"
BEIVINDICACOSS
1 2 )"TRINCO-PUXADOR",

0-V02r:sato

Gni

confeccionado pref2
motel, cOmpreondendo espelho fixavel ;) face frontal de

.satieto Ou cimildr, operando O trinco propriamente dito em abertura •
pÂotento on placa fixado comovei, caracterizado polo feto do que o
Oopolho se apresenta com abertura central orlado por duas abas volta
800 para o exterior e paralelas, parcialmente eobertas , pelas leteraie
80 puxador articulado a pino paseante pelao citadas abas e que igual
Ciente atravesse DD laterais de trinco que apresenta laterais com ca-

Ad ROmbos, nos quais se apoiam as bordas superiores do pexceor, estando

eixo Mencionado dotado do mola asplroisda cem um doa ramos apoiado
oontra face interna do trinco e o outro contra o lado Interno do 0spelho, apresentando, finalmonte, o trinco junto a extremidade e em

A

00U dorao, abertura seguidode dente salinte.

WfiNO NO

•

149,567 de 3 de j.Inho de 1963

REQU:LENE: DENIS JEAN LACABÁNNS SÃO PAULt.
MODELO DE UT ILI D A DE: "CIGARREIRA COM DESCARGA UNITARIA E 4UTO0
MATICA DE CIGARROS" •

4' ( /1,15:›2X7
u
f \.1/,

REIVINDICAM§

_›.2>

1 0 ) "CIGARREIRA COM DESCARCA UNITIR/A M.

e -Á
3

constituída por estojo paralelepipUic0 DOS,
faccionado em plc7stico Ga similar, dotado do tampa superior, caracte

AUTOMATICA DE CIGARROS",

Cinda pelo foto de apresentar em seu fundo se l .tencias tvineversoie
parciais que delimitam Canalete Infeçlor que se preste de alojameate

k4,v

FIG.2

pGO apenas w o£garx0 0 sondo (p.to
1

tiouoop endheo 13 .5M31"tt ° CU9

DIÁRIO OFICJAL (Seção III)

4982 Quarta-feira 30

202) ÇIONG do entoJa a@ eneoira abertura 6Jturado por tela reeOrtada,
C3~0 tos 'na extremidade oposta ao encontra cursor formado por c.
'Oda 0 atara limitada la uai:moias monciovedas, estendo o cursor
248.add i UMQ 1~0 age atravÉto de pino à fixilda externamente a boto
etgavesoohdo O pino rasgo lor.ditudinal dispo sob c boto, sendo'.
Qd00 gida1082tOo a referida basto ao encontra cond./momento solicitA
pOr ffiolià oM gra° do °Y n invortido, compreendido entre uma das pa
°Odes do ootoào o placa paralelo ; mesma disposta no interior do roo
g0514O Ostojoo
,Z0)°CIGARREIRA CO! DEsCARDIA UNITARIA E .

3CTOMÂnc4 cidAmos g o eonforxo ral y indicag g o anterior, tudo suba;àneloimonto como'dpscrito no relatOylo O ilustrado nos dosonhos ao
@ana O S ao pra:Ante mwOrla,

'
\.2
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P1G.3
CORTE 8-9
auM0 U2 149.569, DE 3 DE JUNHO DS 19630
(dBMUNn. DENIS JEAN LACABANNS ,..SKO PAULO.
2RIVUEGI9 DE INEENÇXO. APERFEIÇOALMTOS rÁ ou RELATIVOS A 7scHOS DD
PRESSX0 PARA MOVEIJ EM GERAL,

Outubro-de 1

1I confrontante: e concitadas por molsa &atesas° pgaaidad por pardi

coo de regulagee introduzidos pelos tOpo8 exterioreS0
2 a )"APERFEIÇ0APIDETOS aM OU WATIVO2 ,45
PECHOS DE PRESSIO PARA MOVEIS EM GERAL00 conforma releiadiétgZo anc
terior, caracterizados, mais, pelo rato de que 8 uma Segundo placa()
se encontra dlopoatO pino ou macho de entrs5

em sua parte central,

dado dilatada, pino esse que Trontalo lateral ou posteriormente ao
encaixa entre as esferas do primeira placas, sendo gau P ag e o aP145
ao posterior esta placa se apresente com abertura centraZo
3 a ) NARERFRIÇoAMENTOS R4,1 OU DELAWIVOS
PECROS . DE PRESSIO PA MOVEIS FM ORML"s, O onform° reivindián g00 ae
e 2, tudo su b stancialmentO • conforme descrito o dlustrado nos desc
nhos apensos a0 presentO•memorial0
ZERMO Ne 149.624, t2 11 DEWANEIRO ' DS 1963.
REQUERENTE, COMPANHIA BRASILEIRA DE PLÁSTICOS, 0 CO »AVIO0
MODELO DE UTILIDADE, NOVA DISPOSIÇXO CONSTRUTIVA ru, ESOOVAO ROUAMS0
dIENIUMLUU
11,1 I t
1 0 "NOVA DISPONI& CONSTRUTIVA El SSOOVAZ .20ÊcN
CAIEIS", conotituido pox, osoova do tipo qgo o cabo enandguga
OD Capa a que ao dobra 63 ponto oonvonionte g orando a prnk.so
as cordas, caracterizado polo fato do trecho 0.o cabo oado ao
situam as cordas, pronimo ao eixo ondo a capa pdvntap ao dcÇdo de dois pinos ou projegZo° lateral° que GORVM do onças° 0
para duas series Ao robaixos oxistentea no nuArn porga do non
bo da escova, antes o depois do eixo, %%baiano Uno° @CO alIM
tro ligeiramente mance do que as projo9Z0.9 g o gano G podev po
sncaixar nas moomse com ligeira proosigo.
2 o "NOVA Dis p osigo CONSTRUTIVA EE MOVAS :2012M
MS". acordo Oom O ponto anterioR, tudo como oubatane~a
reivindicado, dosiorito o litatitr@a0 noa desenho° amanso

N

11EIVIN0ICACW

'l a )"APERPEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A.*
fiSCH08 D2 PRESS *1015ARA )401t2Is EM MAL% caracterizados pelo rato dk
a Qfla placa se apresentarem dispóstoa solidariamente 21 oestaa doi3
U33541tOS alinhados, separados por espoo° vago, sendo que em toig 0
(33555105 58 alojam esferas, parcialmente exteriorizadas pelos topo*

(ig
-

ÊIG.3

Eig 2

rERMO DE MENTE N1 /50.001 de 20 de Junho de 1963
REQUERENTE: PHILIPS PETROMN4 COMPANY . ESTADOS Can:C. DA AMtRIOA

FIG.2

VITULOt "APERPEIÇOAmENTOS RELATIVOS A PRODUÇXO DE POLIMERON RAM.
PICADOS"
•
PRIVILEGIO DE INvERÇXO
PONTOi CARACTERÍSTICOS

Um proceseo para fazer um polímero rablificado ca.
racterizado por polimerizar, pelo menoa, um monLiero que à um die2
Conjugado ou um composto aromático vinilidono-st.Jotituido, na prOo
eenoa de um Iniciador Organo-mono-litico o fazer reagir asolimex8
terminado em lític resultante com um composto que tom, pele menos,'
trio sítios rnetivoo mu g e de reagir lem a tásapão nefibenc,litio)
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do polímero de Medo que se produza um polimoro ramificado pois r‘.
SOO do citado 00mpOet0 Oesm'Uma pluralidade de molioulal do políme.
ro.

2 ...Aperfeiçoamqntos em embalagensindustriiis, coto rel

:vindicado em 1, caraóterizados pelo fato de ao bases da embalagem
, serem aplicadas internamente as cintas externas envoltOriaS das

2.
UM processo, do acOrdo com o ponto 1, caracterioado
por fator reagir o poilmero terminado em litio resultante com 0,1

respectivaó extremidades do corpo da embalagem, devidamente apoia
las abre os degraus internos ai formados, e ceda que/ sendo fink
da por nova cinta anelar, feita em fibra, papelgo ou eimilar,dis.

2,5 equivslentea, com base nolítio contido no p olímero, do Citado
composto que tem, pelo mance, trio oftioe reativos,

vate internamente a ointa externa' envoltSria, prendendo a borde

UM orgasmo, de zoar& coa o ponto 3 Ov 3, saraste%
por fazer reagir O polímero terminado em litlo com 0,5 a 3
oquivalente de UM composto que tom, poio menos, trio !sitio reativos.
3.

là base abre o correspondente degrau, dita cinta interna Sendo
também dotada de pequenoe orifícios . intervalos
11
regulares, postos
em concordencia com os de cinta externa, para fixação conjunta por'

rizado

Cm processo, de acordo com qualquer doa p ontoe pr.
cedentes, Caracterizado pelo Citado composto ter, pelo menos,
oftioo reativos queeio . esOolhidoe dentse radicais epoxi, teo-cjant.
to, •stridinil, aldeído, eetona, anhidrido e de ater.

Outubro de 1968 4983

4.

•

lispositivos de lacre, grampos ou. equivalentes.
3 - Aperfeiçoamentos em embalagens industriais, como rei
Vindicado atê 2, subs tancialmente como, desentoe e ilustradoe nos

desenhos anexos.

Vá procieeso, do acirdo coa qualquer 60 - pontoe Á,
a 3, earacterizado pelo citado composto que tem, pelo Moem, troe
5.

oiti*i reativos; conter itomoo de emanem.
Um prop enso, de aoirdo Oom o omite 5, Caraeterita00
pelo. ccespostO Ser um tetra-halOgeneto de silício ou uma til-balar
aliene
. 7.

UM processo, de &cardo com qualquer dos pontos pré.
jcadente°, caracterizado pelo iniciador Organo-lítio ter a fOrmula
RLd na qual R á um radical ciclo-alifátieo ou aromático contendo 1
a 20 Átomos de Carbono.

j e.

FIG..

Um prema., de acérdo com qualquer dos pontoo ore,
3 cedentes, caracterizado por sei. o polímero de diono feito de UM
Cl.
eno conjugado tendo i a e átomos de carbono,
Vm processo, de *cardo com qualquer dos pontoe
9.
precedentes, caracterizada, pelo iniciador Organo- litie ser o nimbai/.
.11tie
.
,
10.
De Processo, de *cerdo com qualquer doe pontoe
precedentes, carsoterizado por fazer a reação numa temperatura entre
38°C c 121°C.
11,
• UM processo, de acordo cem qualquer doe pontos
iprecedentes, caracterizado pelo citado composto . que tem •ltioe ra.
' ,ativos ser um-y*110er° de hidrocarboneto epoxidà0.
12.
Um processo de p reparação de um polímero
:Au bstancialmente como aqui descrito, como retee,
ância a qualquer doa
Exemploe.
Releindica..se, de aoárdo com a Cons nnção Inter.
nacional e o Art. 21 do Cádigo da Propriedade /nduetriai, a prior!idade do' pedido correspondente depositado na Repartição de Patentes
I deei Estados Unidos da Aaárica, em 9 de agooto da 1962 sob N.215.773,
T2I040 N o 150,178, DE 26 DE JUNRO DD 1953.
REQUERENTE. LIPOQUIMICA LTDA.- RU PAULO.
PRIVILEGIO DE INVEN0k. AP2RFP. N0AMENTOS*EM EMBALAGENS,
INDUSTRIAIS.
REIVIND1CAES

FIG. 2
FIG.1
ZUNO N9 150.210, De 27 DE 'TENHO DE.1963.
REWERENTEI ANTÓNIO DOMENICO er CUNTO.. SIO .PAULO.
PRIVILEGIO DE INVENg0. APE RFEIÇOAYÁNTOS EM
eoflafts cILIsuslooS.
REIVINDICA0E9

em botijgea cilindricos, do tipo
com grande altura, e usados com carga de oxigenio (bal go),ar com- .
1 - Aperfeiçoamentos

primido, e também gás cOmbuativel para utilizaç go domiciliar, caracterizados pelo fato de o usual cabeçote cii/odrico, de cobertu.
ra e proteção para a válvula de salda do botij go, ser dotado de um
furo central superior, no qual áe aplica um curto pino axial, orovido de aba anelar- em sua extremidade interna, para o seu aprisiona
mento, pino este em cuja extremidade externa articula-se ou é solidária uma alça, constituinte de um pegador.
•
2 - Aperfeiçoamentos em botij ges 0 14114ricos, como rei
vindicado em 1, substancialmente como' descrito' e ilustrados nos de
senhos anexos.
6

1 - Aperfeiçoamentos em embclagens industriais, caraete
wixados iniciclmente pelo fato de . o Corpo principal da .embalagem,
tendo formato cilíndrico ou outro qualquer, a feito usualmente em
ipapeno, ' fibra ou similar, receber externamente, em uma 311 entes
as extremidades, uma Cinta anelar de madeira ou outro material re
sístente., provida de pequenos orifícios a intervalos regulares,

FIG.1

finta esta ai fixada por colagem, grampos ou equivalentes, porém
avançaldo para além da borda livre do dito :orpo, formando assim
2 degrab tnterno.

1

FIG. r

FIG. 2

1•
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URND a D 1500300 do de julho do 1963
MEQUERENTED ALUYSIO DA COSTA VASOONOELLOS .. ~NADARA

tIVILEGIO DE INVENÇãOs "APERFEIÇOAMENTOS

EM MESAS GINA.

Outubro de 1958

TERMOHNA 150.311 de 1 de julho de 196D
REQUERENTE: COMPANHIA CARIOCA DE INDUSTRRAW SUSTNA9 o
GUANABARA
PRIVILÉGIO DE INVEN40: "APERPEIROAMEETO$
005ARES

TAWEis NEM FIO"

CRIAS RARA ALCEAMENTO"

NEIVINDIOAOUE;
Aportelgoament00
esnoco° airot8riao poro
o
gramo go
31eeame11, earautorlsadoo 9010 gato quo
acua e go ,unotwalamo pCe tuboo aobredoo ortoclonalmonto•
oubetanoVimonto 03 °P. Ont g OOMSORGO &O (=troo roos
Una° ao junte go ifflorooção senoo3 ao qual. dira MD
Geme quo 45 ~ciso ao tampo 46 Qepc na parto ouporle
O roubo Da ~nasce oenica no ostroolaado Smforior.
proviote nn ponte do mo
IVO ()numas oca outro 5.dantloo
dizo g o qjanamtoago 124e4O o UB ootos, olêtri.co.
8 o dperfelgoamentoo os momo airatOrim Dara
alceamento , +58 8,08M0 O02 e ponto 2, 0 0araoterisedo pol0

REIVINDICACUS"

a.

Aperfeiçoamento0

fio, caracterizados

. das

por

co oolareo dtatuápi000M.

serem as reepectivas

contao provi
do natorÂoà„

de uma bucha interna perfurada azialmentop

eletic0 0

e, em poaição oposta à da dita bucha 0. 410 ume prp

jeção eubetancielmento eaarica de diâmetro ligeirembnto c>
maior do que . o da perfuração da bucha.
2 - Aperfeiçoamentoe em bolares doeta0EW01000M
fie: caracterizados gol; Serem como dosoritos o i3.uotrado3 o
nos desenhou anex000

Cato quo d yoferide (Ator 014trioe g oolloa e $RUJI0O
&M41440 O ountante g na outra ponto g o °nets@ Mo peo
OOM gé1e 0 reveot g a g o borraChao
g5,a oon

9 o Aperfelgoemont00

em soano giratOrlOe 5102e

alceanentooao ac6r40 eos oo pontoo o 2; caraotoriso'
g oa pelo Cato que o referido

eine (10 tranamloa go õ b2A

grtido0 (Jona@ u0a parto o8lida o ReinlieZdO, onternemenp

TERNO Na 150.379

te e outra eoo 0 roaqueedointoruenentoo anuanatsve/O.

de . 2 de julho de 19630

outro 02.0

TIt45: "PROCESSO DE PABRICAÇXO DE NOVOS nmig

4

c) Aperfeiçoam e nt o ° oá

momo girat8riao Noa

olooemonto ao nardo oon oo pontoo 1 a

5o

@onotorUao

doe pelo fato qto ao trovoou° ou remoo berisontalo aQG
ganam en o U n m go'providao g e todisloo Ou rolamentoo
do osferao obro ao qual° ameontr2 o tonpo circular êe
moca, sendo p, ot pr830 AO
latema do

O ,ato

treneníoe500

5 c' AN r201 9 0amont09 03 meou S iratârioJ Para

o1oeamento 0 de aardo oon °a ponto9 1 a 4 0 oaractoriuop

doa pelo Sa. o ve os uma varianto oo pâo da meoe'dão
em forma do o k2 o artiouladoe os vicio° prevtotoo roa
~caça do nan00.1 oentrelve motor olótrioo

e diopcott

aa vortic77 no centro da mooa o o oeu oiro a.igcdo mo
Gemo ouperlor w4E

nelo.do un'tubc flezivolo

FIG.

TOMEROS E OS ARTIGOS TAIS COMO PIOS
R FILMES OBTIDOS A PARTIR DE TAIS
SLASTOMEROS",
PrivilegiO do Invenção.
Requerente: BRONR-POULENO 540

•

Pontos Característicos.

,lo Processo do preparação de novos olastameroe que
portatly, sua molecula uma Pluralidade de encadeamontos do
fermula geral:

(na qual Z representa um radical maoromolecular divalo8
te que corresPordo a up poliáster ou poliOter HO-Z-OH0
.de peso molecular 500 a 2500, R representa um radical nl
coileno divalente e T um radical divo lonte alifâticoo
dbloalifâtico ou aromâtico), caracterizado pelo fato do
se fazer reagir primeiramente um dilsocianato alifâticoo
cioloap.fático ou aromâtico oom um diidroxi poliOéter linear ou um diidroxi poliâter linear, de pho molecular de
500 a 2500, sendo as proporçães de ao menos 2 moles do diisocianato para 1 mole de polieeter (ou polieter), e do
.pois fazer reagir o prepolimero assim obtido com um bis(amâ
nooxi) alfa omega alcano, na proporção de 1 mole dueto 111.,.
timo para 1 mole de poli g ater ou poliOter utilizado no
.tâclio precedente.
2. Processo segundo . o ponto 1, caracterizado pelo fe.o
de ser o proporção de diisocianato de 2,2 2 2,8 para 1 Ma
lo de poliáster ou polletor utilizado.

3. Processo segundo o ponto 1, caracterizado pe_.) fato

F1G.2

de se dfetuar as reaçaes no seio de solventes orja.lcoe
inerter nas condiçães operatórias.
4. Como novos produtos industriais, os artigos tais co
mo fios e filmoe Obtido e a partir doe novoc eleatrimeros
definidos no ponto 1.
• FINALMENTE, a requerente reivindica do acardo com o
Artigo 21 do Código da Propriedade Industrial aprovado pa
.lo Decreto-Lei n g 7;903, de 27 de agOsto do 1945, a prioridade dearrente do depâsito do corroeponden:A pedido um
França CO o n g 903.537, eà 10 de julho' do 1952.

Tbmo NQ 15u,;01, n. 9 D:, JULHO DE 1963,
NEÇUEREN£E. LIDUUA E COHEHCIO GUARANY S/A. - SÃO PAULO,
PRIV1LEGIODE INVENÇ0. NOVA PROP.EÇXO KM TUBOS DE PAPEL OU PAPEIO COZ
FILME PUNTICO.

d. Quarta-feira 30

DIÁRIO OFICIAL (Seção

Vá arábio cuoi.enoo, 4e acordo coa ponto /9
Poreeterízado p
' olo tato de que o coutra-pOeo 0eelOCa-B0 ver.
Cicalmente a0 3.ongo de Uma das parede g da caixa fixa l e estã
.

°MOW PROTEÇX0 04 TUBOS D9 Will OU PAPE1X0 cdix

tob So e:motoriza ecsouoialmeate polo fotO do g o ttQ

g ubstancialmente em ' ev4librd0 eco a referida parte MOvol e
âkve/ no San-dee/Ocamento verticao

TUBOS Ds PAPEL OU PAPELXO COM PILMR

oead ue ponte procodonto o oaraotorizado poli: tato de .

incorporar PM Ulmo do poliootor apliesdo por qualqUeg Imolo e6 * .
os âmtoreenonte e/Ou externe:noto no eorpo to tubee
v/D nen PBOT X0 Ed TUBOS DE PAPEL OU ro ga() COM PILHE 11410

3 - Va arm6río suspensOp subatancialmentC COAforso
descrito AO relataria 0 , d/ustrado nos desen4os.anexO5 e
RÉRMO M o 1502Z de 10 de julho do 1963
MEQUERENTE: WALTER NICOLAU HERBERW NAX JOHANN VOO uum
CHLER w SIO PAULO •
ffiODELO DE UTILIDADE: "COADOR PARA Od MAIS B Unas@
ESNELHANTEs"
ffinvxNDICAÇUEA

Coador para chn, nata e infue;ed ocoolhentso, urge

212140 Cone Deo postos procedontes o •araoterizado pele' SotO.
.0 0 ooludogár.co do upa fumo s do poaias-ter aplicado
tr.10

10

por

.

a respectiva Carga, et qualquôrpoO.gão Resumido pela parte

~pararem Moo plGotieeo constituido por polioabee

'IICO",

Outubro de 1968 /198
----!remer

AB/VINDIOACOR

2 9 1) "NOVA 'ROT Xo

III)

qnslteer

entro duoM Cu moia emadas . de papel OU papeliP do oono

torleado pelo tato de ficar removivelmente intro4usid0 AO ifto
tenor dilbieo do bule e de ser conatituid0 por UI CMarashad0
de delgadoe 1108 MetraleCe OU piáatiOOS em :orna de Uma pequ,9
Ma bucha *láctica que ao adapta sob oroodaó.:o parcdcd intato,

to t ub o.

rt__
130SDEPAPEL OU 4011X0 COM P/DAJ
ESLee

toe do tico do bulo, qUalqueV que asja O dirimetro demebiC00
• ..-o
,M1181tIP

C27C0", como MS pontoe) proodotoo 1 tudo 00Ate gR4 Pu/Mono/410
cote deit iTeivindiolede,auteriornentel

TÉRNO RO 150.614, DE 9 D8 JULHO DE 1965,
REQUERENIEG MARCOS STECHMAN OCLIAR,...OUANABARA.
INVENÇXOe UM ARMÁRIO SUSPENSO,'
PRIVILEGIO

. . ;IRIVINDICAALI.
.1 to Um erm6riO su ppeneo destinado 'arrumaeão de
'poupes C,de artigos aimilares, Caracterizado pelo tatO dC

Compreender uma caixa on corpo Lixo, de ' formato paralelepipa
eco; uma porto DOM. que conatituida pela parede de tunda
Ou tampa da caixa, c ' epte $ dealoetivel l verticalmente, en rem
acção a esta; duas bastes verticais paralelas a °Postas, fim
nadas na parte Mediana de duas das bordas de. referida parto
anel, sendo previsto, alszda, um varão ou travessa borizor e
tal fixado entre
butes

as

/ TERMO o g 150.652 121 Si MARÇO PS l9659
REQUERENTUCARLOSfflLSON ?US$.. 8X0 PAULO.
MODELO DE UTILIDADE, PRENDEDOR OS PAPEIS COM Ugo
BEIVINDICAÇOSSe
I O FENDE:DOR PARA PA5IS,CCM Im 09 CONSTITUIDO DC UM
Patrocino PARA PoPcIs 00 TIPO CONVcNolONAL, CARACTER&
200 C ACIVINDIcASO POR POsSUIP: ACOPLADO AO PRENDI:00R1
UMA RODA De METAL, CM CUJA PARTE POSTERIOR Et ENCONTRA

UM

extremidades superiores nas referida()

vertIceisí une. corda ou coto que , 6 amarrado pelas suai

pontes, nas extremidades das meneianadas hasteeiroldanas pra

2- "PRENCEOOR PARA PAPelS, CCM IMX*, CARACTERIZADO t Ruo
VINDICADO NO PONTO PREOCOENTCy SUOSTANCIALMCNTC DESCRI
70

No oclATORIO E ILUSTRO NO DESENHO EM APENSOe

nas no parede superior da a/rudida caixa e no interior desta,
sendo dita corda passada convenientemente pelas roldanas; 0

/A

um contra-peco desloctivel . vuticalmente na eitada.corda.

ACquEstNTC:

VIGENTE GOME Z OPERO

Sio Pavio)
2TrULO4

UPERIE/ÇOARENIO EM OU ASIA0/0000aN

INDXSAD011 DE 11E34(0*

• aul. 3,1 ee 301. e de 39dã
Privilegie de knonao
gotworSide
39 Sperffigeatent* ia ciirelect/cna20
002 .1nd/cede3.' 40 prceage9 para veículoS Mo% anate
ter/2mM' • e) a• por ute retalie olroule p Ga bege da cedo
039 caeoletrloc mem banco as oval, 4 encalsedo e :Iro:
Ralo o eletregeei • 14 p ele teto ah . Gira o 411treedé

3.11414

,

150 693
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a o fundo do dito rebaixo, permanecer tu espaço livre .
conatituindo-ee em chiara de ar ou gaaz

4

am?

moio do qual

exeroida preedão Obre a face posterior do diafragna

• provocando a movimentação da aatoota indioadorg; - e)

'

Outro de 1933

5) Un novo rodai de mesa e banquinhoe desarmai-ia, acorde

com os pontos da 1 a • 4, tudo commaubstanoicazaala, Cax,awito, roi:vi4dicaU exaarceeateda toa daacahns•taezaca

a

pelo fato date alafragea $a constituir de uma faoe ag.
terior rigida, ligeiramente @bica e uma fax() pooterior
flexível .e plana, afeta faceante com a cdmara de ar oa
das e dispoeta, por alua vós-, com um pino con'ral pau.
ULMO livremente pela face anterior atuante abre uma
mate tramava:mal de

ação obre

a lingueta indioatora,a

oendo que a face anterior rigida do diafragma, ligeira
mente abica, se constitue em limite à deformação da .
taco oposta, mantendo co elamoutoa fugoionaie do indica
d) . pelo fato'

dor dentro da escala pré adetera:_nado;

aa bato de
dor eu.

suporte doe elementos , ; ancionaie do indica,

constituir de uma chapa de formato triangular .

ema a bag o voltada para baixo e disposta com abweara
Dentral, circular

0

oncOntrica ao diafraama,

4

nesta

abertura dois setores eiroularoe de apoio Ia axtreaial
aeo 4a baeta aranavereal atuante e8bre a lanceta

india

Dadora,
aa 'Aparfaiçoamento em ou retaolonaa
AO

Coa indicador

TaRNO Na 150.734 DE a D3 ABRIL DE 1.965s
REQUERENTS. YUTAKA YOKOYAEA. • 8X0 PAULO. !
PRIVILEGIO DE INvEa7,10. Uu. NUM Traa D TAnircee.

de preasào, reivindicado em 1 1 oubatan,

@lamente oomo Meara° • de lo8rdo com b desenho juutoo
!

. azisrmaccOsse
2.

3. - Novo TIPO DE TAMANCO, coaztituide de madeira,
plantio° ou de qualquer outro mataria/ apropraada para
finalidade, caracterizado pelo feto de ser dotado na 0oncavidade do salto, de um cincerro eu cbaataa
*a. critma di
goa, que aorta :apara e daraaria* acaaaaraar
uma determinada dança.
de acOrd;
á , . NOVO TIPO ,aa TAMANCO, caracterizado

com o item 1, peio fato de eer paavito aT umz caça ea
forma dan a , aval. ca =ida sabac a P 4 da aadrioo
3 - DOVO TIPO DE MANGO, caracterizado como tudt
aubstanoialmont e descria° o ilaetradó nos desenhou ana

ufi 150.714 Da 1 DRABRIL Da 196ae

Mi g
O PaUT.00
2WEBUTS0 JOra) 1NX. =aux.
~Anglo
BagUS.V.NOs
MOIA DS UTSLIAADa.va ' amo aDD2LO Da rns4 n
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novo modelo de mese e banquinhos desermaveie, oaraotoe..
te giaad6por dois quadros unidos por dobradiças, existentea.nus
ZD Ua

„

Rós perfis de maior diâmetro dos quadros, dobradiças essas pare
g distena° dos quadros ou sem rebatimen'w aa sobre o °atroo e

ipo

os angulos dos quadroso do perfil oposto ao dos de'dobradi,a

gasp serem providos de una cantoneira tatanaulea equacionada pe
aa receber orifício diagonal ao pleno de mesa, orfício não pesa
cante ork de profundidade adequada e provido de 2ios de ~8
ãiterna g ainda por da g cantoneiras partirem travessacaparalelaa

aos perfis de menor coMariaanto doa quadros, travessas que PoKu3
o limitaa um espaço paZiviamente oaaacianaC9 pZac caondiCkaar aja
'oerfelts exotid g o as perius de tobs os banquinhos. •
Ua novo Rodela de mesa e banquithos desarmada, ecor0
- 2C140 pox, duas pro5oggos coa orifidos
o
ponto
1 D C&YaGQ A
@OR
WaRias e an dos perg ia de LaLaa cz:aaimento eg::3 qaadroSo deSa
ic mesa.
2TO E:e pr
WACECB . 00
8) UM novo modelo de mese. elesn2Wios dessranvoisp abox*
, InuinMs por COASistirea
3OR os ponto S e 2, O p raoterisedo l os b2_
ao disco providos na face inferioa
eiV:C
treis i;
r4aej.';

e

crU£O1os diagonais
p:-.ssc.ntes e com 2ios

si r:
re
WV9 WOUr‘U dg g eft g baa~os .de sariavo iso acide
ffiR os Ni2os de c aíalaa,Diaa llía áwespewas 60C 5ongic, 1-05 e u.:2N3L-A,c: C2:s22:3 2n22'Luem=2fiae c2u,;pL2G2j
' -0040C r.C:g.C r : c? U2Waeeft15di~-.9 d0! IO ç
VO,Wh.

í)(e,

X'Dege

q i e: â
•

TERMD Na 105.472 ' de 25 de setembro de 1955
aSQUERENTE:a.I. DU PONT ME NEMOURS & C01:11Ar:
1, RIVILNGI0 Da INvEnnO: "PROCESSO PARA L_PIII=g -,+0 n
UNA COMPOSIÇA0 DE COPOLIZERO t EM DISPERWO AgUSA'
REIVINDICAÇUSS,
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om 04croec cquosop oarootori g oo por
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elçAo, pelo menos, ternária, compreendendo (A), pelo monos
%%ido mono -cerbOxIlleo 140 eeturado de forma monm.otio
enioe, (8), pelo menos, um ;ater de na a0MO41004
rado • um doido mono . oarboxilloo ao saturado de torna
Cenm4tibinile, tendo um grupometileno terminal ligado as
16 • Irmo compopigo pare •coltor tios eatdies
peraiU aquoso, caracterizada por ter uma tonar, zuperflois
e/ do, peWSiconoe, 50 dinie/im, e propriedadee aperfeiçoe*
Ur do aplicoqZo d•pendontes da Mesmo, camproondendo Cada
mmato de per,'Ioules dieperois Meei aMonlecelide UM oopolto
Saro ícidoee'ume misture' da MonãnerOa riii0 *aturados de ter*
olte . óCle'nimi, de oomposig gC, pino =noa, tern/frio,
Compreendendo (A) entre 2%e 10%:4o, pelo menos juiz ;eido
Mono -carboxtlico'n;o saturado do torma mono etileniee,
(2) entre 23%a 45% de, pelo monos, um ;ober com 1 a 8
;temos de carbono, de ummono.al000l aiiHticc aaturodsa
• um ;eido monooerbáLlico n go seturodo destorce mono-eti.
lente*, tendo um grupo terminal notilono ligado entali .* •
( à ) entre 45%e 75%, belp .án0 de, pelo menos, uma titrile •
de .unt rloidomono .carboxfiiconge saturado de torme mono*
&til:atoe, tendo Um grupo terminal metileno ligado exaltei
•alia* coloidel caracterizada por usidt;metrd inicial de,
pordoulade entre 5 e 150 edlimiorone, entre teto/ entre
0,25% a 2%, Olmedo no p;o0 da dita misturo montmeros uso
Conde/usado de fenol/torMoldoido reativo ao Colora dlIuivel
1110 água, em ume quentidedo *atra 5% • 15%, beeeede no pte0
to dito eopolimeto, e ume fase a quosa compreendendo aguas
dttentidedea de hoe/L estabilizente do afile* e componentes
datOniaosis eoltivels, em uma guantidade .eutioiente parem pra.
•oreionor um pU entre 5,5 a 8,0. mando dite compoeign'ismin
te de minileitieentee 'itnicose ao-itolooew
17 - A °emponta° do ponto 14, careotericade por
ter uree teueío superficial entre 55 a 62 dineefen, e ne
oleei o dito'componerits monOioro; (A) (oldo =teor/lio,
65°0 a 90°C, durante 15 a 220 minutos e, em seguida, a . 1
resfriando, e (e) misturando donjuntaconte 4 disporrao
equoea embniecol estabilizada resultante comum condoam
lado tenolffirmaldeldOreativo ao eaiOr e diluivel em !Agua, eme uma quantidade entro g o 25%, baseada ao PO484
do dito copolfmero,
A requerente reiVindiOa de ao;rdo oori

Convenço internacional

a

,Art. 21 do 3)eoreto-14110.
19!5, a prioridade do-corroo/soa
e o

de 27 de agosto do
dente pedido, dOpoilted0 na Ropectiglo do Utentes doe
Betados Unidos da Ate;ricei em 4 do outubro do 3357, colo
a° 688.132.
TERMO Nt 1 36.575 de 21 de fevereiro'dó 1960 .
1903

REQUERENTE* MERCK 'RUN TORÈS, Ude 4.10/41.
PRIVILEGIO DE /1(YENÇX011111,VULAle
pEIVINDIOACBES

1. 11....vaiu1a, compreendendo UM oro da YttlIbla
tendo una alisara no mesmo entre condutores ligando coa as
sua. extimildadee opostas, rue membro de vtavala dentro h ti
Dera entre posiorose de abrir e t;obar da ohdutor, e) h
tento anular reoiproo grel dentro de use 'emantar. para engates
as Ma extremidade interna toa. dito membro de 'Úvula, corem
eterizada pelo tato que h:, ors ressalto ao corpo doutro de da
tO condutor, um anel de material vedante'envolve o aumento o
o 'mate oestre e reeeeltce e lá açules Igudel.todg 02402telaffil.
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. te o anel para ,) contato tédanto com o assento é o rommaltoc
com uma primeira terça a a extremidade interna do assento pa
Ta o contato 'rodante com O membro de válvula com uma Memuada.
.terça que menor do quo a piimeira.
2. Uma vfavula, conformo a roivinclicaolW 1, bera,
eterizada pelo tato que o ressalto no corpo só gala' reit para +
:ora, e o anel vedante tem uma euperfloie externa inclinado+
para conformax,oe com dito reeealto no oorpc.
3. Uma válvula, conforme reivindicação 1, Garoam
terizada pelo fato que há um ressalto ' na extremidade externa
do aeeento oposto ao revealto no oorpo, • os meios inalado'
Cedentemcte compreendem uma mola dentro do ocondotor
do o anel pana o contato com smboe Oe resealtoe*
4. Uma válvula,conforme rcivindicmçEo 3, #24~4~
terizada pelo fato quo oo resotiltoo no corpo e momento es
laxava para fera, a o anol de radng50 tcn ruporiloidu Gator*
naa o internam inOlinadaa para me oonZosmmr oom ditos roes4

too do corpo • (monto, reepectivamente,
5. .z".1a válvula, conforme as reivindicação. 1 ou 24
caracterizada ?elo fato que ditos meios oedente. de impelir
compreendem uma primeira mola levada dentro de um oondutOr
para oedentemente impelir o .anel'pera na contato 'rodante coaâ
ditO ' remealto • aesento, e uma vogando mola levada dentro dm
Um oondutor para impelir code—amenNa a extremidade interna
do, assento para um contata vedanta com dito membro de válvn
la.
6 ..Uma válvula, conforme a reiVindioação 5, aa
racterizada pelo fate que a ev.:Arfloie no assento contra a
qual anel fica vedantemente engatável oe estancie num Ogn,
tido axialmente para com dito aseento.
7 - Uma válvula, conforme qualquer uma das rei+
VindiCaçães 1 a 6, caracterimcia pelo fato que um outro anel
envolve o assento para formar uma barreira entre a oámara •
O anel de vedação.
8 Uma válvula, confoime qualquer uma dae reiOindioaçOes 1 a 7, caracterizada pelo fato que uma auperfl+
Cie de vedação entre o anel e assento e de politetrallnoro4;
tileno para facilitar a rotação .do caspento em volta de sem
lixo.

.. •Irma válvula, conforme a reivindicação 8, og
taotericada pelo tato que dito aumento tem uma insmizoio de.
politetratluoroetileno que providenoia • •uperfíoie contra
a qual.o anel de vedaoto veda.,
10 Uma VÁlvula, conforme qualquer' 'Uma das reis
oltdipaoted 1 a 9, Caracterizada Pelo fato que um primeiro
enol da material vcdante ae alienta da extremidade interni
do corpo Ao assento part contato com dito , membro de
1a. .
11 m,Tffe Urso numa válvula, um reemito anular..
Comp reendendo um corpo tendo umprimeiro anel de material'
Vcdante salientando -oe de uma extremidade, oaraotericado
lo fato que b;_um ,retrealto alargando-Co poro dentro c* Tql
.ta do lado •xtewo do seeOnto na sua
. . mitra eZtremidide, C
. polo fato-que um . mrundo anel de naterialvedante odaptade
5

mar' envolver o saliente teta su p er:ido SesTersestee intor

▪
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nas e externas,

a 'aporfiaie

3 a.

interna sendo 8.1u3.1nada para•es

dontormar-Ia com o ressalto quando engatado oaa o mamo e 4
auperDloie externa sendo inclinada. para :Ora em relagía 69
dado externo de dito assento
12 .. Um anel de matéria/ 'rodante %ando morde
atoe convergeatee anulares internas e externas que as ias

Stersecionaa entre ei numa extremidade e com uma ince de aze
tremidade de anal- na outra extremidade, caracterizado pelo
tato que a intareeção de dita towards:tio interna condita tji
te de extremidade se encontra radialmente para dentro 6 a
Intereeqio de dita auperticie externa com dita taco de et*
tremidade a. encontra radialmente para téra da interno& a

regiatro de deslocamento de Ia

ardo cem O ponto 11) earaoterizado pelo tato de que cada trio
auceasivos ilíacos são conectados por um enrolamento de tronar!!
Anote acoplado através da primeira abertura menor de um ntioleo,
uma abertura. menor de adila do próximo ;dolo° seguinte e da se*
Bunda abertaxa amor do aloleo seguindo o miau por iiltizsz meg

amado*

d. requerente reivindica de acaram com
Convencera !ataram/anel e o At. 21 do 1.aoreto-Lei n• 79903, de
27 de agasto de 1.945, a prioridade do correspondente pedido AS
poeitado na Report/0a de Patente* dos Estados Unido* da Mikis
oa, se 10 de maio de 1.96,1i sob n!

ditas @alardeies entre si.
requrent• reivindica a prioridade de Watt*
•o pedido depoeitado na Repartia° de ',atonteai larteeli'llelea
Cana *a 21 de ~abre de 1961, sob o aft 161.2059

te

28

r

.

PIG/0,

tf
IS

e

,n„.! Wo_

/
.,

•

dal* Na 10.638, DE 30 DS ABRIL DE 196.24
/REQUERENTE. AHP INCOFtFORATED.- E.U.A. DA =RICA&
rRIVILEOIO D INVENÇXO. "REGIME° DE DIOLOCAMSNTO.*
IVINDICACUEa

•• Um registro de deslocamento coe
Zreendendo urda série de mideos . magnéticos arranjados em seqiula
Cia tendo cada um uma abertura maior e uma primeira e segunda g
tortura de 'saída menor e cada um sendo adorável catre duas oca,
elqies de remanéacia magaétioa:para apresentar dados asarem ost,
.hidos no regiatro, os néoleos sendo ligados por enrolamento*
. ea transferincia para a transferinda de dados de niloleo para
laéoleo ao longo do registro waren:ao h energizego, de &carde
Somam ciou dere1440, de enrolamento' de avenqo e de arraste
'li g ados :por indugeo aos nécleos, caracterizado pelo tato de que
Ima primeiro enrolamento de arrasto as estende através das pria

f

*eiras menor aberturas dos alolees e ia amuado enrolamento de
mrraste as estende através das segunda aluMurtue menores eJa
•leoa, de lodo que, dado, podei ser agaloados ao longo do regia
eu em uma diraqto (direita) pela anergizapao" do primeiro 111~
arauto de arraste, • na dirliqéo oposta (esquerda) pela morda
g agtio go segundo marolamento de arrasto.
" Ve registro de deslocamento da ao
Oarnoterizadopelo tato de que os miolema
•trd0 0051 O ponto 3.1
es ciada par de zataleos adjacentes elo eoneetados por um primei*
NO enrolamento de trensferanda vara trenaaitir dados em Uma
liiregéo (direita e Um aegtrado enrolamento de tr anstereada para
§IfairaWIR os dados na outra 81ra:ia (eeNerde):

Tfamo Ne 140419, 12 5 IS JULHO DE 1962.
P/1710.
annum mesma ELBTRO-NECINICAS MOR
PRIVILEGIO DE INVENÇI0.'APERFEIÇ0AHENI05 U xaora8'ráa4 xíquí
as na COSTUBMI ZM GERal.
ggIVINDICaCiSAB
PONTOS CARACTERISTICOS
1 1.1 Aperfeiçoamento s em motores para tmauirge de costurei Cã
geral, caracterizados pelo fato de a carcaqa apresentar troa tampa anta
rior, de formato tubular, da qual salienta-se a base do conjuntos tampe
esta dotada de parede transversal intermedliria com aberturae e .rolamea
to central vara o eixo do motor, este avanqe.do para fora da referida pai

rede transversal, recebendo alada no interior da dita tampa, ma volante
dotado na face externa de reve:timanto da cOrtito, • ta :aos interna de
placas radiais para ventilaqgoe
2 - Aperfeiçoamentos em motores para maquinas de costuras em
geral, Coam reivindicado em 1, caracterizados pelo fato de a extra:ilida
.de do eixo do motor ser provida do rolamentos envolvidos por um cubo imã
qual a, tirada a polia de salda, cubo este dotado de grarde !Unge, peld
qual ô estabelecida a friogo ao volante, e amada internamente, de m2,
helleoldal de retarno do cebo a postigo primitiva.
3 Aperfeiçoamentos em meterem para maquine de onaturag ia

coma reivirdicado até 2, caraoterizados pelo_fato de a tampa tg
bular citada em 1, ser finalmente dotada de breques para o volante,for
nados por ¡plaquetas em L. dispostas lateralmente em sentidos opostos,*
. ato um braço recurvado, articulado centralmente, com um•
acnio previ
das extremidades ligada adequadamente ao pedal da tiquira, e a extra..
alidade oposta apoiada 59 Cubo oltado em 2 e dotada de botio de "triloià"
gerai,
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4 .4erfoloamentOs emmotorion para maquinas do &Muna ex

Lerei, coso reivindicado até substancialmente oómo ~coitos .j1~

trados nos desenbos.anexos,
45

22áMO 111 24/.100, DE vi ma JULHO te, 1962,
vzvwa . e Sb PAULO1
raimmuo.ns xangó, "NOVA CUNHA ripooui,FICa
ruma rap
DIEQUERENTS. PLORIO OSWALDO

imma0 ExCtirDICOt

ApIVIND/cActlEg

•

1) *NOVA CUNHATiPOCRAFICARITANhVAP02 DUPLO

' FIG.1

9

anmo N o 140.766
REQUERENTE. FLAMEX INDUSTRIA E COMERCIO S/A. - SX0 PAULO&
Es 6 DE JULHO DE 1962.

tostercoew°

Caracterizada por duas metades (1) e (I) montadas ema edbre

PRIVILEGIO DE INVENg0."NOVA CHAVE MAGNíTICA.

Outra, bondam Atro contra/ toztado planura derobalzos

REIVINDICACOEQ

1. Nova chave magnética, caracterizada por c* ompreender ea
sencialmente dois conjuntos distintos, respectivamente de contatos e

duas metades, mo qual encaixa-ao =rolhe (a), dotado

de comando, o primeiro incluindo inicialmente uma parte fixa, compea

ozantrloos o do um furo 31rismIt4co Centra/ paro ocoplamente

ta por um bloco isolante de base, fixado sebre uma placa ou chassis,
e portador dos contatos fixos com os respectivos terminais de entrada e saída de'corrente, cada contato e respectivo terminal sendo
do sabre o bloco de base por um Unia° parafuso.
2. Nova chave magnética, como reivindicada em 1

fia
.

$

caracte+

risada pelo fato de O conjunto de contatos incluir também . uma parte
móvel, composta por um suporte retilíneo isolante, disposto central
e livremente entre os contatos fixos referidos em 1, e dotado de furos transversais passantes, atravessados por braços metílicos, pressionados por molas e portadores dos contatos móveis extremos, volta-

. te este ainda provido, em sua exdos para os contatos fixos, supo r
tremidade livre, de um engate terminal para acoplamento ao ~anis+
mO . ou conjunto de comando da chave.

3,

Nova chave magnética, como reivindicada ate 3, carac-

terizada pelo fato de o conjunto ou mecanismo de comando compreender
inicialmente uma parte fixa, composta por uma bobina, com núcleo ton
medo por chapas álicosas, e convenientemente ligada à rede, com bg

a

ttlo interruptor de acionamento, conjunto este fixado sabre

quatro furos normais Is emer gido do

contacto, dolo dOles 11.4

Cindo de alojamento opinas (1
4) que allio fixo* em tuas das MU*
dos e encalados ma Outra, Servindo do gula°
garoa

O os outros doii

ouvindo do alojamento 11R101411 IS) do Cinto, que

(2), sondo que o c onluntoda Cun1id emodxado
tza Ume, *Ur,

*pardo Interna dosta,o tscompoe/oro tirogréficae
XX I wandEm.TYPOGRAFICA

e
EXPANSIVA

'DR DOPIO EXCUTDTC000

Duletanciamento como o descrito, retrigdiaad0
imponto ito
aprep entado MO desune° mexo.

placa

.

e atravessando a bobina, haste esta deslocável entre roletas de

%è

gula, e tendo as extremidades opostas, uma provida de recorte Ia'

flG 2

imm14.m.

1"a encaixe do terminal de engate do suporte porta-contatos refe-

rido em 2, e a outra articulada a um par de braços laterais de
desligamento,. interligados por mola, e presos pelos extremos 11.92. es sabre a placa de base ou chassis..

$

UNOsuba

tancialmente como descrita e ilustrada nos desenhos anexos.

.1
.1_114

rte.4.
URRO NO /43.611 de

_

5 de outubro da 1962

REQUEMNTre ARCO EGWREN LIM
PO em Cana
PuIv":-.9.GIO DR lfi rzaçXo: 174ECANISMO DE
TRÁVA21223.

pnvirruicACX0
L

fIG.1

tos

Ouse extremidades tlxas res p
ectivamente le duas notado (l)

te móvel, formada por urna haste retilínea, fazendo parte do .núcle0•

4. Nova chave magnética, como reli/indicada até 3

do trio'

doso!~ desmando; e &dadivar matados (l) e (2) yousuititi,

de base por parafusos; e o mesmo mecanismo incluindo também uma para

i IC

•

I ti 3' _

1. Moczo.i. goo de

travamstO, 404421W19401
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.t.os membros . de refOrço e de sustentagZe de carga dispostoa

Mhtdvel Caracterizada polo fato da possuir membros do poste
qertiCai e e membroe da sustantag;o da carga borizontaislfenm

horiuentalmente entre e presos de s tacàvelmente a pdi.es pare-1
lelos de membro:3de sustentagao de carga que se extendem longitudinalmente:

daO feitas a intervalo4 a0 longo de pelo menos um canto de
0951a Membro de posta Vertical; dispositivos para o aprisio*

8.

A estrutura substancialmente como avi dos*

9.

A

nto destacava dos ditos meMbroa de sustentageo de car*
coa ditoa membros de poste que compreendem uma placa em*
trema pr;sa à cada extremidade de Cada membro de sustenta
gao do carga e estendendo-Ao em Angulo reto atO ali, tende

estrutura aubatancialmera como aqui r-

lUotredc.

cada placa extrema conformada para cobrir e casar coarlima
,gorgao de Um canto fendido de Um poste vertical; e uma p3?o0
• 2eg';. go que se estende para 'baixo formada ta porg6 em ceio
(ie cada placa extrema e ospagada dali Puma diregao afactada
Ao eatrema do membro de suporte, senda a parede de tal proa
- I
porgao
jegao conformada para ceaar com aparada Interna
do canto fendido do mastro de poete oposto som g qual oartd,

em cooporago
Necanismo de acdrdo. coaco ponto 1, ca*
acterizede paio fato de gire' a placa extrema è em formada ZD
',..?Ormarda cl,Aas asac ) possuindo uma porgao de usa rospactiva
loresa aon ditos membros de eustentagRn da carga na porgZa
)rema dos ditos membros do sustentag; da carga o om 111731110
Jto com,Olos ficando a outra porge.o em asa do dito membro

T.:rU10 No 143 0 723, DE 11 DE OUTUW.0 0:'s1 1962,
REQUE:IENTE, ALBERTO PAGANO. - S0 RMJI9,
PRIVILEGIO .. JE ivvgilÇa. a uove CIMBIO DO r,,LOo 1DI COM =112
VAGENS A SISTEMA DIFERECIAL.
RL5/5NDICAC8E5
1 - Novo c gmbio de velocidade com engrmacens
b. sist ema-diferencial, caracterizado plo fato que o conjunto eine

J,0 placa em fora do Yi em um plano com o mcmbro de ouatenr4P
00 de carga,' mas íZo presa diretamente a/J4 uma orojag;o
qUe 80 estende para baixo indicindo para dentro desde anate*
8da1 da placa no respectivo centro onde as duas asas da pia*

ea os forma do 1, co encontram; sendo a dita projeg°6 de foro
a poder entrar nas fandarformadas, nos membros de poste

mítico de transmissão do mov:mento é constituido por uma junção VI.

.qiertical e tendo a8 OUas porg gee inferiores extremas forma*

po Eardbn, que, liga o eixo de entrada ou de saída, a um eixo em
c'entrico em cuja parte exc gntrica suporta um pinhão que engrena o

CRS com paredes em ângulo reto entre si, de tal modo que a@

¡Uperficios externas dia ditas paredes ve0 de encontrO as
Uperf/ciespternas das paredes de pedem de poste.
3e

internamente, numa coroa montada sCbre a outra perna de dito eiX0
a qual possue na outra extremidade um pinhão cenico que se ajusta

Mecanismo de acOrGU)oom o ponto 1 ou 2,

com uma das engrenagens do sistema diferencia/ a qual está montada
sObre um eixo colocado normalmente ao eixo do movimento qu % possue

WUCterizado pólo g ato de que as suparacies externas data.
tAg ed03 Eormadas na prOjegeo ficam por dentre das auperft*

a caitra extremidade rargulrada longitudinalmente sobre a qual est/i
enfiada uma segunda engrenagem satélite que engrena, por contato

WES 0Mternas da placas

Mecanismo de acordo com O ponto 1, 2 ott
- tem parem
ewautecizaut pelo tato ao que a dita projeçao

angular, com uma engrenagem planetária montada sare o eixo de sa.ç
Oa ou de entrada sendo que dito sis t ema diferencial acha-se envolv

e9B @cã a:formas substancialmente, da coufiguraceo do canto
vertical a dee/ocadoda superftoie externa da pia..

do por uma caixa em duas metades vindo a constituir-se no conjunt0
o
induzido no meio do qual 4 previsto um bloco central, atravessado
;
pelo eixo transversal com as d uas engrenagens planetárias,
0 qual
possue dois cubos que se projetam diametral e ortogonalmente a dia
• to eixo transversal, possuindo especiais chavetas que se encaixam

CO Misto

efillra encontro 90U aa paredee Internas da, porco Co canto
&adido do membro depute oposto coxo qual a projeçao estea

flaCooperagao; e sendo tais paredes de projegeo taxadas eme
' Ulluamoute is paredea da placa por Nig de =paga° 03
eAto afunilados
Se gacaaiamo de acOrdo com qualquer dos pot.,

.

do conjunto pinhão gira-brequim - sendo que para cada nova po019E0

dada de projeg0e3 que se extendempara tal= eetaO tormadat
poroo em veie de cada placa extremas
6. Mecanismo de acOrdo coa qualquer despene
*4
precedentes caracterizado Pela fate da que membros de

adquirida por 'este verifica-se o aumento da rotação do eixo de 88£
da até igualar h. do de entrada.

4-0

destectivelmente prdsos ali em diagonali
7. Mecanismo de accirdo

com VálqUOr

dos poli*

WUMWItà9 R919 zeço e quo eatZIO dispas,.

1

em rasgos oblíquos previstos numa camisa cilíndrica que envolve tJa
do o induzido de- molde que o deslizamento longitudinal desta prova,
ca o d eslocamento transversal do bloco central e consequentemente

'to precedentoe, caracterizado rola rato do que o gia plural&

Merco esta° dispostos entre membroa do poste adjacentes e

1

2 - Novo c gmbio de velocidade com engrenagens

4 sistema diferencial, de ac grdo com 'a reivindicação 1, caracterio
gado pelo fato que a camisa de cobertura do induzido e o gira - bre*
quis com a relativa junção tipo ' Cardan, estão envolvidas nor.um
lindro co duas metades tendo sua junção na altura do gira-brequim
apresentando al uma u j rle de reentú:n g iae pelo Que esta segunda oaià.

1

h
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Co

raiultaccenalvolment* Menor, ididdieero, eqffie aprimeiraata

do

que em sua

-

parte extreme* ~idade em

garro WO tuiate.
dito ollindr0 no sentido de fazt-lo deslizar
long itudinalmente Etta
do

acionado mediante um conjunto de alavancas tendo uma catraca TIO
regula o avanço de molde que a desiocamento
do gira.bre q uims e Por
cons eg uinte- o aumento de v
elooldada, boja constante e
progreSSPIN

t sistema

• Novo oRMblo de veIocidade com emgrenasana
diferem/44.de acerdodomaa'reivindioagOes J.

terizado pelo fato que

possibilita

a ' alteranoia

• 4 • Novo ambito de velocidade com ongrenagen0
a sistema diferencial. de actrdo com as
re ivindloagtes de 1 1 3
•
caracterizado pelo rato que ttdaa 43
partes rotativas do oonjunte
Gomo o induzido, a camisa e o exumara
de cobertura estao em conta
to livre entre si, ou seja apesar de formarem um
deo° conjunto po
deis girar uma abre a outra Independentemente
Sendo todo o-dieposj
eivo assentado sabre rolamentos,
5 -Novo céMblo de velocidade com engrenagens
t sistema diferencial, de actrdo com as
reivIn5ica2US de
caracterizado pelo tato que para obterr. um

l14.•
rota
pa ga O
deslizamento'

Anico sentido de

dos dOie eixos, move-se a alavanca de, comando

ton gitudinal fro c iltndro de Maneira
que o g ira-brequim é deslocad0
de sua posigZo de méxima eXcentricidode até
alcançar iconcentrica
dade com o eixo do movimento,
quando inVo 0 vede funcionard condo
ais dnico eixo
obtendo-se a transmissíró direta das
rotagtes do eixo
eotor ao de salda, e pára obter-se uma rotaçéo do eixo de Salda
la
versa da do motor,

move-se a alavanca em sentido c o
ntrério ou seje
oro.vocando o afastamento main
acentuado do gira -brequim, aumentssr
do pois Mitt excentricidade,
sendo que nesta pcaleSO obter-zA 02 .
.cessos resultados da marcha à

Frente &Emante diterenciando-se pel4
...to que o eixo de saída tara
uma rotac go sontrária ao motor.,

NoVo amblo de velocidade com engrenagene
A sistema d ifere:lei:ai, de ecSrdt.
som as rei nadio/agi:ias de 1
como descrito e

i lustrado

15

nos desenhos anexos.

Af..1
ARMO N

Q 144.029

de 22 de outubro de 1962

e.EQUERENTE: MIXILA S/A INDUSTRIAS M
ECÂNICAS - SX0 PAULO
PRIVILEGIO ES INVENUO:"NOVO SEPARADOR C
ENTRIFUGO DE
'PUREZAS CONTIDAS EM sUSFENsIO"
RFIVINDIcAC3D5
- Nevo separador
penso,
dor

part icularmente

inic ialMente

o tubo

curto ti4cho cilíndrico

•

e2, cara,
funoiona% dos ade

atos, ou seja tanto Um como outro podem tnnolonar Como
4/X0 Mota
ou de salda.

eub s ta nclalffiente

Outubro de 1968 4991:

ce ntriFugo de impurezas Contidas as 2119
massa de papel, cara
cterizado apor coup/WS"

aeparedor, propriamonte dito, oompostO
s uperiOr, fechado ao alto,
e que

por Uai

Se COntie=
Inrer fc:nente por
1ongo tracho cônico, de extremidade aberta, oonjun
to CceLe provido lat
eralmente, e praz:imo a extremidade fechada
aglocn

fiar, do dm coca de entrada) arlaatddo tangencialmente e onda, 4à1
aaareegand0 Centralmente 41 o:tremula% tiobala amparime 40 learadot
40D40 ~Wh) 102 . :12010

tubo, do adia sana e ama Ume do Agoura.

tas, o avaRado tutonnarxote sun ttuana toda a altura
do tr/tobo alta
%rio°,
41, IMO separado costeleta de tostamaa acidas
4538 eq!,
MÁ% O= ruela:~ cos 1, caracterizado pelo fato de aer opile
do, na 'extremidade aberta a daterion do caos de aecaratée, eedinseZ
eivo de adda =time dto ler purezaki ~ledo por doia curtos depene
Coe tuladaree coaxiais, daterldsadoslee muno treobo.estrauguledoi,
e pedreiro estando %eludo, por abertura p
revista em tua superfino .
lateral, 00 terminai interior do dito cone, e toado nula lateineuseei.
Co uma aaliáncia eanica, ~roda com relagle" agudo, e o anui* N
todo do abertura Uberai de MIMA.
3 Novo separador comtrítxso da . laiurevali contidas MA
em.
Pendo, como reivindicado ou 16 e nO caco reticular Para a reduçgo
&ao perdas de fibras, caracterizado Par c omp
reenderiam pequeno empale
Cimento ellindrioo de ret:110o
.
das fibras, aplicado ao terudna/abertO
Ulterior do como separador, coapertimento sete dotado eu
rerierzente de
dp bocal lateral tangencial, de entrea
d para dgua fresca mu do rettrnoe
Sito conwertimento eendo ainda conjugado Interiormente a Iguala andes
tos tubulares coaxiais, interligados pormtnangalamentO, O primeiro
um enlameia canica interna, o D testudo go:miada laterd Inferior.
• NOvo aelmrador OentrliUgode impurezae C
ontidas OM DU,00
ema°. COMO reivindicado até 3, aubat
ertflalmante somo descrito e 14
.n.ado noa desenhos anexos.
4

ri G.
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%Ramo so 144.00, D2 23 .D2 uw—tew 5R 2.9Ê;o
LSWERENTE0 NtVe PRILIPSMOULAMPENFABRIRKgRoo Mias
tNlIVILEGIO DS INI/Sn g00 UPERFSZÇOAMENTORM OU SELMVOn 94gi
NSITIVOS DSFUng() DS MAIMLNO DB ?PUNA gUtin Mg86 Blin
.2MONWO0

'J(.)J0r

GD Go egé33£::, d
o. aGOWD o gpg es2C2o GmccjjaCEC4-39o,Co 2Qa5:24.9 do SACÂeo Ga iWatE,e, o O C•3
go 2,000 0 cá . EP 8 @0@82/C0

WILUIRTIVJY,Q0

5 o .pc;rfeiçoaUsntós Olg ott ffintiVa0
O Uapooltivoo ao PixacãO de um miolo° de bobina ommOSA d..9 Mo
Momento, aquele dotado de uma abertura central-a esta ligade
00 eixo do mecanismo de enrolamento A na qual o gula@ da bobo
5a pode ser colocado de maneira a no podo' ali eirave 6aract00
azadeà polo fato de Um anel ficar disPosto na mesa derenrola a
~o a fim de doslizoraa diteç'éo social ao longo do gulaSroo
Mas por dentr0 da poça de centrage4 do ndoloo da bobina, togo
ç.do 0 dito anel ma diRmetro externo zona que o MA:metro do @WS

E-2 g

o =9

Qura do ndcleo da bobina e tendo várias placas do carga disp060
%as sabre o momo, de manoin a poderem sor movimentoloM ycY0
dentro 0 para fora

guias radiais Metribddamolongo de SUO
2peri gerle, havendo por i gual pralleZo do una peça que é meglA0
co

F:08A

Oa h fana e/on acoplado por conrignracZo ao anel e/ou h Mesa (de enrolamento e que gira co terno do eixo da mesa de engalanem
to, a rotaçU da dita peça permitindo (lu o anel, por moio de
trilhas configuradas existentes no prOprio anel, na porte rota°
4ivd oU na mesa de enrolamento a ser deslocado (levantada) de
Uosa de enrolamentos en quanto q ue as plaoas de carga, depois do,
olevar- 0 anái, podem ser movidas para dentro por meio de outree
Ul1hao oonfignrados oxistentes na poça rotativo,
2 o Dispositivo como indicado no Dono

TERMO no 1450905 D It 4 17È JAMIRO
aMOgRRNTE0 WOKYO MEIAM DEMKXXABUSHIKZ0n312o
NumnoxojWfWgOo'W SPOSITIVO P3 UGUSW
www.

Prwrftin. •

1, caracterizado pelo tato de torto o anel como o peg a rotaP

$1Vas ou a peça rotativo com mesa de enrolomento, sereia acoplo
(9.9d h arça openas com auxilio de moles (por exemplo, 9),
3 Dispositivo, de ac:c3rdo com os pop,
%os 1 o/ou 2, daracteriiado pelo fato das placas de corgo podeo
tket seV movidas para dentro com um certo retardamento em rala 0
("é0 h Sua elevação gelo enél, por meio de configuração adequadO
Oau trilhas9
4

Diapositivo, dorso o indicado em
ou meio aos pontoo precedentes, caractorizado pelo fato de,
o

kiora o deslocamento axial do anel, serem provides,pelo manos
Una trilhas eonfiguradas Identicas na peça rotativa, sendo prg
Wido O memto mimem, de nervuras com co quais atoam eu conjunto
fila trilhas, na mesa do enrolamento.

a. V3 IPAC,7.239.0 Co gos2pan3 gmin k000. 0~3'6

9ipado polo OniotOmoia Co coion gora obto2 voMa302n0 OGWomo
00 contínua eoproopoctozto youniecio Co fOC:1 0 942-0 CO
.voltagnu do weorOmoicip divorcio° 0,0031Uvoo onan Çlnaa C2231)
Siol o p iado limitadorOo Co vo2ooidaeo. tr=2AWCeS c03c35s7no
Isento Co 0125 p ara o.tron„ moo gogo° Co2.1.9.1: ç3o2 WCO 8n0
4rafoga, para Eaacr foolacr esc 022.01,5'441c tm °irmano c -Mt,0 00r,
para a dita voltaccn Co OOPROmO 000tInua oona vonason Co
S'oforanoia,.produsizio uma voltaGon da Worotnno ef.c:=9,2V03
WriatontO° no lado Co untada Co ro gorido oiromUo,9awa oouvo,90
\ tor a voltoc.:3 da ciforongo ou oARalo Co c4aGo,'nuoo tora 20P
Cor dorivar-apoucc 00ÁnO0 oleai() Co oadiso Co wo gowiCo afiro
@alto, o dlopeaitivoo gao pojan poãilvoi° coo .ni2ai° Co onka.
Moncionadoo„ poro âot,00.9 rza owgig.ro monia2 tão wogouido
tino.

O . Dispositivo, como 4 indicado cit.
&_3 ou mais dos pontos precedentes, caracterizada pelo foto da

;lega rotativa ser compOsta de trés partes localizadas uma por
• Oiaa da outra e fixamente ligadas entre si, a sabor, uma primo
&R p oça tendo as trilhas configuradas para o deslocamento axial
do anélp uma segunda peça tendo as triatmas configuradas para
Olitr81G dos placas de corgo (sendo o anel e as placas de carga
. dispostas entro te duas peças) e uma terceira peva, quo tem a

eamg do 1ga pUn23.00
o Dispositivo destinado a fixar um
a&100 de bobina sobre UMA Mesa de earolamonto, substancinimen..
Q@ ig onstltdao Conforme O descriç'áo aqui feito com referencin
aD 60e0e1non anezoco
requereiU reivindica de acardo com a

C'''ê3~9 ntORMAX011611 Si áXto 21 do Decreto-Lei a° mos, do

a. um Uopoolúvo Co poGurarga para 0rooo oarn40?
Wtgado pola,osiatOmaa Co nolo° para proinuir t=la voltaG.on enorrente- contInUa inversamente proporcional a volooidado Co
trem, uma fonte de voltaaom para reforenoia, diver000 diopovio
tivos cada qual sensível a pinai° limitadores do volooldado
transmitidos oucessivamente do chio para o trem, nu pogOoa Co
linha por onde pasoa, para faser rachar com oficicincia uni ciro
euito que inclui um transistor para produzir una oorronto Co
saída correspondento à dita voltagem da diforonqa, mico jo
aluindo um transistor e situados no lado do ontrada do roforio
do transistor, para converter a voltagem da ditereaça crs.
sinalo
de cOdigo, meios para resor dorivnr oparia os °inalo do saida
em cédiso do reforido oiro:rue o diorooravo5 quo oojam 000s,50
veio a &ste p sinalo do_aalda em oOdlue pdra a.Cstar a coodigie
anormal do trem.

1
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41à CODOOttX00

00SdrOlga Oro teOffl, cagam

fina(00X0 Ong etkota do colos twafflOn(542 ema ecltasom
60M40 GolIgatta 80VOiffiems2Co poportg olm5 001*W/dado da
moop cIpot5oROWootiro OfiOraZanda go%a dtto entaao3 go oogs
Cato oóagauo o 080041:10 nírlao dod1 ,4yag5bo ou tapo% em %Ao
ità0 thlffinelSOMOO V020516ffictoo Givoraon mia; co pofvoga noa Co
edWahtea °goda Uatadowoo de wahoAdada WatomitXdoa 40 c%&4
P
ma. o RegoeRda troo MR3 cieg5o8 da a g Oo polo udu outC010 ft(14
OgandO 0 pamOompora54 coo UicWacMo a dito voltagu do 90E0
andge Urda 00Reogor4 quo cloaa noa taped corroutoondontoa da
U0tondanehUOX4ara p2OdU4110 OMR VoItaloit da dtl'erecga em adcdi
110 ddtgoo
of(woutto intorruptoe inclaind0 na 0DrER cluanbLe
lado da trameâotoroa llsudon On coacata pira produale onortl0
to oatdo 001 ~pauta SO rotorido sinal do oádigo o diappeitiv00
doSaaoenúvolla a dt0a Oners10 do aaíduoa 04(61130 para cotio
WaXer a aggc do aplioasr O do doltar 00 reailmo

Seção

Quituilbro de

7-1,9E0

e 2 5 510 em da ouporacia ouportOr da campânulap quando ' pata too114.
a,abertura, do modo que o pó p o Gde apricS,onadoo alóm do uma oss;
qamta de °arrasamento, da tâpo da oampanulaa.powa uor tash541 OVW

5.

Um orranjo do aoôrdo com co pontoo

20

3 ou 40

Oaracterizado pOrque a can:moda doCine, polo men0o OM psrtoo

uma aedo para uma Ouçamila removível.
um Irradio da aeOrdo

6.

Cem o

ponto

pp

@amo.

zanzou° porque 6 usada uma carcamaa tronco-cOnion Ou t2odnom
piramidal que ,16 formada tom umn eorço do maior angu10
vertical, pura formar' a atilo para - a caçamba
ramo?
7.

14

Cm arranjo [1 ,3 acárdo nom os pontoa 17 2 oa'

caracterizado porque ao previdee dizereae ealdae de eacçãoo.

11,,adae a um conduto circundante comum.
-,8. Um arranjo para ventilar um diapooi0mav MO
carresemed.0 de alto-forno de campánula e treffionba, de scard0

!com o ponto 1 a aubetancialmente como aqui deeorito 00a rofeas
;c.ta aoe decaiamo e zomo ' llantrado nos meemos:
requerente reivindica de acOrdo 00m a Convend
ção Internacional an drt. 21 do Me0reto-1.01 no 7 903, do 27
de Agasto da 1945, e prinridado do oorroepondento podido depod
p itado na Reoartição de Pntem . kre da Ima/eterna, em 29 de Janql

111,X) N Q 146.515 de 23 de janeiro de 1963
AUERENTEt METALORGICAL PROCESSES LUITED TR2 qATIONAZ
1ELTINC COMPAar marno . INGIATERRA
avILÉcia
WVENOX0s0APERFEIÇOXMENIOU g o nisPosmvOMIE
diREG.AISENTO
4LTO-FORNOS"

-- de 1962, aob de 321t31,

2SIVINDICAOES

1. Um arranâo para ventilar um diaponit1V0 da CaZ
kaamont0 de alto-tornn, de campánnla e tremonha, nor'ezemplo,d0

r.p0 que
la

uea uma eacAmbn removível, ourneterizada por

fl uida dC NIO Ç aNi Conduzindo

oompreendeP

paru 2ord le am nepaço ToChad0

Lbetanc1a1mentanc ,2aar, aitundo na; tárrso 3 acima de abertura da

,emonlin para se lecttbAr: p21 , 1 v,amprunuLla h,:üa ComUnI.C.3WIQ OOM qual.
mr intervalo Zo •mado entre g tremonha o a ene -e:iole

auheriOrd4

O'm arranjo de acárao nom o ponto 1 7 caem-to/o
;ado porque o eepasco 2echadn anular á o deflaith eat p uma parede

'ertical que ao oJtende om tOrn0 da borda da abertura aupeolorim
gal parede 6 tomada a eo£da da onCção, O ' uma °aroma troncos
Utoa ou tronoo-pir.aídal, que oe aCuniin para bals0.0.00toaded400
a da parede aclima do 4vol de soda de ouoçao p4ra a ouperA/01,0
uperlon da campânula 04 logo anu dele vo ad o esta Cocha a
abO4D
Urde
YO Um arcanjo de acara, com o ponto

TERMO N o 146,52,.(0E 30 OS JANEIRO DE 1963.
REQUERENTE, MAUSER KOMMANDIT-GESELLSCHAFT,..- ALEMANnA,
PRIVILEGIO DE IN vENÇXMRECIPIENTE DE MATERIAL PLX2U00

10m0 Pa0c0ee0 E DISPOSIMO PARA O SEU FECHAMENTO&

say

RRIVINDICAORQ
4

CaNategb

Sal porque o'copago anular Cachado ê O de0x1do'entre aQa

arab

orttotaçue eo cotando om 4rno da borda da abertad 0U1011012g

ua/ parede 6 tomada a oaXda de aucção, e um a,car°4000 (lete 00 da.

: 1. Recipiente

de material pláetico com abaetará
de enchimento com ' forma de !anda diepoeta no lado euperiar.
do recipiente que; munido da lábios decorrendo em forma do'
*20biltVi
,
apge 6 roceda° de ' enchimento por um Procoa

onde para dentro0 port:tr da parede Acua do cavo/ de eutleaa da

00 de colar Ou °tildar, partindo da borda da abortara do atoo

alde o dai dono ' paralelamente 7o prado para a, ia Uso id1.40 400
iperricie superior da ,fflpanttle, quando jota Culta a abaetam].

chtmeiito Ga/lutou do lado superior do zoolpionteo picaço,
tericado p olo tato duo o lado eaporior do recipiente 2 tm

4s CM nriadjo an ac3rde

)1.4 0 1e per,tu cz

do reciW:enteL não r'o .4..4ao
COM j

intel , C Ou

um/a4u

oe autende u imu diat&AOÀO aNVVO 4oft

dento abaulado para

gora

totalmente, ou paroL4

o ouri4ve1, OR4à0 que no reolpio0on

'te feChado o um aup odor do reotpleato ontra para denVroa.1

81
t.,,Ç

4

,

e

IWrOr.;0; de Xeoipiento0.

Z cbcw'Com
mordentee do coldar 22 co
5oldegc2 por moio do mcGco'gen 24.

' shco dc earde com
ReCipiente de matcriel Pl É
rtay indicaogo 1 9 caracterizado pola , fato que ee l jbioe de
pontoe de
'
C1olu.ato qac ce encontrem onfrentcdes\:, 5
eGate lain parte de cum ature cacem cr leCa c-xer.cr Cm
1.;U

Qeo5.1).c:te um teitie Ce fecha

Md nrar.

flG2

dr- anelc„

• rg..vv ,'{cmoãr 1, deracterl ,,On pelo fmto quo os lÉhice de
gech=cato 5 Cie co encontrm2 enfrento um do outro na eber
-ira de enchimento 4 ao tocam livramento nac suco ortremida
(fC de contato.
4. Ree;piente de material plÉstico de acOrdo com
rCiVindicações 1-3, caracterizado pelo fato que a ahertu

•
Ca de enchimento oval de forma comprida oriunda de um corte
Ungitudihal pela abaulamento da tampa fica quase fechada
ectLCr plano do Ioda eurcrior do recipiente.

5. EecIplente Cc material plÉaticc de &carda com
as reivindicaçca 1-4, caracterizada pelo foto quo n ILVAn
euperier dos lábioe de fechamento 5 G mantida em rcr-c-'
de arco num valer tal que apj s o comprimir da lado sup..•.cr
de recipieihte para dentro do interior do recipiente'exiy.:-.
UM4

preceão 22;"qae f:Ornscen';:i
: lâíoki` de
rei a soldagem
co
lj

Co.

•

LO

LC:=

£:6.:;.=.3

O cr.oc;NE,::
o

10. Inztac q :Ze C». ecOrCe coo rn aelvinacmgecn e
e 9, eamactertmzCz., trela 2c,t,c2 çuc c per Cc r,-putcn 2 a pwe
baixo elo co =contam ru.rfer/velm=to cob cte2ç5c., Co exic é
munida. Co cmc rc jclewal Co lterc o com velem de acm:r.e2mge

V. Recipiente do material plÊstice Co ecOrdo cac

O

cc.

c

amido magn,btco 22 me' ã'/cnJ.trem be, cf-dm CcrelLe

Ç

•

Cc rI

caractcricaCo pelo Sete

fe=C-c .4 ar. c nmItc.C.,:
1W:00 tSW gechmmertMe ' emlienMeje i:;:codO OU pareit141:non tJZ?(I00310-40 5 Ve ficam Ounoe verticais liara' com o la-.`

Iimitação aproximadamente reta dos lÉbios de fechamento

6. Recipiente dc material plÉatice do acGrds com
reivindicaçõee
1-5, caracterizado polo tato que o lado
te
auperior do recipiente apresenta endulaçOee ou outras marca
Gpõee edoquada p para facilitar o curvar para dentro do iateVier do reeipiente„
7. Processo pararechar os recipientee de aoórdo"
00s uma das reivindicações 1-6, caracterizado pelo fato que
spOz o encher do recipiente o lado superior abaulado 2 É

10.,
'11. inatelrção dcccÈrCe com cc rciv .4 1,-4 ec.:÷.= C
t e 9, cercaterf.smia pala Lote que c rega Ce r- rv/tc,==m P.zre
baixo 19, 26 tem um feit/c Co piIO Cc precce com rcIoc*
12'. Instalação pcxc oxec,utar o processo de coOrdo
uma 'a reivindicação 7 e rmroielmentc Co acOrdo ocaa reiviç
aicação 8, caracterizada polo Sete qme para a compre:não do
lado superior do recipiente 2 4 U2,2&:-..uza ectrapc 23, qUO
so mesmo tempo j munida do rn dimpocitívm Cc erICar para e
toldar os lÉbice de foohanento 5 apÉe o ceLvresea° do lede
euperior do' rooipiento 2.
13. instalação para °acoutar m precoce° do coar.
do com e roivindicaçao,7, o parcialmente de ac jrdo oon
reivindicação 8, oareotericda pela foto que a octene
fica dispoeta antes do diopoelúiva Co Guld.I.C.
Instalação para executar e preceeco de metre
GO com a reivindicação 7 o parcisior=.te de ec jrdo com
.
reivindiecçãe G, e3rceJcw.,c2a pula, tutu que a untxx~Ide da lamtaluoa de andar ema em ecoada ao agapoeStám.
vo do geia 28.
a requerente roiviudica a prioridade de 14aM100
p odido depooltadS na Report/9a° de Patentes Alemã eu 3 de
oumubre do 1962, /sob o ao M 5074 7IIb/810e
- 5

comprimido para dentro do interior do recipiente, cerda que
antão °e lÉbice de fechamento que aula Ec toem gle4. colados;
Ou ooloadoe.
8. instalação para executar O 'macem(); de adrde
Com a reivindicação 7, careaterizado pelo fato que acima (4.
AME; instalação de transporte r.5 5 ,z e se nwria00t0 a0A FAAC0A'
ou continuademente oe recip1entee enchi:43*e M Uca axe:neta.4ma peça de manutextgaç. vara baixa Çgedg çgw.stze

F16.1

F1G.2

F10.3

F16.4

et; C AP

Waee0 de prooeao ou mola, pveferrelmente Ve-p14,82, tia ale
tura 1%2C ua ociaprIme C Ido ruPeUr

egelgent erp

derma cDeuIada para dentro 40 interior de outgenteD Guart
do em conjunto com au brittalaÇate Ea gUÇ coopeta ogao)

demento de, dUcs, iLMaa Cf) Wrrer, eeque2 00&Uno de Cae
Cimento 5 Levedca rem &E= Wre ÇeW TOPradr 451* a
•
dUporier Coeectplat• c•UO outetico e wri"-~Zeo ets0
entrega de, eeo/pie0k 4
Cursado C Q2CY, O? Of 4r ffla
de re norCestem Cd oGICtr
;UW 0C;, 4WWZAW8W.8015
4091% MOO ediM00,0 IfOr outursk (ingenca
CO

1iM0 C. .te6.6Ce de jI do :aceire de 1963

REQUIRENMEt WMPAGNIELBLECTRO-MBUSIQUE- tatnè
PRIVII£010 DO INI/EINIO:UPERPEIÇOAMENTO ND INDUZIDO Dg
M111151Z ErkaIráS Ertm-rmo, arr.,. num Et mat.
OANENTOS UMERARES"
8BIYINDICAOES
/
Oh enrolamento . plano para Maquina elétrica gisante

h

eMo enrola:ente 4endo eenatItaide pew eGtt

Quarta-feira
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Na lamelares formados por improusão, por iotogravação ou por MI%
quer catre procuro equivalento obre as dons faces de um disco
toolante final sua gigação ao circuita exterior de.alimentaçao 00
de utilização se fazendo por interadia de ~ovas que ati4taM Cu;
retamente sobre os Moo condutores, caracterizada por que a metad0
ou mais dos condutora° de uma face dO. earolamento utilizada para

dO,JeOáAnte eeteadeudco oe vortoaluoute ' atravga ,de dkta ba*
ft:14'4e porcelana para acionar dita unidade de interruptorom
oonjUnt0 40 plath o011ínard diepOeto nuaaromídado ao
Oito reeorrathia de aro e um diapoolt1vo de olo diepoeto
OM'dit0 rocervatOrIé do ar o inciuindo um elo do.aóionamen.•
to ligadd'numa extremidade com o pletão de dito conjunto dd

formar una pista de comutação visinha do bordo Interno do disco o °
Os Condutores 40 prOlOngadOs para isso na direça0 do centro 40

sietão.ollítdro e una alavanca ansitlar ligada numa extreni...'

disco por partes alargadae e eensivelmente ratilineae # de direÇas
radial ou fracamente inclinada, os ditos condutores alternando 009.
Os que não participam da constituição da pista, do ta modo que

tra

cada um deles se intercala antro dois 49.430 áltimOS'OU entre doto
de seus grupos.
- Um enrolamento de aèterdo com o ponto 1, Caracter/Wh0
porque pelo menos um condutor em cada dois daqueles que não partit
cipam da constituição da pista ei ligeiramente alongado na otregão
do centro do disco,
tett„,
3 - um enrolamento de acOrdo com o ponto 1 ou 2, CaJLE

idade caie a outra extremidade de dito elo aolondante o na ou..
extremidade com o fundo do dito eixo i001Anter O proceg

00 de montagem do meoaniemo ao atlionamento incluindo dito
ecaniemo de elo e Um suporte de mancai para o mesmo tendo
Ma chapa dó aeeentamento Oompreendendo inserir dito elo do
(Oionamento e dita alavanda angular dentro do reservatOrio
de ar a-traves do cilindro de dito conjunto de plata°
aro, empurrando dita alavanca angular para fora da abertura
de ventilação formada na parede de dito rceervat grio de ar
a na qual dita bucha de porcelana tem que iicar segura, moa
tendo o suporte de maneai na dita alavanca ângular externa-

correspondentes de uma e da outra face do disco são alternadamalle

Isento para com dito reeervatario de ar, inserindo as partea
l aneim montadas dentro do interior de dito roservatiirio de

te dispostas de um lado e do outro da pista de comutação.
4 - um enrolamento de acOrdo com um qualquer do4ont0

dr atravae de dita abertura de ventilação, fixando A! anona de assentamento do importe de mancal na dita abertura
de

precedentes, caracterizado porcino a zona interna de disco sebre
a qual formada a pista de comutação, 4 apoiada a uma parte and*

ventilação, e segurando dita bucha de porcelana no alto de

;liado porque as conexUs entre as extremidades dos comutaram

lar e isolante do cubo de fixação ou reforçada mecanicamente por
•
qualquer outra maneira conveilente.
A requerente reivindica de &cerdo com a Convenção Inter,.
nacional e o Art. El do Decreto-lei O. 7903 de 27 de ,Agostodo
1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repas
tição de Patentes da França am 8 de Fevereiro de 196Z, sal) Neke
887.394.

;dita chapa de assentamento para entender-de verticalmente
,da mesma, ditos pauseis sendo repetido. prorroesivamalte ';NA
.tas vestia quanto oorreeponder ao número de ditas buchas d.
porcelana.
.A requerente reivindica a Prioridade de.identico
.podido depositado na -Repartição da Pat ganter Japonãss !a 26
• de abril de' 1962, sob o na 1600616e.
/

1;4 :1
ERMO: 1hes.022 De 28 de Yarço de 103.
REQUEdENTE: HITACRI,LTD.- JAPX0
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO; PROCESSO PATA MONTAR O MANN.
• MO DE ACIONAMENTO PARA INTERRUPTORES DE ~O 03 SARRa
DE AR.
REIvINDICaçoEs
Proceeoo paru montar O meoadismo de 40iOnadadt0
para interruptores do oirouito de jato de ar do tipo
'indo um reeorvatOrio da Ar, caracterizado pelo fatO Ida
G10 tem pelo manou uma bucha de porcelana aprumada mo o.
to 7rervatOrio de ar paru auotentar uma unidade de titerrda
tor O sorrindo tamb42 OOMP P-009 44 444M1A400

Z - ,nmu: 148,213 De 4 do AtrAt de 103.
REQUEREM: W.R. ORACE & CO. E.U.A.
PRIVILÉGIO DE . INVENÇO: PROCESSO PARA TRATAR G' AZES DE
S)CAUSTKO DE UM MOTOR DE'COMBUsTX0 INTERNA.
REIVINDICAÇOES
ã. UM proome pacca ratar 'Moa dá exauetKo do
motor. de comIgtetão interna para oadar oe poluintes do

Ar MO ~HM; que oompreeude cinturar dito e gieee COM MU
04e contendo oxigãnlo, oaraotericado pelo tato que se P4464
cita micaurmatrav4, dt 44„1.4. 240 compreendendo uma compbei
ilto de catalisador contendo 2 a 20 Por cento por pau,, pra.
tOYiv elment4pebo MCA99 10%., 44 44444 de oobreo 0,0025
a

4'9)
• 1-

LÀ:Akit.) (.31-lelAL(ti e..cah''

jtrta-fefta

0.1%, preferivelmente nio mais Co que 0.04% de pal;dio e

a 10%, preferivelmente 2-5% de cromo num suporte adequado
então paeeando c gOs oscilo tratado para e atmosfera.

' 'o i dé

e requerente ceivindide e piiàrldade de ideio:Um
,
depoaitadonapegartiçès,de Patentea Eorte-4mericsaa,
,tm 28 demole de,1962-..aoh,o, 1:01 191.916;
:1 •

•

,

'

'

?... Um processo para tratar gálloo de exagetão
um motor de combustão interna de acOrdo com mreivindioação
1, naracterizado pelo fato que dita suporte ; uma base de

TERMO: 149.645 De 23 de Janeiro de 17‘3.
REQUESENTEt czalmIca. SANITÃB1U1 PORCELITE Sn PAULO
PAIVILtC/O . DE INVENÇÃO:). NOVA CONEXÃO =ANU PADA APARSa

alumina do tipo gama que est; preferivelmente em forma noda

LHOS SANITÁRIOS.

lar.
3. Proceemo para preparar a composição de cateli.
soder usada na procesaa da reivindicação 1, caracterizado
pela incorporação de xido de cobre, paladio e cromo num mas
porte de grande área de superfície eelecionado num grupo
consistindo em auxilia, silica-alumina„ allica.magneeie •
caolina tratadoe com ácido, formando a miatura cativando
dita mistura formada paro uso no processo.
4. Processo para preparar a compeaiçãO do catali.
eador de acardo com a reivindicação 3, no qual.ch suporto de
grande área de superfície ; constituído por noiduloe de alu.,
mina do tipo gema, caracterizado pela secagem doa acidulo&
impresnadoe e polo ativar da catalisador pela CUleinagilo
• ma temperatura de 5382 C e 760 2 C.
5. Procesao para preparar a composição de oatali.
sador de ardo com e reivindicação 4, carectericado pela
adição de uma quantidade ouficiente de ea/ cuproso para dar
uma concentraçao final do catalisador dê 5 a IO% de Oxido .
de cobre, uma quantidade de uma solução de um eal de pala.
dio suficiente para dar uma concentração final de catalise..
dor de 0.0025 a 0.04 por cento por peso de paládio e uma
quantidade de uma solução de um cromo suficiente para dar
uma concentração final de catalisador do o 5% de Cromo
aos nOdulos da alumina do tipo gamap misturando cuidadosa-.
mente, se soluçãea impregnadaacom .oe nOduIoe antes de secar
oe nOdulos Unidos, 0a10 4-~do ditoe nOdmics.numa temperatu.
ra de cerca de 760R C durante um período do cãrco de 3 ho•

rea.
6. Processo da acerdo com a roivindfcaçao 5/ 26.^
racterizado pele fato que o cal de cobre masco para a im.
pregnação e selecionado do grupo consistindo em brometo ou.
proso, carbonato cuproso, cianeto euproso, cloreto cuproao,
uoreto cuproso, sulfeto cuproso e tiooianato cuproso.
7. Proceaso de ecOrdo com as reivindicação° 5 OU
G. caraoterisado pelo fato quo a eoãução do, impregnação de
@RUIU° eeleCiOnada no grupo conciatindo cm nitrato de Ae
adio, brometo de palAdio, oloreto de paledib, fluoreto de
p)aládio e sulfato dó pal4dio.
8. Processo de acOrdo com a rolvindicação 5, ca.
MOtellaado gelo fato quê c cal cuproco c imprognedo numa

te00 or0 forma .30 um complexo Co omina cuproca do 4cidoc de
Dolibluoyd selsamadse tn grupo coneiotindo em' e*ide tare
dr100 9 &ido cítrico o ;eido acetico de hidromi.
9. Parecere do acorda com quelquar uma daa reivin.
RiSaçãoO 5 a e., corattorizedo pela fato quo O cromo á , depp..
Atado nos nAdnIce dr airminn .7. 1r4 to.,'C:2 de uma co/ução
BeleolonnAn nu grupe cerrietinac cm ÊC:tdo erjwica, r;oiato

ts amOnle. biernmãto

ho

are..cato crraroo.

19'68

REIVINDICAOES
..12 ) "NOVA CONEXÃO VEDOU PARA APARELHOS SANITÁRIOS" que se CRe
racteriza essencialmente por compreender uma luva ou punho de •
secção transversal circular. de material elástica C= cooficie
te de dilatação ideal parava-dar por simples pressão, eine:ela,
mente, oa por meio, de recursos complementares, apresentando o
cilada luva uma zona inferior de adaptação ao cano de anato,
ma zona superior de adaptação à bôca de saída do aparelho sanie
trio, e uma zona intermediária mediana deformado ou deformáVO
que faça a luva exercer pressão constante contra ao paredes dc,e)
partes daldeo.
2 2 ) "NOVA CONEXÃO VEDANTE PARA APARELHOS SANITÁRIOS", o acrectz
Cizada ainda pele tato da luva ou conexão reivindicado CD 12)
presentar formas variadas, ou comhinaçães de formas, preferenol
almento configurando uma zona cilíndrica inferior de adaptapio.
do cano de esgOto, uma zona superior tronco-cônica de adapta40
bôca de saída da peça sanitária, e ama zona intermediáriS Oke
cundantu eronco-cônica, saliente ou reentrante.
7NOVA CONEXIO VEDANTE PARA APARELHOS SANWEIOS%

acErCO

com os pontos 1 2 1. 2 2 ). e caracterizada ainda pelo fatO Ze. 11.1ti8
eer adaptada singelamente por simples pressão; ampregende”et e
Ohimentos convencionais de massa, ou complementada por womeu
apropriados teia como encalrea cOniCOs de perfis variados eiZge
40e no piso ou parede, ou pelos próprios parafusos do Pe90, dan
chia , ou ainda, empregando-se anáie de Vedação pressiodaddgc
Contra a Uca de saída do aparelho sanitári0 Per OO CO prn-Jiât
luva e do encaixe cônica.
C2) "NOVA CONEXÃO VEDANTE PARA APARELHOS SANITÁRIOS" de goftdo o

com os pontos 1 2 ), 25 ).9 3(1), e tudo conforme eubetanásketto o
descrito. reivindicado acima. e peloe doeonhos awzoodeP611%Vaffi
Uvas.

Quar ta - f e ir a 30

i É RN O, 10.644 Os zu de àsneiro do 1143.
'REQUERENTEk sAlargi !iAGANR. ,g()
PRIVILÉGIO DE tuvEufgox APERFEIÇOAMENTOS- ENS aultr.
' .A./,A4Afiá4 13.0 ataltRA W
g os A TORNEIRAS áEM MACRO N EM
FECHAMENTO POR MEIO DE PUXO e REFLUXO MAGNETICO
REIVINDICAÇOES

1)-Aperfeiçoamentos . em e relativoa a torneiraa aaM
macho nem alavanca,de abertura e fechamento cor,
melo de fluxo O refluxo magnetico,sendo aa tora
oeirae Caraterizadas por serem -constituidas da
uma.oabeca com diepoaltivo angular de,instalação

ca Chapa de presaão para dito membrx.
s• •

«.

,

••; t•)1

.

•

,.•

de teaçao_acion.dwnente lap,ie com "to membro de aciona,:
.r 1.1 ;1 . •
E.
14 . r ." •
•
Mento e levando meloa de fulcro adaptados para providencie

3.

ar um movimento oalougante de dito diafragma contra as me3
moa, ficando diÁoi meiCka'd4 eepeoialmente caracterA
aaáua pela inclilisio de eóbente um anel Levado pelos ditos,

seios de reação e diaposto centra um lado do dito diafrag.
ma , sendo ditos meios de fulcro, alem disto, oaraotoriss
doa pela inclueio de, pelo menos, uma parte integral de vêR

o de entrada da agua para o . lnterior de , meema CR.

tiCe formada noa ditoa meios de reaçao e ofintatando um laje
de dito diafragma oposto ao dito um • lado e ' cuja parte de

beoa,cendo,esta cabeça,uma camará na qual

vértice fica num alinhamento geral axial coM a periferia de

alo-

jade um mageets taola0o por todos oe ledos,de coo..

• dito anel.

tacto COM 86 paredea internas da cantara e da pecam
gem da agua,sendo cata passagem constltutds por um
furo no oentro do magn'eto,

combinação de acSrdo com a reivindicação

I.,

caracterizada pelo fato que. na mesma, ditos meios de rea •
çâo compreendem ume ..lobertura de chapa de metal de dobra

III , aperfelloamentos em e relativos a torneiras sem •
macho nem alavanca,de abertura e fechameatO por .
411 1.o. do fluxo e refluxo ma a netico,como relaZadiauda

Unica, tendo meios de flange estandeáe-se para

fOra,

nadamente ligados com dito membro de acionamento

e

acto,

tendo .

uma parte de corpo dlaposta ao longo de um lado de dito di.,1

ar. ponto 1 acima,caraterizado por uma °ablua magae.

fragma, dito corpo de cobertura tendo uma pluralidade de

tica acionadora de uma valaule ' de abertura e reAaa

dentes circunferencialmente espaçadas com a parte estendei-

mento da passagem da agLa,cupz ralaul 'a

do-ae mais .para fera doe mesmos constituindo ditam partam
.?"
da vertice.

dtepoata

ho interior do dispositivo angular de instalação
da torneira ou dentro da canalteação de entrnal da

3)-Um dispositivo de embreagem, caracterizado pa.

agua para a cabeça da torneira,cendo o magnete des..

lo fato que ele compreende: um colante girevel; um disco

ta cabeça ligado deade o interior de

acionado: uma chapa de preaaão anular, adaptada para der ls

Olitt 13013,1Ot

por um fio nondutor de.corrente eletrica à oobium

pelida para dito volante para prender dito disco acionado

magoetioa acioaadora da aalvula de abertura 4 ranha.
mento da agua - tudo como descrito aoa relatorina

diafragma flexível tendo uma periferia externa em engate

mostrado 1104 desenhos anexote e relY iUdiO4 , 10 '244O4

.aim dita chapa de preesão. uma ihapa anular intermediária,-

doia pontos earateriatloos.

adaptada para g er flexionana para impeli/ 4 periferia exteL

entre ele& afim de provioenciar o engate da embreagem; um

na da acama para . chapa ir preseão e para a pael aác de
na ta de embreagem, . uma periferia interna adaptada pare
diafragma le maneira 4 ue aP9
eer acionada para flexiona/
rifaria externa do ~kC fica aliviada dc tmpelle e :Uapa
de.preasão, como que pode ser conaeguido deaengate da em
brpagem, dito diafragma tendo ama pluralidade de aberturasno meemo; uma chapa de cobertura eami-flexivel de chapa le
me tal de dobra Unica, tendc uma pluralidade de deformaçõea/
4rcunferencialmeate eapaçadaa terminando as verticee :fida/
um engatado com um lado de cc1 diafragma. uma pluralinade/
de fixadores circunferenclalmenta espaçados tevadoe pela (14
ta chapa de cobertura e aminhados nom ditas aberturaç, nu
diafragma e eetendendo-st atraves dae acamam: um anel leva.
E

SC .F.-51:11XEMP§ TRICIfit

do eõmente pelos ditos fixad,,res

rERMO: 14/.732 2M 7 de Junho de 1/43.
REQUERENTE ! B9RG-WAPItER CORPORATION- E.U.A.
p auldboo DE ANÇZOt DISPOSITIVO DE EMBREAGEM',
REIVINUICACOW
l)-Num diapositivo de frição, tando mambroa' ao
ac ionsmento.e aclonadoa, a com1):,./ção
ca ractsrlanda pelo
fato que compreende: uma chapa de preeaão adaptada para :44
pellr
dito membro acionado para o engate coa dito membro a
de sol onamento afie do p ro videnciar o
mo vimenta conjaaà
e0 m asmo;'um diafraama flaxlvel, tendo primeíraa

partia a4

mesmo ad aptadas para cantatar dita chapa de
"pr(490.40
do deg, :ndas parte. 1) 2431O
adaptadas para saram acioaladaa
de maneira acausar w:a
crinairas p artea 1e elmo

disposto contra um Lado/

~ta de dito diafragma . partir de dito am lado fs tendo
dito anel num alinhamento, de um modo geral axial. 'i am dl .
tom vertices de dita chapa de cobertura, ditos verticea
anel providenolando'am fulcro em volta do qual O erteneão
radial de dito diafragma pode articular-se durante s funda
nament0 da embreagem, ficando lite deformação em dita chape
de cobertura tombem adaptada para realçar a rigidez da
es %fim de reduzir

a

eia..'-

tendencia da chapa de cobertura de ce-

der no ~tido da fOrçe 4. xaaçao recebida de dite diafragma.
dispoaitivc.da amb'reagm: de acOrdo nom 4
e diVIOdlOaça0 e, aaracterizade pelo 'Cata quM no moem.* dita/

001" e

oal.V

• (iii 01353R)
0)

Letw'

o
pi.otu'acirailie...' 2

de° eMbriaiem; de E:. ctiri.ci'C'oni. a

ivlir-to

,•

a toa da tuM,moCio !pra! peRendiev/crweN«
: de roa:0.e, cai e4eru da,Co/IgNra, a 45'
, ao de dedaa de, Mala adjacente Fr idi,ta es'

, ) chapa dg oopeatura,-dita,ahapa, de coerturalavando.ae105
de aasentamenta adaptados para contatar um lado de dito..

.ç,Cc 4, caracterizado pelo fato que no mesmo cada

diafragma e deformações integrais adaptadas para contatar

prctuberancia fica localizada adjacentemente à margem mais

o lado oposto do diafragma em lugares de um modo geral ela

externa de oirJr, cl:npa de preczão e se estende para fcSrá,pa.
ra cm lado da meema,eficando ditos ápices adaptados para .

alinhamento com ditos outros meloa de assentamento.
'9)-Um dispositivo de embreagem de acórdo com G'

contata: margem perifárica mais erterna de dito djafraa

reivindicação 4, caracterizado pelo fato que no mesmo a e
combinação, alem disto compreende meios elásticos de ti e.

6)-Um dispositiva de embreagem,• de acorda cum a .

rente interligando dita chapa de cobertura e dita chapa e

reiVindicação 5, caracterizado pelo fato que no mesma dita

da pressão, ditos meios elástinos de tirante tendo uma 0

extremieeae de cada'protuberáncia termina num ápice svbstati

natureza elástica impelindo normalmente os meloa de tiran
te para uma condição não-plana, sendo que, com isto, dita

cieamente de ponta aguda, sendo que com isto a vantaged mecãaica de dito diafragma pode ser mais exatamente *calibrada
, empregada.
7)-Um dispositiva de frição tendo membros gira.
tios intereàgatantes, acionados e acicnantes, caracter
zado pelo fato que ále compreende em combinação: ume chapa de pressão adaptada para impelir dito membro acionado/
para o engate com dito membro acionante afim de providenciar a rotação conjunta do mesmo; um meio de reação paio..
na:e:amante ligado com dito membro de acionamento e tendo .
um corpo anular substancialmente numa relação espaçada .
para com dita chapa de pressão; um membro elástico tendo/
uma primeira configuração frusto-cónica com um interior .
Oco quando o membro está na condição não flexionada,ficart
do dito membro elástico adaptado para ficar interposto

chapa de pressão pode ser retirada numa poeição deeengata
da na atuação da periferia interna de dito diafragma para
aliviar a teadencia da periferia extorna do mesmo para im
pelir dita chapa de pressão.
10)-Um dispositivo de embreagem, caracterizada,
pelo fato que compreende: membros de acionamento e aciona
dos, uma chapa da pressão adaptada para comprimir

ditOs'

meídbroe de acionamento o acionados entre ei pra provideS
ciar a rotação conjunta, meios de acionamento da embrea.e
gem adaptados para acionar dita chapa do pressão para pra
videnciar dita rotação conjunta, uma chapa de cobertura
acioruadamente ligada comdito membro de acionamento $ e
meios de elo flexíveis interligando acionadamente dita e
chapa de cobertura com dita chapa de pressão, sendo que o

tre o corpo anular de ditos meios de reação e dita chapa/
de preseão, sendo que cord'isto dito membro elástico a:asu°

um cpirculo inscrevendo dita chapa de cobertura e ficandO

me uma segunda confiearação frusto-cOnica substancialmeno

especialmente caracterizados portarem uma condição

ditos meios de elo ficam dispostos cordalmente para com

e

iniC20

te mais plana do que dita primeira configuração e pela -

al não flexionada na qual extremidade& opostas da mesma o

qual dito membro elástico pode transmitir uma pre-determi

ficam desviadas num sentido perpendicular para com o plas

nada !,64a de engate da embreagem para dita chapa de prega

no dos meios de elo, e tendo uma condição tencionada que

são, dito membro elástico tendo meios de extensão iate

eplana quando a chapa de pressão está na posição de enga

grais adaptados para serem acionados para inverter dito .
membro de dita segunda configuraçã o frusto-cônica afim de

te da embreagem.
* 11)-Um dispositivo de frição tende membros

permiliv que dita chapa de pressão seja solta do engmte

nantee e acionados, caracterizado pelo fato que e' le com 0

da embreagem, ficando dito dispositivo especialmente

Ca .

acie

xacte/izado pelo fato que dita chapa de pressão ter MC105

preende, em combinação: uma chapa de pressão adaptada pao
rs ser impelida para dito membro acionado para providen 0

de contato substancialmente agudos para engatar a perffe.,
pia enterna de dito membro elástico de maneira que a gare'

Ciar a rotação conjunta de ditos membroc aciorantes e a.
eionados; meios mecânicoe de alavanca tendo partes doe e

ga de engate da embreagem pode ser mais exatamente (mit GD

Meemos em engate com dita chapa de preeeão o outras par

brada.

t'es.da mesma adaptadas para serem acionadas para artiou
lar ditos meios de alavanca, meios de reação articulada e
alente ligados com dito membro acionante e lande mcioe/

8)-Um diapositivo de embreagem, o9racternad0 ec
'pelo falo ocas ele compreende em combinação: uma chapa d0
Cobertura de embreagem tendo um Orla) de Chapa de Mata e)
partea
de feitio substancialmen te poligonal, sendo que as
icam
Uniformemente
eapaçadae
era re.
de canto do poligono p
e adaptadas para ãerem ligadas num membrd,
laço autre ei
4e acionamento da embreagem, dita chapa tendo uma fundura
para providencia r uma parte trazeirea flanges de parede .
poete
.asteral que se estender entre as partes de canto e
em
linhav
cordata
de
um
circula
.
ados substancial mente
fkangto
de
pe,
descrito 0~ ditas partes dg tanto, alsee
NO lateral eatendende-ee para tráe da parte traaei,ra f

e

de fulcro adaptados para engatar Citoe meioe de alavanca/
de uma maneira para proviaenciar o articular em volta d,s
Desmoe; e meios de tirante elásticos interligando dita .
Chapa de cobertura e dita chapa de pressão e tendo uma na
tureza ecrmalmente elástica impelindo ditos meios de ti .
Xante para uma condição no-plana, sendo que COM i st o dia.
te chapa de preosee, pede eer retirada para uma poaição de
Sengateda.um aieporaitivc da wbreuEem ccrLrtc .rizsdc pelo/
ZotO ene cemaxeenee nuaeciaate atráat4 un ice c,ciça,d

ae-aaaa- aar-aaraale

•,1
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q f preseeir enaptans. paro ler impeilda od•
1 att0 aPiaate para prender 'dito dieoo act?naado entra -

Uffia 7:hapa

anUle,

41es • aceira providenciai, O engate de ambreagem;

dita thaa

øe de prega& tendo ume pluralidade de ProtUbereinciae

eira',

Maie Oompactamanta e O brei0O ao alava:10a do diafragma poda
teor desenhado COm uma maior vantagem mecãniea para Qualquer
. *amanho dado de chapa de preseao, e sendo que com isto a Orça de remia° recebida pela chapa de cobertura a partir

eunferencialmente espaçadaa eatendendo-: Se'Para tara de meb
4ka nua g entia° para fOra de dito volante, tende cada ama

ao, diafragma pode ser recebida numa localização mate partodo flange periférico externo de chapa de cobertura para re-

ditae protuberanciae uma extremidade terminando num apita,/

duzir a tendenoia da chapa de cobertura de ceder durante e

substancialmente agado, dita chapa de preeeãe nende uma
pluralidade te alam, eircunferencialmente eepaçadaa de lia

funcionam:eito.

nae ProtuberanOlao • eetengendo-oe pare fOre de dite chape
ar preesit Pu. sentido Paro longe do dito aolante: un dia.

.13)-Uma embreagem tendo primeiros e eegunooe meio, de acionamento e um m.abro acionado entre os membro/a/

nerna periférica ea engate com . pice de nada protuberin.

de acionamento, melo, de mola de comnreeeão atuando no ao .eundo membro aoionante para oomprimir oe membros de acionamento e aoionado entra aí, e meioe para soltar a embreagem/

uma área periférica interna, adaptada pare adio/lamela
Co afia de providenciar n desengate de tmbreagem, dito dia.

contra a ação de ditou mei4 de mola, uma chapa de cobertu'ra da embregem, caracterizada pelo fato que ela compreende:

Cragme nendo ama Pluralidade de aberturas clrcunferenciala

Um membro de corpo ae chapa de metal, com feitio para provi-

•ente espaçadas no meamo: ama ahapa de cobertura semi-fle.

denciar fundura e , tendo partes frontais para ligação de di-

sive) de chapa de meta] de dobra única. tendo uma plurali.

to primeiro membro de acionamento e uma parte trazeira contra a qual os meios de mola reagem, a chapa tendo um feitio

Cragma elrcular de tipo de gelleville. tendo uma margem em
ele

jade de deformaçéo aircunferencialmente espaçadas terminaa
4o em vertioes cada um num engate com um lado de dito dia-

substancialmente poligonal para uniformemente espaçar se -

fragma . nume p2aição intermediária entre ditae margene ex
terna • interna do mesmo. dita ehapa de cobertura levando/

partes frontaie e para eapaçar a parte trazeira axialmente/
para com ao partes frontais, e tendo flangee laterats ligam

ema oluralidade de fixadoree aircunferencialmante espaça

de ae partes frontaie espaçadas, cada flange.poslcionado su

aia alinhado p com ditae aberturas no dito diafragma - e,
eendendo-se atra/et, dae meemae. dite chapa de nobertura
tende uma pluralidade de estacO gfi aircunferencialmente se.

las ditae'parteie frontal, e estendendo-ao de um modo geral/
perpendicularmente para com o plano de rotação da chapa de

°Fa cad as acionadamenta llgadae com dito-.olante n tende nau
geo integrale estendendo-se entre ditas estaçãee • dispoa.

cobertura e ao longa doa lados tanto das partes frontaie co
mo da parte trazeira.

noa de ia modo geral perpendicularmente para Icim a plano

14)-ama chapa de cobertura de embre agem , caraota
,
rizada pelo fato que compreende um corpo de chapa de metal/

le dita cobertura para adicionar rigida% na meama: um azia)
. 400ente levado oeloe ditoa fixadoree. tendo uma aeção trance
-erael eircular diepoetoa ':ontra um lado oposto de eitc.
diafragma !OM e extensão anular de dito anel num alinhamera
e: acra.' :01r, Mios aerticee formado(' na dite chapa -te loba/
tura, it"cor a ertioee • anel conjuntamente providenciando ars
fulcro em eoito lo anel a extenAo sadiaJ de iitc diafragma
Poda ar t icular-se durante n funcionamento ia anbreageradi.
tas. leformaçOee em dita chape de cobertura Providenciando
• aumenta da cigidea 43 mesma pare seduzir 9 tendencia
le
ehapa de eoberturo pare ceder no sentido le reação. recebida
le dito diafragj a de 0elle v tllet doa pluralidade de tirao
nea f inos elaaticoo interligando luas alçar ao ehapa da
oreaaão e dita )hapa de cobertura, dia0o tirantes nandu eia,

betancialmente numa linha cordal de um círculo descrito pe-

de feitio eubetancialmente poligonal, ficando ao partes de
canto do naligono uniformemente espaçada em relação entre st
e adaptadae para ficarem ligadas com um membro de acioaamea
to da embreagem, dita °bispa tendo fundura para providenclaa
uma parte trazeira, flangea de parede lateral estendendo-se

entre as partes de canto e posicionados substancialmente em
linhas cordaie de um círculo descrito pelas ditas partea de
Canto, ditoe flangee de parede lateral estendendo-as para erij o de dita parte ttazeire e cada um compreendendo um asa
ge de parede aubetancialmente perpendicular para com 9 pie.no de rotação.
15)-Uma chapa de cobertura de embreagem,
rizadO pelo fato que e21 compreende um membro de oorpo de -.
chapa de metal com feitio aubetanctalmente poligonal e ten-

nremidadee deaviadaa num eentido Perpendicular para eote aell piano c tendo uma cendencia elástica tmpelindc, narmai,

do uma abertura central, as partes de canto do polígono fi-

oento cada tira para ama condição não-plana Para cetUar d/

cando aubetancialmente uniformemente espaçadas em relaçau »

Ca ehapa de preasão do desengate da embreagem, cada dito 01

entre ai e adaptadas paea serem , ag.atlaa num membro de acionamento de embreagem, dita chapa tendo uma fundura para pro

cante ficando montado com a ehapa de preaeão • a chapa na
cobertura, de maneira :lua n tiranto fica parcialmente fie.
xionado quando a chapa ae preso é mantida numa condiçãO

Videnciar uma parte trazeira, e a fundura sendo tal que a

de embreagem desengatada e OrOVIdenClend0 .?.sal uma tinto

' ia de preesão e meios de soltura da embreagem, e flanSeu da

as pre-carga ea cada tirante em tal coadição, aitoa tirar

parede lateral eubetanoialmente retoe eaindo da parte tra zeira . de dita chapa de cobertura e estendendo-se entre as
partes de'canto da magma, ditos flanges de parede lateral »

tas aendo fixados na dita chapa de proaaão em eataçãeS cir.
eunfereacialmence espaçadas de ditaa protuba gnciaa de CaN,

chap a de cobertura fica adaptada para circundar meioe de

MaJO.

farmadas oubetaacialmente na periferia externa da 'chapa de/

ficando dispoetoa de um modo geral perpendlcularmeate para
com o plano de rotação de alta chapa de cobertura e sitia .

acessia, ceada que nista p aiapOaltiva pode doi' Canetralaa,

geado-se )are trás da parto traseira da oeteaa, a dita chapa

pa de presaáo de mancira que as protuberãnciaa podem ser

[MARIO OFIlef,AL (SeG:7.e NI)
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de cobertura tendo um flcnce anUlar ee:endendo-ee par tráe
da periferle interna de dita chapa de cobertura.
W-Um diepaaitivo de friaCo eubetancialmente
conformo mootrado e deacrito.
L iequereate rcleindicm E pzioridede de identico

ye ,3.do depceiada nm Eerti;Ea de ra':ertaz nszte-w:oricc.na
am 't de junho do .1962, oob o n4 200.844._rzVi

clrecteri zado yelc Late Ce qae c rrecipitLacr cletrc,eetiáice
de tipo'amide e frito de uma coterfuru cilinCrica a prova de
preeoão,Ne ten d ica para ferc:r uca encera da frente na. entreei-,
dade de enfreda do gL, em que c.liepaCor timido ntreictaCe
inteiranente ecttfido.
Reietnaice-ce, do acere° eco o encve:cac Internacional.
e o Art. 21 dc C g èi:Jo de Frit:t. ,..e Inu.etriel c r-":.r,,:xefe do
pedido correeponaente depo.:itadc na i-erartic c. Ta Ce 1 t(T.Ace da

me.

Suecia em 5 co julho de 19.52, rei 1.0* iae/G2.
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TÉ ,-340, '..5C.219 De 27 de Junho do 1..963
rARBWFtEPIKEN BAYER AKTIEYGSSEL , SCHAFTFEWPLL ALSK:
PRWESSO FAEJ. A PR:JUÇ,D DE =IVA,.
V . Y1I'Lr.0 '211
DOS DA 2.rErit-AWINO-4-E5,‘-DI-HIDR0-1,3.-TimiNA,
REIVINDIC.C7US
PÈccessO para a produç0 de deriNiadoe da'2-fouil-ell
no44R-5,6-d1-hidre-43..tíaclua, caracterizado pele fatot
e) .., do cdicionar tio-cianatos do fcnila com 3-amittee
..propanol-(/) o tri-wetilono-imintlp dá modo c produnir Q Ude
.nran D e de troter, esta subacqUentemento com t' cdos t, ou

b)- de se reagir tio-cianatos de Unia& pOli-eubOtN
tedon com ' ,-haiogene-proPil-eminas, ou
c)- de.fezer reagir IT-fenil-t10-nrien;poli-substitlál
doa no anel be002u'ico com 1 ,3-dt - ha10 E Q;Q0 -PrOP0 n 00 011 001 4

O
haloaano-proPil-omioa t ov.
d). de faser reagir ominas aPoMitlece poli-subetittl:
der na ar,2l bena'ânico com tio-cianeto:: de game-heloacno.:1~10

ThMOt 15G.35e Do 2 de Julho da 15‘3
REQUERENTE: IMDUSTSIA E COT.RCIO SAS-'22.1 LTDA- S. PAULO
PRIVILEGIO DE. InvErçoL APERFEICEri - OS EM ABANaDEIEAS DE MAMONA
E AMENDOIM COM ANTEPARO DE SEMnNTES E CASCAS,
REIVI:=CES
1.- LjE=TCDAMENTOS EM APNNADEIRAS
' DE MLMONA E AMENDOIM COM ANTEPARO DE SEMENTES E CASCAS" que
se caracterizr, por possuir um ventilador de boca, tipo espire
dor de ar, colocado de Loo a crn= em tin2,nzio otumo entre cs.
sentido da a:go da grevidr.do c a nEo dos jnatos do cr provc.
niente do mesmo e por trazer coloceáo na boca do mesmo venti.
lador, horizontalmente em relaç j o à direçr.o da gravidade, um
anteparo de tela do arame para que, alf, sara clirdnada e ene,
leraç g o prejudicial dn miztura de se:rentes e ensone a serem

-abaradas que vem em movimento uniformemente aculerado do uma
:tremonha ou de uma outra parte da mé:quina de 6;scaccar ou bre.
neficiar pela nçá. o da gravidádo.
2.- "AR2RFnIÇOAMETOS DE ABANADSIRAg
DE MAMONA. E AMENDOIM COM ANTEPARO DC SE : MNTES E CPSCAS", de a
cardo com o ponto 1, tudo acuo subEtancialmenZe descrito, em
relaç g o aos desenhos enemes.
In a
n. o

:t.a, ou

')- 4c fanar reagir ominas arom:ticas poll.aubstitqa
das no anel bor,Auicoo eventualmente eà.5resengA de 1;cido8DOON

00-1

2-mercapto-4H-5,6-di-htte
Ctre-lc3-tiaminas ou Z-alquil-mercapto-4H-516.di-hidrO-1,3,t1Re
?Inalai-ante5 depositunte rcá v indttees de AaÉrda
Convoco
IntarmaclonaI e de confC-cf,da40 CCM 0 artigo 41 te
a
Calco da ri.cpriednde IndaselaI l a prioridade do corr'etnoiddea
te Pedido, deposi*tade máb' apartlçac de Fatentee da Aleafer-U
'aelt

5 de Julho de 192,

Ám r 37 zsz I'Vd/UPe

TÊRMOt 154.352 De 2de Julho de "183.
RSQ0EFIOMN4 AKTIEBOLAGET SVE gSKA FLAIVITAERnn
-PRIVILIGIO DEINVENÇXO: DISPOSITIVO-SEPARADOR DE POEIRA
REIVINDICAÇOES
•
UàReS9;treÀcr de poe$TP projetado para Ceie
Ulhar com gía de ia

ímueão alça

e de uma temperatura altal

Constando de un Iimpadcr amido do tipo descrito na patente
769421 e de um p reei p itador eletro eettítico wae ee lhe segue,.

(-)

j. /

A
e
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Outubro de 1968 500:1
e) -/is p oativo

TPRMO: 15045'2 Do It de Julho d e 19‘.
REQUEREWEE: FERESSP4WIRWg SAYER anrusrmumpr.

Unateg10150

REPOBLICA FEDERAL AIEM,
PeIvILÊnEociINVaÇI:er PROCCS5S) PARA 4 FECDUÇXO DE
DERIVADOS DA 2.FENIL.AMINO.5H-5,6-DI.HIDRO-1,3-TIAZ1NA,
Ezirlicançtiks

Ei, regulagoo de - seOrde cem • etlo

I, carmeg orinede pelo fato que o diepoeiti00 CO

lemantamerto6 csarceto .de toa Cas te P
rluoipul (5) coffl gol°
tio . deeilir.43',0 tig rOu/ico, Aum tios ligado com um Molieam
ilor(15), e um decimador (6) que cegara o

Procesco pare e produção' de derivados da 2°20015

eecurGCow

d e. espalhar.

tC NO!

di
' ad de modo c obter a tio-Urein, estando presentes como subee

3) -Diopooitivo do rogulogom dó ae grdo cem 65 Wee
Vind1ooC50 1 e rolvindicapao 2, carootericado poro
gato (ZO
'anato p
rincipal (5) fica r4veI ror tn motor cazamCm£0 pç.
4.0 ap orOlto do meekao Ca gr-oscura o eitgrexaccmc

tituintec . eventualmente alem de Um grupamento metila na

CC2 flO (4) num contido vortioal.

.ano-411-5,6-di-hidro-1,3-tiazina, caracterizado pelo
adicionar fenil-mestardas, que
toldas,

a

p odan

rato dO

ser mono ou poli-substi e

3-amino-propenáis subctituidos ne cadeia nidrocnrt00

poSâ

çe' ce 2 . cinde outro:: subatituintor coco grug.mentos alquila!)

de

/*Scea

Xespectivamonte grupamentos dí-oI q uil-amlno-alquila nos quais

A) -Diopocitivo to rcgulogc=, Co Ocareo cem
rolvindicap;es 1 a 3, oarootor..4ado polo fato que o dispoca
Civo regu1Ovs1 do prender 6 compooto do um cilindro

cabos os grupamentos alquile esto oiclizados,dc modo e constâ

alce (e) (Eco 6

crilcp aril-alquila, Relia, hidroxila, di-alqui/-amino-alqullep

tuirem um anel heterocfclico, como piporidino-alquilap morfolâ

c:qui I- p i p erozinc-aleolle O •
hexa-metileno-imino-cLquilap c Co se trotaremos tio-ureias

cs

eira obtidas com ecidca visando cicliz-lacc
2.- Processo de me g rdo . com o ponta 1, caractoriza40
pelo fato de fazer reagir 3-halcgena-propi1-aminas centenda
eventualmsnte alem de um grupa=to motila na posição 3

, da os substituintes meneionadoa, como feniI-mostardas eventual
Oenue substituidas.
3.- Processo de acãrdo com e ponto lp caracteriza40
felo fato de fezer re:gir

g -fecil-tio-nreiasr

eventuelmente

substltuldas no anel,oenzenico, com 1,3-di-ha1ogeno-proponom

01, $als de 5-helo g eno-propil-aminas, os quais - eventualmente

hâteg2-,

vertical, pceonte 002 0
riaado na eus, p oolçaa por uu aparOlho do com,mcdo.
5)-Dl ep ooltivo do .
rcgulagen do ecOrdo ooM CE) reS
findicaçé'en 1 a 4, corooterir-Co polo g
ato que o 0i1indr0
01drOulico (8) ro gulávol oon j
untamoato cem c feed, éle ta%
20a111CV01 &J OC:".:tiC0

LINar •

6) -Dispcoltivo do reculcgscz do metirde cora ac 20ã
findica5os 1 el 5, oar aotorinado polo
fa to que o 011124r0
kidráulloo (8) fico comprimido por um oro m
olojcsite OeC o
tra a trovoes° t rennvorsal Ca foca de cupalkar..
7) -Dispositivo do rogulegom do acOrdo coo ee reAV13
g looçaoo 1 a G, cora ct oricado
polo g ato que o rovinent0 e/è
llopooitivo do lo veatament‘
o fica limitado para oimg g*Q2 C29
tacto regalOvol (14).

elem de um Grupamento cetilnr posição 3 . cinda contem os

roque to reivindica e

substituintas Alcionados acima.
4.- Processo do acãrdo com o ponto t, caracterizada
peto fato de fazer reacir com emanas arnmeticas de 3-halogeno.

prioridade to la2n*goe
ledieo C cpocltaeo
na 2opartipE0 do Pet~oe ale:má
- D em €0
10
S11so do 1962 0 cob ne R67.979 XIA/75no.,,

.pro p il - mostardas os gula - ecentuels:onte alem de um grupam%

Co metila na posição 3 . ainda conc.cc substituintes meneio.
Nados acima.
5.. Processo de acOrde com a ponto 1, caracterizado
pelo fato de fazer reagir 2-am1Lo-LE-5,6-dl-hidro-1,3-tiazinOS$
4- mercapt o-42 1 -5,6-41-hidro-1;3tiazinoc ou 2-alquil-mercaptdo.45

• 5,6-di-hidro-1,3-ticzines as quais eventualmente kleal do Gffi
grupamento matila na posição 6 ainda contemos eubstituint08
0.ax, d.onados

TtAMO: 151.060 Do 25

de Julho de 1945.
REQUERENTE: Jost JAN.. WIU
PAUIO
PRIvittGIO DE INVERÇO: NOVO TIPO DE CUARA

DE SEGURANÇA.

~entoo e de smontáveis, sendo g
oda set6r provido is Inac Mi o
OUla de ar.

acimay com amimas arcoáicac ne presença de Uld0C

COdigo d& Propriedade Industrial, e prierldede 00 oureepondqb
ce pedido, depositado no Re p arti ç. eo
de Potentes de AlCmcnbasab
5. de julho de 1962, sob ec F 37 23(.5 IVd/12uo

rIÊ.2

hrIVINDICAÇOES
L)-Disreetto tern-alegam para et

2alede de 080

pmttmr do inotala4e° para 6p/1.c5r:c camarista: 0 oecmctosinck0

oclo teto que o. meato 6 ompoeto CO sim

OcToelii.vo

de leva%

tmeento ceve/ ao eettihe vertoml, 4go cegam a tecia do em.

aomondado per am áparana co modieZo da grouenzapela
je awmimento tieai

ça

promew oeeela .

1.1mitode pox hearkd Dor om 41 0PoDÃ14VO de
et. e1tural.

AR

REIVINDICACCES
I- ROVO TIPO DE CAMARA DE AR DE SE
GUDÂNgAo minou
OUado por aor conatituldo d e"
diveroon setOroo autonoMOC Indo.

Finalmente, d dC-SitCntjé'ciriadIcep CO acro ma
0 Convenção Internmcíanml o 4c coL f er m i4Ce'O e0M o ertip 21 CO

tÉRMO: 15c.546 Do do inlha) do 15'63.
REÇUERWTE: J,H. ERECKE. ALEM/MA
PhYVILÉGIO DE invuçZar DISFOSITIVC DE R8GrIAGEW
PIAU km FACAS DE WrAnELE nr :nw:aggsss MIA A..
PLICaP CAEADa„

DE

•

Outubro ,ce

DIÁRIO OFICIAL (3e0o III)
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II-12014 TIPO JE OINARA O% 41: lb 4EOURANÇA.zambéb

oaraoteriWado por ser tionstitUldt, de aetOree: Provido. de ext%
m1dades de Oonstrução prOpriu para derem imbutidoa
III-NOVO TIPO DE ODIARA DE AR DE SEGURANÇA, •araote
rizado t5mb4M por .si- sonatitilida de setOree oujae extramida-•
dee p ão fechadas com tampa de borraoha ei forma damlafár.ica,00
oom tâmpa 'am forma chato ou com uma ooetura em forma Ata, N1
6ani%ãda.
Tudo COMO deOCritO no preemate memorial • ilua
trado noe deo:anhos &roxo..

IV-

TÉRMO: 151.225 06 29 de Julho de 1963
REQUERENTE: MANOEL RUBIO FILHO- Sb PAULu
PRIVILÉGIO DE INVENCXO: NOVO SINALIZADOR PORTA',
TIL, PARA TRANSITO E OUTRAS FINALIDADE,
REIVINDICAÇOE2

4o1 'NOVO SINALIZADOR PORTÁTIL. NU

TRANSIN E OUTRAS FINALI••

DADES", como nos pontos praeedantas, a caracterizado etusenoie

almente pelo fato do dita haste (15) poder rsoeber c:trav53 do
nua abertura Interna, ama haste roliça (18), dotada, igualmesp
te, com uma série de furos (19) traneversaie a equidiatantee

a fim de oontrolar a altpra do trip6, ajustando-se

pela justa

poei4o dbe furos (16) e (19) e fixadoa por meio de um nina
que os atravessa.

1 2 ) " NOVO SINALIZADOR PORTATIL, PiLIA FRANSITO a OUTRAS FINAL1-

52) "NOVD SINALIZADOR PORTATIL, PARA TRANSITO R

DADES", g um sinalizador que funciona por meti ou combnativole

DADES", como nos pontoe precedentes, a tudo como substancial.

ou por meio de eletricidade, com corrente alternada ou continua

Mente doacrito, reivindioado e peloe desenhoa anexos.

ou

COM

OUTRAS FINAL;

pilhas, e caracteriza-se aseenolalmente pelo fato da (se&

constituldo por um corpo 111 tabular quE, recebe. internamente
t oombuetivel ou o apar8lho 315trico. cuja enporficib possue
uma promantnoia Circular 12) dotada de Ma abertura com euplo
diametro. sendo que. o de dilmetro maior, diapoeta na perito.
ria adjacente A sue Odxda g uderidr, * (lietada, enquanto que •
abertura de ditirnetra menor 14: ter oareaé lleh.
rasado à abertura Matada 131

4t

4

por ter atar

bicos a. luz 151 Incorpora,

•e nume 60 peça cose foraato 60nioo 16e • :om base externa weri
aca roequeada,ousa
e
abertura Interna 17 ) Ta e a t adapta cabra
) Abertura 141 do corpo.
21 "NOVO SINALIZADOR PORTÁTIL. PAI1A
1ADES", cOne ., n0

Pontt prsotdelue,

TRANSITO

a

OUTRAS FINALT*

caraoterizattc eacenolelmenr

• pelo fato ae nao extromidadet doa blooe 151 ser fixadob po,
colo dt luVat (6), Web- refletoree 191 em, dotadc nen •idro

of prOt040 110) vermelho. enquanto que • refieto3 oposto dia
p5e

fíroo: L32.142
Cm 30 de AgtistO da 1961.
406querente • EIECTROLUX CORPORATION
U4e4.
Privilegio de Invenção • TUBSIRAS DE EUCÇãO

do vidro de prote40 oranoo ou natural, pooendo liepOr op
ditOt refletores, de abamin8e 1111 411 4Ua Parte superior.

Sei 'NOVO SINALIZADOR PORTATIL, PÁRA PRANsiTo OUTRAS OINA6z.
OADES5

nOm0 noa pontos precedentes, • laraoterizatio"oacenoi

REIXINDICACUQ

1. Uma • ubodeira de euoçiwp 'tendo um corpo 2500
' formado oom uma abertura de OUOçãO ulbalgada, una combina*
aG de cabo manipulodor 6 de condutvde 6uogão,diepooiti.
Me para fixarem de manoiz3 preottive1 e permanenímente ume
•Mratidade do dito Conduto ao dito Oorpo co* a dita extra.

cidade Na comuftioaggo soa a dita abertura de euooZoo um olj

almente pelo tato Go o oorpo ao •inalizador 110 dieptIr tatermi

unto Agitador do oupertioit montado de maneira a6v01 no di

lento de quatro elmo (22), opoõtamente Gieoetos dois . doi%

co corpo, um motor el4trio0 •nObrrado no'interior do dito
corpOt Dora odionar o dito *lomat, asitadore dioPooltIm.

aduo ea meai:Iam em raegoe (12) em *t" azietenteo oun anel.
uportp (3.3)

pousue, camb5m, trat orgeouirat (14) qUa se

apertam. per Meto de poro, ou outr,. 40Dr,fiactob (15) 40 te.

Coraaudo'ua aoaualaaanto que 66 •atende lonxitudinalment0
co longo do dite conduto, e ua tio eldtrioo tlettvel oontf.
4U0 co adengando atrav5e o dito aoanalaaento e para o intj
cior do dito corpo para £ornaoar energia olltrioa 6.0 dito

oras, oonetituidm pGr o tUbo ootaa lom Loas Orle de toros

aotorj o dito fio flextvel aendo livre do aMbo6, o dito sun
PO 00 dito aoanalamento por udu diot&nola suficienta piam

416) circulares oraosvoreeie nometaatoe, tendo da ena

POrtuatirO a goutuaoatO do dito 4482 Q24 relagie ao dito ev,g.'

aI.frf 14,

mowler, qh $4,00 (17,

ge9

990!MWPF..2~.747..

bi4. 410
. 6F1C1AL (Seção
.'J 1 !
11'
'
f
Gma rabeira de succio, de acdrde Ice e poete

.

Oui.k;bro de 19-68 5003
""

•t

IN

"1 ff:

,

•:

ãet áepOsitado ne Repartjçao de reterltei doa SNC7. da A.
mdrioa, em 21.4e.setembro de 1160; eób;a11 58 16.61'

t. Urdet6ritade pelo fato 'do non'cluie'

I

te, py,cçZp . copinados eerm moldados *,tateiriC•n,,O dito eu,
,

temento agitador de superfície 4 rotativamente, contado 110

• .

•t

dieu - abertu're, e o dito acanalamento solidkriamente moldb
do unia dita aonduto = ee estende, icagitudinalment 'e ao IAD,
¡o da parede erterna dc dite' acnduto.
qmk nabeira de eco. de amar-de com a pont°
a ou 2, .taractrrizadm eelo ratç ic dite ebrpo %.(, ter ua e.

lemento de . ?ceifa • .maa parte de ense formada Coa . dita a •
nertura de sucçíb alongado. • ae ditoe diapoeitiros pare,fá
tarem oivot'trelmente Ude extremidade do dito condute 'usar n
dI1 o :orpo :ompreender j ua elementc giratOrio dee cendc -ume
p arte ':iIindrice eivotívelmente contada na dita parte da ba
se - uma p arte tubulai ar astendendc radialmente da mesma m
cravée um abertura

di

dit( elementc de aoifa - permanente*

Mente fixada ao litc conduto, . dita parte :114ndrica tendó
QMR

oaueages etre:arfe . mesma para setabeleoer

d

dita comi

eioaçãc ntr

dito aonduto • • abertura de suoça-o, o dl
tc cembre .cgltedor de superfície sendo contado na dite

Parte dá base. . dito motor eldtrice sendo contedc efibre
a lado e,aperior da dita parte da mita , o Ulterior do dt
ço C.enento de !oito,
o dito tic eldtrioo co estendendo
. Para interior de dite elemento de :olfa Dora aendo Liara ie acme pela dita diatancla alCiciente pare permitia
e dito pivotamento ic dite :abo.
cubeira de sucoio, de ecSrdo aom a pOn
to 3,aaracterizadm pelo fato de exiatir ume placa-base
2. OL.0

.3011 4 di.,t2, parte da Pare tendo • dita abertura de sucçZo
Formada...a acama. • a dita parte da case
forrada ,:ors us
;túnel acima a caralelc xaw 4 abertura de succiio na dito

placa-base, • dito tlementc kgitudor de niperficie ":ompr!
spdsndo
erace allíntrica ulule:da diepoata ao dito
ninei - se estendendo atrovie s dita abertura de suaçao,a
dite sectve vendo tla eixo cote-ti:cemente contado em rala •
mentos cem extremidee.es da C.ta einne/.„ ama lorremidade do
dito eixo

4t

estendendo etraves

.

rolamento adjacente

n en& ./ska polia fixada t dita extremidade pare eldm
Go roi Lmene 0 ,
dito motor elétrico sendo montado de
Lado ic litc nune./
4WIN .

um plane virinho do base de trajar Ci j:-:etro do ocne Cr tuto.
2 - P rocesuo-ds ect, rdo oca c reato 1, cerseterizedo pelo fato de a percints r!pide eer constituída por
um elemento ou conjunto de elenentce, esposando e forme do tubo
e sni. o exercer menlãzm esfíirço de conpreseio sare •7.upe:..fície
do invOl,ra de vidro do tuba.
3 - P roeeeeo de scô-do com o rente. 2, caracter/.
780o, relo reto de • parcinta ter domporta par um, ,.c-tento ou
junto de
de elementar exterior e por . ura
Interredif;rio,

ao-exponaml o a, o-eompreeei4e1„ catre a tubo e o elemento
externo.

4 . Processo de &Ardo com um doa pontos o'
1 A 3, earac;torizado pelo feto de o elemento externo ger cone-

ÇZào cuteire de s-accic, de acdrdo cca o poll
te au e, :aracterae:ada ceio rato de dite parte da 'base
compreender ua slemente, formado ma uma mane semi-ailin •

drica *cercando W.4 abertura .trava . elemento base

que

acha co aomunieseío coa . dita abertura de cucção,a dl
:il/ndrace dc tito elemento giratdrio tendo eive
tbvelmente montada abre • dita etde com dita passagea
515

.1;ir p ar -L"!

OL

Tf.rav te eenaa Ge :oranicando :rm
::loaentc enes.

a

abertura através e

G Use rulatirm de moço eeaenclalmente con.
forma ceLtrita c:uar e cru rcfertncea Gee deeenhee apen
NO01,

re:;1,1ne:“t de ac$rdo cem: e' Corne

pZe. feeeraronei e c krt, 21., co Dereto-i± nk 7 POSt6th
'Jt

zona comp-xeendid'a de um e oztr .o leda ts linha de enlêrdura, aubetanoisente entre um pleno que pecar pela periferia de tala e

acionando ume :arreia ae acoplando

dita polia para çarar u. dita ,CCet'a

t

Termoz 134.664 '
De 4 de Dezembro do 1961
Requerente - SOCIETE DES V'ERRERIES lNDUSTRINLLES REDNIES OU LO/NG
França
!rivilegio de invenç gb - APERFEIÇOAMENTOS EM IMBUS DE TELEVISX0
RPTIVINAICAÇh.”.
1 . 1-rocesso pare fabricação de tuboe de
rdioe catafecZ ou dc televisão, da tipo raTo susoweveie de 111:plosio e que não requeiram o emprásge deu-'m pip os frontal de
eegurança centra as lx:Rlos g ea, cs?actorinedc pelo feto do se dis.
por sobre o luto, no VáCUG,
pc.'retrta rfaida que envolve e

et :945 b. reva:Lnabe dv verrespanesente pedi,*

tituida por tuna ou maia.o p ecar mwtsdea e;bre o !abo por melo,
por exemplo, de • engenchafiento, ou' atravea de tlangee com paro.
funos ou pinos.
5 - P rocasee de actirdo com oe pontos 3. ou
cerseteritudo pelo feto 'e o
intermedUrio aer coestltuido . poe
metOpla moldada.
Processo da ec g rdo coei o ponto 4, esrseÇerizado pelo feto de se dlapôr o tubo vertioalmente •Ur* uma
3ee CF2DCB, properolonandose uma junta entre o tubo e esta opa.
6 -

is

fixand , rae sOb -t:, esta é c,:tn canta, apOia o que, colma-CO
Ou derrama-se o material intermedUrio no intervalo entre ar
:acuse e o tubo.
6

7 . P roceseo de acOrdo'com o ponto 6, osmoterizadO pelo fato da se
yixr a cesoa-ela oem Nua junta
zm ovr. or:e; coicear o tubo At>bre cate eaees.centrando-ol
V,,poer enpoeJr i. ce osova-c'one sôbre o ouparte; fixar ao duos

5004 Quarta-feira 30
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.;:;)

.

„

°asas.' entre ai aplioar a Jim W contra o tubo, apetiud.,-se
o'neteriel entre a.,

oasoa-cone
duas com.e e

O tubos O

finalmente assegurar, se neoese4r1o, • e

paga ou solidifloaçãO do referido matetrlala

8-

,I

Proce l a° .de 1.10rdo nom o4ontna 6. .0 7e a

oaracterizado pelo feto dó que o material utilizado e o enxofre*

9.

Prooeado de aOardo som o ponto

4,

corso.

terizado polo fato de que ao referida.' doam se acham provida.

depositado". na Repartição de ?atontei ia Poança

%a

28 de abril

d. 3.961 e 21 de AgOato de 1961, eob Noa". ,360.2143 • 8/1214, r6ittX.
nex.-ilramente.
'ea:RMO 'Nh 137.692, CE 3 DS .A.DRIL CS 1962...
lt,...111ERS2TE. CHEMSTRON CORP0dATION.a3.D.A. DA ARCA.
P2IVIIEGIO . DE INYENÇXO."PROCESED De CRIT.C.ALIZAÇÃO DE ?IMO",
WIVINDICAZU
1. Um proceeso para . concentraçiio • cristaliza-

de nervuras que lhe* benefiolam a rigidez e etuacatívein eventual.

çio de fláldoe • Particularmente para a ' produção de cristais

manto, de Oonatituir o bordo

finou ou pequenoa de flUidos tratados em trocadores de calor

de

contato entre a. referidas nadais

fasilltando • sua montagem.

ellíndriooa, pelo qual • formaçÃo e o depósito de

10 Diapositivo realizado de eaórdo atm n
proceaao ;laguna ui. doa ponto* de 6 • 8, oarvterizado pelo ato

grandes abre

44

o

euporte oompreender gansa que aa anoeixom em fur ,.a feitos

auperficloa do trocador d. calor são evitadod,

caraceerizado porquo um gas inerte e passado na cimara de trata

,) do trocador de calor e intimamente misturado com o flái-

d, * ser cristalizado, a a misture
reafrilds
agitada para produzir uma formaçio de gelo que consista de um.

nas saeoce.

11 7 Dispoaltivo realizado de aoOrdo oom
'..W4 loa pontoe

as

Cristais

'acumulação de pequenoe cristais da gelo precipitados.

6 e 7, osraoterizado pelo fato de a interligação

,2. Um procdsdo de acerd com o ponto 1, caracte-

das *anosa ser Obtida por aolda eletrice.
12 - Diapositivo realizado de *dardo oom o.

rizado porque o fláldo a ser cristalizado e misturado com o gáx

pontoe 6 ou 7, ooraoteriz'ado pelo fato de • 'junte ser aplicada'

Inerte em uma proporçio tal que * razão do fluxo do gas 4igual,

ao tubo Por melo de imerafuacma que lee atorracham na aaaca-oone

do metade a cinco vezes a razão do fluxo do fláldo.

4 43

3.

apoiam no exibo.
- Diapositivo realizado de acórdo com

d.e arcam:aso* doe pontos de 6 a

8

Um processo de acOrdo com os pontos 1 e 2, parta

a produção de um concentrado de vinagro. caracterizado porque

ddl

' uma eolução aquosa de vinagre e tratada e misturada com ar do

e aegundo um doe pontoe de

modo que a taxa de fluxo do ar 4 Igual ao dobro ou triplo de

1J a 12, oaraaterizado pelo fato de serem proporolonadoe
0" aParólhoa, 'seda um deles oorreapondando a uma calmais opera.

taxa de °fluxo da •oluçeo aquosa de vinagre,
4.

q ue aio montados em oonjunto.

um

processo de acórdo com os pontoe 1 e 2, ota-

racterizado pelo fato de que o fluido 4 um* aubstencia orginicao

14 - Diapoeitivo realizado:de aoórdo com
en dos processo* doe pontos 6 • 8 e segundo um doa pontoo ás

que tem um , p.f. abaixo de 93,3°C e

1) * 13, caracterizado pelo fato de o enxofre líquido oolooado

carbono (co2).
5.

ns 'apago entre as assoa.' e o tubo ser obtido a partir de um
rlOr do enxofro, dispositivo de fusão esse que •pre g ents ume p515 - Na qualidade dm produto induatrlal novo

utllizaçío de LIMO placa de aeguranço contraio implosõea, car“kterizado pelo feto de que d respectiva empola se soba oonatiparticular,
tuida por una tela o um cone soldados um ao outro
41 d/p

televieU obtido pelo processo reivindioado em
8

d04

pon-

caracterizado porque a parte aquosa ro..

mane...cento da solução • Deparada doe cri...tala de gelo formados

trado.
A requerente reivindica de acórdo com a Convença',

um tubo de raios catódioos a prova de implosão e que não requeira

;taa pontoe 1 a

4,

s durante a cristalização ' , recuperada sob • forma de um concen-

.1s dupla de aquecimento de temperature regular.

UM tubo de

Inerte e o dióxidn de

um processo de acordo com qualquer um

tos precedentes 1 a

ilapositivO de fuai0 no qual o enxofre 4 levado sob e forma de

o gás

qualquel

Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei i1 7.903 de 27 da mói.*
to de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na
Papartíçio de Patentes -opa £16.UU. da America, em 3 de abril de
196 1, sob Mo. 100191.

ou dotado de um . diepoeitivo de *cardo com qual,.

(luz. do4pontoa 9 a 13.

)141

TRumo Ne -139.193 de 21 de maio i4 '.962
Hoi,s5DA
PÉCIUMMENTE: U.V.PHILIPE.CLMEILAMPEli2A3R" .:ITEN
PRIVIII0I0 DE INVENÇÃO: "APEMEIÇOAMENMS EM OU xiimt
VOS A DIODOS 'GENES E A PROCESSOS Dl. ACO DS 31:07.
DOS ZSDEE"

A rafraer^na reivindica de ,ardo coal à-

~fanfo

Internacional e o A:rt. 21 do Oscreto -âe No. 7905 de

LONO. Woto

74.a.-.3:vola A DIODOS.

1. A .:. SP . S7,C0aY1C..5

d. 1945, es prioridades dos oorrospondenzea pedidos
—

, tam4.3. 4

z6

s

cosw.se:24sa-

'1

9Mrta4eïrã.

bíA.-F11-0 Ci gICIAL (Seção In)

•

r

do esse diodo Zener um corpo semi-condutor de certo tipo de ,
dendutividade, possuindo uma zona de eoniutividade dm tipo
posto ao . do corpo setf-condutOr, zona esse: provicle.cle Um nem.

trodo, e uma juidO p-n entre *soe zona m'M restante do .corpez
teriwszios pelo feto de paio olmo, on parta
semi .. cOndutor,....
do restante do Corpo serdcondUtor adjacente a juedá pen
questiin, a ccncentraçao

de,

inpurerea cem Gememo tipo de coes

eutividade que o senietonduto.r d amontada.
2. Xale Unir, come o , deecrito no ponto 1,

Outubro de 1968 5005

to,.

,

ça(3, de onde as .i-Deroe" eao fe raecidae go

material eletrddiceá..:

. . 5 .f.•,

•

, r ;

•. e

•

estado. de vaporAp,

•
8. Diodo Zendr,1 labriciao eRolo . proCeeeeaescoito em qualquer i dos,pontos de7-3.6.7,
•

A requerente rei..7indice de acordo com a Conven0° internacional e o Art. 21 do Decrete-:.:el ui 3903, de 27 de
agdeto de 1945, prioridade do ^ e rrem:ene:ente pedido deposita
do na Reparti:0a 36 P:.tentue tR ele 24 is melo de 1961.
sob nr 265122:

caracterizada pelo fato de que a parte de carpe semicondutor
onde a aoncentraç:sto de impurezas tendo o MOMO tipo 4" conde,
Ass,„,
.
;It22(-~"le
N
M

tividade que O corpo gemiconiater aumentada, ser uma parte
6

difusa.
3: IXocerao de fabricado de diodo"Oener,
cozo os descritos nos pontos 1 eu. Z, Cometituindo corpos soda

FIG.1

condutores de Mesmo tipo de condutividade, cada qual , cea uma
zona de tipo de condutividade oposto ae deacorpos.semi-deed2
to p es', zona tara pravidade umeletrado e portanto, de ara
junçZe p-n entra a dita zona e orem-tante de cada corpo sacie
condutor, caracterizado pelo fato de, em:determinada quantida.
de de canoa wealcoaduteren, pelo menos em parte do restante
de cada corgo aemi-Condoter adjacente Adita jurtp;a peno a
conceetraoZo

ádl

impureza* meg aumentada por dilus 'ea naquela

parte de impurezas de mesmo tipo de condutivid ads cela 08 9r"
poa semicondutores, em uca concentraçrto qae E, pelo enoe,

\u,
15 te

16-

10 19

.7/ lan-~ i‘e.,, .
.; .1~13„214,612

FIG.2
TERNO No 3-3.297 de 24 de mci dé 1962
REQUERENTE: PHILIPS'SCREa COMPANY - R.U.A.
PRIV/LEGIO DE INVENÇÃO: "P' ...RAFUSOS DE CABEÇA COM FENDA'DUPIA,
P ROCESSO PARA SUA FABRICAÇÃO, R FERRAMENTAS APERFEIÇOADAS PA:RA USO COM O MEsMO"
R£IVINDIcAçõEs
. 1. Um parafu e e métálico

Igual a conoentzaç...e de impurezaa do measo tipo de condutivie
dada que o carpo semicondutor onde essa comeentreíaa 4 a.male

roscado do gene.° poe
suidor de uma cavidade de acoplamento com a ferramenta propul

zlevada.

sora puncionada na extremidade superior do parafuso, adita

4. Processo, como o descrito no -ponto 3, ca.
inte.53oado-pelo fato das impurezas saram difundidas em uma
concentragZo que d pelo menow igual a cinco v;cee a dita con, centraçao meia elevada.

cavidade incorporando uma reentrância central e uma multiplie
cidade de ranhuras na parede perifer?.ca da reentrância central equiangu/armente espaçadas ao seu redor, cada ranhura lie,

corporando um par de paredes laterais, cada ranhura sendo a-

5: Processo, como o descrito no ponto 3, cam

daptada para receber entre as duas paredes laterais da'aeoza

racterizadoopplo fato de uma determinada quantidade de.matee
eletredico aer ligada a cada um dos corpos si-conduto

una parte correspondentemente contornada redialaente ealiene
te para o exterior de una ferramenta propulsora recebida no

xes em. questa°, Sendo as impureza* necessariaa á produç;a da
concentraçá.o aumentada difundidas nos corpos. semi - condutoree

.interior da cavidade, as ranhuras da dita cavidada compreeze
dando quatro ranhuras de extendendo radialmente eia re/açie i

durante o processo de ligaço,.enquanto que o material eletrde

reetrância central'e simatricamente espaçadas ao seu nadoy

dico -bambem contem as impurezas requeridas á produç;o de uma

de forma que o cavidade 4 de configuração essencialmente

zona de tipo

de

autores, tendo

condutividade oposto ao dos corpos semi-com

as

primeiras impurezas uma:velocidade de ditue

Deo mala elevada que as últimas, ao meazo tempo que o eletroe

cruciforme, e o dito parafuso sendo caracterizado pelo ta,
to de que durante a apareça° de p uncionamento da cavidade
o metal da face extrema superior do parafuso e entalhada na

do desse zona d obtiào do material eletrodico durante o.reae

direçto do eixo geomdtrico do parafuso numaposição,intere

friamente, predominando a aegregação das iapurezae requzrldai
^I
A produça a dite zona cara a aegregaças das outrawimmuese

mediaria à cada uma da! ,ditas quatro ranhuras radialmente
dispostas de forma que o metal adjacente à dita face oxtrea
ma superior d deslocado pelo' dito entalbazento numa direÇ;0

6. Processo, 'Como o descrito nos pontos 4 ou
5, caracterizado pela fado de pelo nenen um dos tipos de /ao
pureza ser adicionado ao material eletrddlco durante o processo de 11,e0ç3.
0
7. Processo, COMO o descrita no ponto 6, cie.
racterizadc
_-p10 fato 'da adiç 'ae ao material eletrddico fundido.
p er

realizada pelo arranjo dos corpos g emi-condutores com o Ima

terial eletrodico fundida ser realizada pelo arranjo dos corpos
semi-condetares.colioaaterialelatradico faceando una &cumula.
çeo homogenee de impurezaso, da preferencia eoOre vaso: acumelam

substancialmente perpendicular as paredes /ateraid das dl*
tas ranhura radiais para resistir A tendencia natural do
natal ao longo das ditas paredes laterais»! tugir doe faceie
. correspondentes das a/etas formadorae de ranhura da

pungia

formadora de ' cavidade durante o p uncionaaemto da cavidade.
2. um parafuso, de a gOrdo COM o ponto 1 1 00P‘
racterizado pelo fato dos entalhamentoe cada pá conelitir
de uma depreserio alongada que se 'estende para o exterior Cd
longo da reco extrema aupere4 do parafuso da cuidada anate,' ,
trai' para a Periferia.da dita extremdad4 su perior inteinco'
d ioxisneWe do raiihWai da cavidedev

•

to taluarta-teira
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3. Um parafueop de a4rd0 com o ponto 2, cn'
racteriaado pelo fato Ma ditas depreasaea se extendem radiala
a
mente em relaçao ao eiia do par.fueo e serem dana-trica:nen
aspaçadas entre cada par perifericamente adjacente de ranha,.
ras radiais, cada depresso sendo de forma em V em aecçãk
4: Um parafuso, de acbrdo com ,qualquer um do.
matos 1 à 3, caracterizado pelo fato da dita cavidade a:

ta ,, ditas oito ranhuras se apresentando na forma de vales
Is conaguraçao geralmente em "V" em secçao transversal de
ap ua à concretizar um par de paredes laterais mdtuamente
tranrversais se intk,rseccionando numa linha inclinada para
baixo e para dentro com respeito ao eixo do parafuso., o mewn

aU'een t e ale ditas linhas de intersecçZto de vale sendo forum direçoes peAfdricas opostas de tal maneira à inibir
ou conpensar a fusa do metal ao longo das paredes laterais
dl
5.

Um parafuso, de acqrdo com o ponto 4,

r tferizado pelo faio das depress;es alongadas

nas

C3

pelo fato das ditas projeçosa da pWriaão cOOPrOaaderaa

crista

que Sobressaem para baixo prOparOiOnadaS 30bro !aparte dê

corpo de punçã8 adjacente tà Stia àa.1950 dam a ponta an p00ia
cada crista sendo adaptada quando a Zonnao Pe na tra por com',
' plata na cabeça do parafuso para entalhar a face eutrema
tas ranhuras da cavidade radialmente dispOetaa a deslocar
metal na face extrema superior da cabeça no sentido das dia
. tas a'anhurae.
Si. Uma punç5o, do acordo com o ponto
racterizada pelo

6. Um parafuso, de acordo colo o ponto 4 ou 5
c- ...-;i:erizado pelo fato da linha de intersecç;o das ditas duas
n de cada vale de secção em V ser inclinada para baixo e
dentro com respeito ao eixo do parafuso à um angulo de

fato

das ditas cristas serem de forma ger4:0

mente triangular em ascçao tranoveraar.
10 Urna punçao, de acordo C ul 0 ponto 70
8 ou 9, caracterizada pelo fato da ponta da punção ser gaaa's
neuida em posiçoes intermediarias à cada uma dais ditas alas
tas da punç2x.0 com nervuras de forma em V cada uma tendo ama •
borda exterior que S inclinada para baila a para dentro na
sentido do eixo da punç;o. .
11. Uma punção, de acardo com o ponto '10N

suas ex-

t. ',dados in .cernas mais prdximos da reentrancilkentral da
cv:.dade se confundirem cada uma com um vale de secç;o em

.:::•;re 10° e 15°•
7.

pottos Precedentes i k.'6,'odiatona1mante oakaator£caka°

perior do metal da cabeça em posiçaea internedidriaa da dia

:ormada na totalidade com oito das ditas ranhuras equiangular#'
;ente espaçadas se tcrradiando da cavidade central ' quatro

em

doe

Outubro Oe 1963

çaeg espaçadas equldistantemeate entre as aletaa da punaa0a

tranaversal.

tal deslocado pela formaceo de cada vale de seeçao

Seção II I)

caracterizada pelo fato da dita borda da nervura externa seC
inclinada para baixa a para dentro em relação ao eixo da pua.
Çij o à um angulo de entre 10° a 150,
12. Uma punç a' 'a, de acordo com o posto 10 OU
11, caracterizada pelo fato de cada nervura se confundir ama
uma das ditas cristas com as dltimas se axtendendo radiadas*.
ta em relaça.o ao eixo longitudinal da pungtio.
13. Uma ferramenta propulsora para acionar

Uma punç :ao para formar a cavidade de um pr

rafueo de cabeça com fenda dupla, de acOrdo com qualquer um
yontos precedentes, a dita punção sendo da ' aspecie que
canpreende uma parte de corpo conformada para formar a cabeça do parafuso, coM uma ponta se projetando centralmente dA
sa7c.t do corpo para formar a reentráncia central da cavidade
a quatro Catas se irradiando da ponta equiangularmente espaçadas em terno da sua periferia para formarem as quatro rg
r_hdras radialmente ,Uspostas da cavidade do parafuso, carme
tsrizada pelo fato das faces laterais das alotas serem es-

ou aparafusar um parafuso roscado, de acCirdo com os -pontos 4:
à.6, compreendendo uma parte de ponta tendo um ndcleo centre.
e quatro aletas equiangularmente espaçadas as irradiando do
mesmo, cada uma adaptada para se acoplar no interior de uma
das quatro ranhuras radialmente dispostas da cavidade, carena
terizada pelo fato das faces laterais das alotas serem etiketaneislmente verticais e pelo fatft do ndcleo em poelçjes Ama

termediarias à cada uma das ditas alotas eer formada com mut
nervura se entendendo para o Exterior de forma em "V",. a acca

sancialmente verticais, isto A, substancialmente paralelas

9ao transversal da qual diminui numa direçaa para baixa ao

ao eixo longitudinal da pança°, e pelo fata da punção ser

Sentido da extremidade da Parte de ponta da ferramenta propal

formada em posiçOes espaçadas equiaaagularmenta ao seu redol

mora,

intermediàriamente à cada amadas ditas aletas, com praia.
;:ges que ae.a adaptadas durante, 8 puncionamento da caVidado

- 14, Usa foriementa Propulhora, de acara°
Can O ponto 13, caracterizada 19010 fato ao cada nervura a.
ÇrOSOMA USO ateleVa dít5.05.0a para o oxtorior que numa divo,

?o parafuso para se acoplarem dom o metei da cabeça do para
:uso em posiçoea intermediaraaL aaaa umad1/46 ditas ranho,.

gtio para. baiNo mo sentido da astremidade da parte de ponta

:amento do metal na cabeça do parafuso no ~tida de oaid

O inclinada para dentro a um engulo dentro da gama de 10° O
1550 em reinai,' ao eixo geométrico da ferramenta.
'
19. un parafuso roscada tendo uma cavidade

una das ditas aietas da punção formadoras de ranhara MI.

redutora de ferramenta propulsora puncionads

'as de cavidade radialmente dispostas para efetuar o deelo,

.kis adjacentes, de forma a çong0Iig, o dito mets1 (1 entrar

na

extremida,

,a contacto com as faces laterais das alotas de' pançrwpog

ae superior do parafuao, a dita cavidade sendo formada
asna:pimento conforme precedentemente deacrito com refer4n-

;Oda a inteira profundidade anal das paffia- tormaaoran oo

oiti a e coanane ilustrado nas figuras 1 4 6 doa desdabna

?stintina radial das ditas aletae.
d. Uma pun0o, de' acYrdo cem o ponto. 7, par

apenaoa:

: Uma cavidade de ARA pavatuss de aoirdo oem quilmMer OS

:JLM31

• t6. Una punção para formar una cavidade

aa

eXtteltdade superior do parafuso coseadp
rem -InuMentwante deaoriaa

ci7M

refersacia à c

.M.25:012M4

&Garta-Wr'n

Ft:.4RCE4..",̀
. .

1

ilUatrada nas figuras 7 à 19 dos desenho ,' ap9sae.
17, VMh'foramente Pre p Ulsra acicirâ'
ou aparafuar Um parafuáo ; roscado tendd uma cavidade na '
'stis
eXtrarddade , sUperior, adita ferramenta propulborEa'terida.
parte eXtrenreide aco p lamento com a cavidade easen:dalmente".
conforme pr ecedentemente descrita com
, referencia A e conforme ilustrada nas figuras 11 e 18 dos desenhos apensos.
A requerente reivindica de acOrdo com a Con,
veNdo in ternacional e o Art. 21 do Decreto-£ei nR 7903, de
27 de egOsto de 1945, a prioridade de corresp
ondlente pedido
depositado na Re p artiçáo de latentes nos Estados. Unidos da.
Amdrica, em 26 de maio de 1961„ 5ob ' n2 112-836.

Ar

zr

é 17

\71` x:4'50

//

cf3

internp olonsl o c A7t, eo De^rcto-Leí n ç 7.9c te 27 dr
to de
de 1949 5 0024-(alek.d y 'eo, COrrot:pándeoA Pod4,o'd:ime:UaO0
Repartfc/d de Patetas-de. Prança, orà 21 tis jotho de 1561, sob n,
865,556.

,
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' . fraRyc 5 g '140.227 de 20 dó : junho do 1961
REZUSRENTE: WACNER ELECTRIC :ORPORATiON u.s.s.
' PRIVILEGIO DE INVENÇÃO.: ',VÁLVULAS EM CeNTFOZZ4
REIVIldDrOACZES

1. Uma vallvala de centrtle t caracterizada peio
fato;de compreender, um alojamento possuindo answan esDoçucloglim
primeira assenta de vírgula em anta das citadas Calmaras • ;casota..
do uma passagem:farinada atravás dele, entre as citadas simarainom
oriflol 'a de estrada na citada viste claws ft OU orifício de saída
na entra das altas &leras; dispasitivorvolvulares dispostos
teiramedte de*tra cis citada ama &ícaro, 'met:parando normalmente coem
o dita aszonta de •llvala e intarraMpendo a comunica0o entre os
citadas orifícios de entrada e de saída; dispositivo* te passagem.
da ezwastío nas dietas di4ositivos 'raleais:rem temendo norealmen.
te a ventila*: da dita orifício de saie-:e para a atmosferal a dia
positives de 'coutgies de tellaula meditada outra clamara, possuin-

do um segundo az/sento de vnavula'íuscetivel de mcver-se através
da dita passagem para Cooperar com ca ditos dispositivoa valvuf.ares para fechar os ditos dispositivos de passagem da exanstão,pare
interromper a comanloac'do entre o dito orifício de saída e a atmaa
fera .e cara fazer coa que os ditos dispositivos valvalares deixem
de cooperar com o dito primeiro assunto de mamilo; pwea estabelecer ame Comunicaoío entre os ditos orifícios de entrada e de saída
2.

Termo: 140.222'
De 2( de Junho de 156a
'Requerente WIWELI9S8AINTS áD.JACGER
França
Privilegio de Inv enção' - EWIPAXENTO
MOEL DS U M/R4EISTO DE PEDIDA
8,
P RINCIPALMENTE, DE INDICA50a Da vgLocipaCC.
REIlíTNDICAO,E$

1. tha' Imet icador de velocidade . co qual
as IndlcaçOes
• s;o dadas por um tambor com borda graduada
circulando sob uma Janela, c aracterizado porque o p
lano da dita janela ; pereendieus
lar a uma coluna de Op„re4o de veículo
e fies situado nas prain
dedos da mesma coluna, sendo o cubo do dito tambor sdlicrerió
p inbí'o . ognico que enkrena com um pinhZo
homOloge, cujo eixo .; 010.
nado pelo dis p ositivo de modi4o do dito indicador.
2 - UM indicador segundo c ponto'l, c aract eriad0 •
p qr que o eixo dó dito dispositivo indicador e
àócado, seja para'.
1s/emente ; coluna de direç ão, seja em um
plane paralela a dit e gie.
t

Ia vílvula do contr. 1e de acZrdo co. o ponto
caracterizado pelo fato de que o dito ai:piamente inclui uma ca
Vidade de vilania ea concrio com a dita una olearei de que os ditos dispositivos !a/valeres incidem uma lorçío em manga deslisí
vel na citada cavidade de vílvula e ama porçío em cabeço de vedaçío que norma/mente coopera com o dito priaelro assento de

viavo-

la; e de ode es. ‘Lreas transversais de citada porsio es camlst,dos

dites dispositivos valva'-es, e do dito segundo assento de vílvu
la, dos ditos dispositivos de controlo das vavulas, alo substancialmente iguais.
3. Á vialvula de contrále de actrdo com o ponte
1, caracterlz.'p peio fato de Incluir um membro de estojo de válvula recebido fixamente no dito alojamento e formando uma porgijo
de parede terminai da dita Uni CUlara; uma cavidade do dito mem...
bro de estájo da veivula al i nhada,axialmente com e dita passagem;
pelo fato de que os ditos A tspositivos vmlvulares incluem uma poz
çáo em manga deslizavel na dita cavidade do membro do eatjo.da
vaivula, e uma porção em cabeço de ve ação cooperante normalmento'
com a dito primeiro assento de válvula, e de que as áreas trens-.
versals da porção em manga dos ditos dispositivos valculares e do
coegunda assento de vãlvu/0 dos ditos dispositivos:de controle de

v4vula, sio_substancialmente Iguais a mem:Ores do que a afea tranj
wersal da dita passagem.
4.

- Um indiiador se g undo- ó ponto 1,
etneetertaide
porque ci,tambor.enolve pa r
cialmente, por sUe borda,. o ddspositaimi
de mediç;o.
k,

Oquerento r eiViroUe'da. acárdo Ca a Cor:valha

á vevuia. de contgle, de acárdo co. o pOnto

1, Caracterizado pelo fato de que o dito alojamento compreende tum.
estojo possulhdo uma primeira e opa segunda, contra pereuraçOes
locadas axila/mente, espaçada' por uma parede anular estendendo-se
'radialmente que forma e cu'ata passagem e o encerramento da.crtreá.
:dada do pr/aelre assento de ciaaula para o dito oattjoi os ditos
419p0SitiVea Valvulires compreendem um membrd'de vélvula desliga.

à'003 Glearta.i'eÉra
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o5 0.00EGUKWaâtr? 0,a oRtueLdedea OD,98fflólagaile gga Offira2 íg~c1R52)O oupeoada do 03a30 aRgIncuto ecluda godo exdues , \
kowu ~42 al'Mwa, dms2a da Ont:WaS disaposIthos guradokos dé
dó klaldo O OOLIO COt ato CIU5Va de ()AULA% dlopoCW.áigp de unia do vavala vodondo moroa ,nante 0 dito NOsb.0-du
4.70.RD Re ps, 00llso› aseo4o do . vavga9 , da quo tala auposdkávoffs
UsoutrúloW VUGUla ComprneAdOM mm 0~4 da piótto,doe14410%
Mo oneemocatO da altrceidado para 3dita aogunda conropoRgurno
poro
dofinirg ai uma ()Ornara e.s tau
dito eJtOjO
On G Ospagada CO
ÇMJ:101) tira damas% wsdator0 do trabalho ma conexão coa a dita cg".
Csaa do, çwahnihn? dUpocltivos do !rJoia 122 piotão solicitando nora
Galuauto auom p eomU Ca vnivula do pistão poro lonao do dite
tal3R0 ao Vania? disposiUvoa oporávois manualmente para movore2
O atito membro do pistão na diroção do dito membro do V51912139.9ene
do o dito membro ds.pistão wasccnivol do co mover contra a ftrqa
kiWu Utos dispositivos do cola de -pistão, pain vedar o dito aosene
de Válvula do pistão do :incontro o dito membro de VálvulA O Sa
Char n , omunicação ontro a dita passagom do ozaustão o a ctimora
GO trabalho e ont7lo para rO. ttrar avedação daquela membro de vále

•

Vula de encontro u0 assento de válvtila de o4to3a contra a farça.
tbs ditos dispositivos de sola de "ãlvula, por moio do que o dito
ostiajo 541do Ge relego do acompanhamento com os ditos membrO3

Seváo

Juill:ubha

Q00 Ce ' dodtteá) lecSAWICe 000.0D gZ„ . okg age Cw (MAY ' "
7
eg toN
"
a vnctrl de coate,SY_.o do C,029& eso pCit-b)
cr,:á
,
. 2o3 corw ,emenn
6 9 e isnotomna D g ° g ata, do qao ou &MB cir2
acras da enteaia e do trabolDPB ao óoggOode9 8130W~ OuR
onde, dupoeitivo de 0018 solioltandó os a2t00 0.9,0)(30Wen‘Uviim
Go

gores o dispoaltivos de oontrOlo 00 dirsOlo dad Ma0.0104008P.Oa
disiu; do ~ceada dia?ocitivos fora 1,00900008 eupogUgGg
Qo contrtio ou opos145o a facma do eine 00(0ftflocRAWDAWSW CO
Ia, pura Rochaz os ditos diepositigoo dO OOSSGOD GO fasnOTdOn%)
dispositivos volvuiares, da dita cãawa dc db2Va g e ge.g&J
abrir os dit ,s5 disnositilos iautareP 00 oposi00 8 Rega ã)
Cit o primeiro dispositivo de oola9 pua Woxg OaMR GOEIREN

' Cito$

Onç'áo entre es ditos cUsrac da entrada o do ç gCsks-Wa3 o do (g0
dito estojo eet6 olaia* ào dito diDINWAStsffl Qat aVAQ O 6 caaWN
. é g duckgdge
Uva de. se mover Um wolfàçSo de acoopanhamato co Ã
psitivOS de contiCiu para g aszcg atenr o dÂtO dlOpOCIAVO

tsta.ltod.
rto A 7Élvu/a da ootr g io ao a4wdo con o Ono
ear nt erizade Pele Zato de qUe e dito 00W~0d2 nopffig

,

tnato em conomão.Com os dlap0sitl7oo de atUnção do n dispositiVO

to 6 ,
do do dito estO,10 de üiva/a do contr8le O oat5 nme ogotemo21
te ao dito dispositivo de atrito paX0 lAttog°60 6tiio 0t noklaAtó
; aoland.cag-ao do nuido aob preS4. 0 a8tab0iodd8 o.wo auêam

do atrItca

eflasres de entrada e de trabalho do ato est2490

do pastãO o do otSivula; o do tou c dito astio est6 oporaniona1.

54 Uma válvula da contrZle caracterizado pelo
Cou ao ser Usada em um ç.canismo do operação de ao diapositivo da
ót .à, :stop incluindo 'dm dispoditivo de atrito o no sorva-motor para
ser tal iSloula
Rawro itneioner o dito dispositivo do atrito
CO.
a
nontrtl o adaptad a para fazer atuar o dito sorvo-motor a
pleaunder Um osttjo memol nnido ao dito dito servo-motoxi polo fato
da compreender ~açodas c'àaeras ao dato asttps; da conproender
Cála purode, em conexão com o dito estojo, cP.ro as ditas jamermat
dJ cocproende r URU pau;no dita parada outro os ditas cãmeraS¢
• comproonder aM orificio do entrada, os uma das ditas otmaras,em
Coao40 com ume, fonte de fluido sob pressão o um orificio de saída
em aanoxSo coa o dito sorvo-moor;de
M:1 outra das ditas cãmaroc '
Comproonder dispositiv o s velvulares colocados por desligamento
toteiramento dentro de dita uma cãmara o normalmento cooperando
u dita parede Gm tãrno da dita passagem, para interromper a
coimanicagão entre os ditos oáficios de entenda o do saída; du
compreender dispositiv o s da pot:agem de exaustão too ditos dic.
oositivos valvulares, ettl comunicação abertn com a dita passagem
na dita parado,, para ostobolooer n comunicação entre o dito ori.
dispositivos de com.
e2.0 de naido o a atmoorerq de compreender
trOlo de vravula deslizS g oia np dita outra cilmara o oztondead0.80
par o dentr0 da dita padsaaem na dita parado, sendo - os ditos aio.
poaltivos de contrOle do válvula°, wascotiveis do moverem-se atá
coopozoglioê com li3ds0o 9 coa os ditos memni, osvolrouiares, Para ta
(âor as citados diepoeitioos de passaiom de exnUatIO, ihterrompea
do a coaunUnglo entre o dito °riflai° de solda e o atmosfera e
ore Zucas coo que 09 ditos dispositivOs narina/as deixem de co.
opera coo a dita paredJ para estabelecer uma.00tuaioR05.40
Unido sob proueg o entre os ditos oriCielos.da entrado e da.eale
(hp paro Saara atUar o riso. servo.motor, a pelo fato qUe o dito
auscatineie da moverem-se em relneão ddtia
ustid o o a ar ede
OOMpOnbEIGentà 00B Os UtOs ,disposltivoe valvalares e dispoiltle

)t.1-

. 8 1 a valvul 'a de contrigo do oalrac 03 O OCCo
to 6, carocterizodó pele feto de rse o dito '4430 00400n4G
Mo Pls40 de força colocado no cUarn do ~do cob ensio do
dito servo-motOr, sendo o dito Pistlo de Córço oseative% do GO
movex em rela010 de acompanhamento cOM os ditOS Oi00 00 itWOS QOa.
QP
contrOlb, em resposta e proderzo de nulo, gn alto ddi:mro
estabelecido 3 'CQEMAICU9210tio eiluk
r1u5d0 zob pressão quand0 14
do sob pressão entre as ditos oharns da entrado a

40

uchmme

do dito estOjoi
90 Ig loula de contrOle, carsetorisnde pelo COO
da qus para der usada em um mocaialamO de opwroq0 da an dflOOOg
tiro de atrita ' incluindo um dispositiVO de ot:Xto P930,AdO
slavanca . atuantos uso vill/ula de aontrUo too nepondn polo otuch
00 maneai para proporclooax a atuac'ao de enenin ó woãnAca do,
5aoviment0 pareci() da dita alavanca) eunproon gondo 0 dito ti5Mah
do ContrOle co oet$A0 de Tgalouin ea oanez%o coo a citu aRV.D4C-4)
possuindo - o dito esto de V410nla, nas cootra,',xar g ragào 0.08•8
go

ua aseahro de VálvUIDS O forowado ali doa o ';ta da ontRgdoçdi,u
positivos viradores Ge fluido aob woàario, co conexão com a dito
e4md de ontgq4; pookUbdo 2 J MU) 000P da sr51"11s, e0n oUtáO
contrauroap;o 411e alojo ma membro de Pi o tãe e r ormsndo o41 (Se,
(amara de trabalho; uma e;marR escravo 04 cOses'Na eoo Olita agaga
ca de crahaino, adle p arede anelo que se ozçtesda todialmOW wes
dentro a partir do dito oStOje in termodlUid dl ditsa cisocoon uç5
entl-ada e dá trbalho e um assentO de stiltala de aWijo gormad0
ao dtta parede; gou primeira moio entre e dito eseàje o a membVC
de rralvUle, norMalmento aesentaedo e áltftmo no dito asseatO de
vAlvnlA de ast?)Jo ama cOldade eJcici. otr575$ do dlts membro dO
VAlvala, proporolonnodo uma p assagem de 3oLt8tão p a re ~t il-ar Cs
dita cUara de trabalho para a atmOoZern ara haatO xanaan00.tC
OpeYra941 OM cOnemix4 dom 0 dito mem00 de p dat40 0 ve 59 exteoAl
gira cera tu itta 2stFio. mtraelía an d9hrt . , ""4a.o. %,M.f.,,Mn "
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vato:e o eito deMbre qe 01.0th. t101.1CI.
cting; com . cretpo
coo•altlihm cavo calagâ0 de eOpacoohmto com vo ditoe ombro gel
minto sendo dal Quito ODeraVe4 caro mover • membrt de pis,
tio através de allo coolcao de mobrepoeic¡o, cocando 9 cit k Nisso,
com de mradoth do dite oamora Ge oral:solho, paro amo eosigao opa.
Mel, tirando o dito COMW O oalvAiar do assento, o proporolooRa.
do dits
*trava° amaras
to • dOnanlOogIO do tlaldo 00D oreesao
• entrado o de trabalho, caro aquele einmnra es cr ava) New (1,Rtab
os movimento° do dito pietlo o membro de
Qáodito alatranoal
guta*, em rOinOo no dito estZjo, 'xerocado ame dna de Mole
oro mover o dito bottào'relotivo ao dito putie o metbro de 41).
oxl. e p109OrOCA4d

e tuação

mecanica do movimento pedido do

nisvPDOR•

Outubro de 1963 900

entro co Ooriélotos adjacentee .,ty,joeUi Ume dimeneão mintme matotl'
do que a-doe brooes'da arte anterior.
Cortador do aciirdo com o ponto 1()
caracterizado pelo feto de ette a citado dintincie míniMa é polo
amo° o abro daquela das arcou da erte anterior,
. Cortador do aceira° com quelquor
dos

pontoe precede/atoe, ceracterizado polo feto do q ue os compa

oton ano geralmente porpendicu'Imxon k superfície do ponte de
lança .e 6spnaton'em . filne circunforenclain; e do que 000paqm
monto de

filen
no longo de altura inclinode de citado poa.
ta de lnnça e o espaçamento doe 'compactos dentro dos file:86Ln
tais

quo o :Amaro de compactoa

1.0. a oalvula de contrOlo de acBrdó coo o coa,
GO y. carattevicade GOLO tRto de que o dito eet444 de vélvilla é

menor do que na arte anterior, fel.
tendo o citndo arredondamento das pontas de lenço, e tal que a
ó

dimanão mínima do aço do cone entre DO compactos adjqcontoe
aumentada,

g oicloade por aealu g mino OM ao ioaoento e de -O0OprOffider OU!
'6 Cortador de soUdo com o ponto 5,

gist¡o na dita démare ourava%

com uma de cortadores, carec;erizndo polo feto do quo os compete

it CrAa oélvaxR do contraia construidg e adop,
moa para operar 404tancialmelitc como aqui descrita., colo partis
ceteradoia Q3 0edelidsde0 lluotradan04 desenhou amuo.
Ç/G.2
29

" Jz

r

44'

, ITN41

REMOO

49

toe da ponta de lanea, em ceda Cortador, catão dispostos em titns.circunforenciais ospaçadas; do que co citadas filas 4-10
dispostos do tal

modo de um cone parn o outro, que oe cortes
trechos de formaçíio, por files adjscenkee'sãelsobrepobtpe;
e de q ue tele sompnotos ido nenores em número, Dom releçno Na
doe

muali NOMMMMMMI
r..my

"se

Je
fe

VNANZ,:.>,

°I

§».-AWk

—
441 ."`".10

ZI areal f9 arei;
er

*

0
kir

termo( 146, 47,
Do à do ;Unho do 196C
Requerente . MOMOS TOOt COMPANY
DR BROCA DE bPEDRA
Ds COM 10hVIVO
Privilegio de !avenca°COADOR
.
• ,
COM Pont, Dg 4inálCCVOiTCRIA.
OEIVINAlcAçOss,.
,
t w Cortador de brooM de podre do co.

Termo: 1/10.560
De 3 de Tul lio do 1962
Requerente 7. USVIUCROOSE ELCIRIC CCRPORAIION
PrivilOgio de Invençge - :IN DISPOSITIVO UMICONDWTOd
RSIV/UD/OXO,ES

AO retotiVo com ponta de lanço envolt6ria para furodoroe penee'
trautee i Caraciterigado pelo fsto'de incluir uma ponto de lenge
0brgpt0) poecuinde oomnactoe de material abroeivo diapostoe
e projettneo- oo dali Com pontoe da corte abrupto; O de ser,
r
•
Catado cortedoro adaptai° para montageno , em reisq;C susootível
do girar, em Um pine de Manoel da citado tUrodora 9 arOnted0 do

Porrpos cAaAeunIsTicrm:

1 - um cri.p0'7,itivu momícomdutol um mem..
bro semicondutor de silício fIxedo no membro de Contacto basa,ce
ractericedo pelo fato de que o dito membro de contento 6 .
om mem. •
bro aglomerado compoz:to do uma liga que cpnciste eseCncialmonts's
em de 0,5 a 5% de preta, de O o 0,4,% de.i.' 1,clo e o equildbrio

Dou eixo do roteq5u, para delmor um daelee de.Peartt'verticas

evdnciolmento

, 0 54 UM oortador do ookizdo oom, o pont0
I, otreoterttodo °eu, :nato de que oa oomPC-latos oatâo dippooto

1, Caracterizado pelo feto te que 0 quantidade de prato no Oitis

de mól;bdCnio..

2 -Um dispoeltivo seAieowieter de oc6:rdo'com O ponto

uniformOmente ta oupordnte decponte'de lança¡ de:mode 00; 03

lie 6 de cOrca de 1%.

aervi90 de vetesZco a Motruture cortento defina una aavidade
poâauthdo o siso e o :Wide unidoa ,por uma saperf(910 arredoil*
dedo,

3 -Um diapositivo so miconduter'de cardo com
' oe pont(
1 Ou 2, caracterizado pelo fato de
que a quantidade de enleio Z

5 w Cortodor de ackde 00511 O ~o ép'
q Ue Os COOnectOe Oeta0 Wocostoe 69
Pelo
euto
da
eoreet0 rizedd
filas eireur,ae:&L; e de que o admaro de oompnetne -ger xym
14 e a dLep outg U. 0 tie Irem otADeotme 4 tal qqa matea 40Álei

dite liga .4 de pelo menoó Q,1,

4"

diepositiv a • ennim9d ,:;o: Je cdxno om ,ipcn.‘A
1, 2 ou 3, cerecterizado pelo feto de que o dito membro de conta
to de base COMpreende o produto aglomerado de
Wrie mistura 'da
rÉe
de motel que eqoiotem eln do 00 . e *do prete,tendo
UM3 fineza

• ‘1

24.).

O E a

1 '
—
20D
"dé.
U4O
4 - L-50 o 350 . 0.e . ot:Wc; 06 o b 40 d6 j Àeo
400 de, vinZno, e sendo o . equighrio esaGnonilMente odolibdOrigt

Cl:
1

'

005 UM V.nega osoll4ve1 entre 240.. 0 .650 de Malha.

0:‘,110 Merosl:tive semieoz,datof. de oeCdo com. q pontdA .
earacteriad,o!pela fato de. que o di tv.t. celebre de bontacto,bese 40op:
Urze de do e nS. obtido pele Misture cOMMta doe ditos p6s de
ee t' $1 terneMe oemyect.e a oletore em .62/,110 de uM dito° numa ora*
ea para r5 COM Ume prero de 28000 e Wr000 kdcm2 t eglomeretA0
o maciço o ume tempere.tUre. esc/UIVO entre 1.550 2 0 A /700 9 dUretr..
çe um períOdo de tempo v.e varle . de / e 4 horta 1UM3 atmosfera 4ø
Q

pe'sterkormente, eafriemente do maciço eglomerede
otob temperature ambierte nume atmosfera : da hidrOgnio caco.

faidro g tni0 sOCO C

dlopoOti.v e camicandutor, subatanoiamtnte confds
me d e s cri to cqui C0C rtrertmOia e c como il,uetredo no deseaho ene,.
.

6 - DM

CO/

A requerente reivindica de nardo com a Convenção'IatC0
Oscionsi e o Art.21 de Decreto-Lei no

7.903, de.27- de

aLNto

de

1945. a prioridade do coàeepondente pedido depoeitedo no ReperW
o de Patente° doo Ectadou Unidoe'de Américo do Norte. Rtm . 20 4

zg

m,abo ie 1962 eob

v n0 125.5010
MIMO N Q 141.195 de 20 de julho de 1962
REQUERENTE: UCR UNION CRIMICIDE.CREMISME liEDRIJU e eROWND

n

OHEMIQUES PEOHINEY-SASEMOBAIN . Bélgica e França
PRIVILEGIO DE INVENÇAO: "PROCES. s0 DE DESOBSTRUÇXO E .LIMPESA
?ELA FILTRASTE Da FILTROS MAMA GIRATORIA HORIZONTAZ E In
SITIVO PARA Exzenle Do PROCESSo,
marrmucg.-Zss
t.

Madlspositivo aperfetcoada dó deSObStrUgh o

limpeza da tela riltrccte de Clitrac do mese giratOria 110/t
zontal, caracterizada paia- reto do rebordo sxterior de men
giratOria sei constituida por

una

raln lOm fim dó mttai..2

tlexivel. pelo Cato de referida Caixa 4et adaptada de man01
estan q ue contra d corda exterior vertical da MO8S girStOrin
pelo esteou

citada faixa

e

afamar-se da dita oorda exterior,

em ume zona de desobstrução, e limpeza dm meia: filtrante.
2. thw dispositivo de acara° zen o ponta 1, dee,
ra,sterizado peio fato da faixa Sm fim de meteria rlexivea
o ty rc Julho ie 062
1.0-749
ao Paulo
.1equerente HELIO WRA
4PEPFEIÇOA4ENT0S EM MOTORES DE POPis
P riÊilegio do (nvanção

, ermo ,

WEIWNDICKUS

oor.r:enemrer..tus: em matares dc popa ? compreendenad UNO
nove iisposio oca ce ,.naspartee 44WPODentee:s Jom eliminação

relm£atcde: a motor de 00Wdo um ou mais cilindros, Ser to tipo sul:cirzo, POIS

nomba do refrigeração. ulracterizadoe

-,untUo Interna,

.eu , b1ceo , mortado ca . eNtremidada inferior flo Onlunto, a:teudia.
çor:-..%T.iinta , çade cilindro. d mais .N elites, . dispoetos abaixa do

ser feita do borracha sintCtica ou natural Ou de q ualuor am.0
terial flexível apropriado

Ga &tapes-latiu-o da aceirdc aos ccpertc2 e G Qs
caracterizado polo fato da tona de desobstruçãe r IimjeU
Limitada, por duas oftruaens ~48.1A. paia cebordo tnterloP (5)
por uma porção da

p orde

exterior ia meta 4.1ratória.

4 Um dispositivo de ic6rdo, JOSI os pontos 1 e 1.
taranterizado ,aero rato CW uulk çarragom radial se :ompor QD
om u

-

vitrias

criminas . raspadoras

Celtas

de um Material fla105

rafrigeredoa pela propria ãgua circundante.
V, Aparfaiçoamentow em motores de
t oaractorizados cambérm pelo fato de

s. Um dispositivo de scOrdo JOM OS
Opa,

como

t4150. dOs eseepereentodot

motor. 'levarem-5o dtó uma zerta altura acima

do .nível tíquido e.

c-vneinem,'!egimide pare caixtr.
-- agergelçaemoatoa ammptoree de p6"pa.. eme reivinaleade
at,'à R, :aracterizadra

p elo

Cato de girebrequiin dr *reter ser acol4

1.zrz.vae da raiTagç dc ereperaggno, cahleas . •

eixo verpleal aelmn.prts., da magnate.. teride,firalmente . naire
Lpilcdaa ee) luO extremadade tivreçom or nowinruatuelacão de 411vo,
'riSA

IA

dtó

o Ikpa,

relbudimffle,

eutetanoaimenlb omo deecritot e ~ralos . ap,..

O. e

gh,

ottructerizado polo reto da zona-do desobstrução • timpeza oOlia
pormar um dispositivo do lavagem de :oncepOrO convencionn
o doa disposialvo de azxirdc,a0m os pontoe
caracted.z4d4 pelo reta (1.0 omprimido

aias

t a

vb,

injetado da Cale.

para cima atreves da cela filtrante na. .tona de dosobatratl% ça

limpeza.
t- tia dispositivo de acOrdo 30m os pontoe adut!3.
Caracterilado pelo rato da superfície da cone de desobstrUG
o timpe4a feriar .)151 função da natureza da matéria . £11traD,

redução.
, Ape:'....eiN.uáuwnÁmnGo.

p ontos

reivind~

alk processo) de a~struçáO s limpeza da tet0
entrasse dm etItSas; de mora kpratárMa.nnriáranttai, c•wecomo&

caaa pedld ~da uNapI1S. d12¡,:ecitàvs, a0..C61ÈTCàBie}6111w

Ice

-

-

,
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V o requornatue

uonvui.

q .

g

.

na OelslOm. em

de

1)50 501 "I

.

;

ir:1'1011We de o p PreOpondente podid0 dep021,

tad() a Pspartígao ds Pstonts
t961 BOI) no 6060424 .

Outubro

.

Condutora de calor cia Uda Para receber uma tampa abra o seu 1'4
do frontal para prover uma queda di calor para o mencionado ragu,.

£fiDol-neteional o a cirs ',0 ao oscroço-LeJ k .903 ao 27 crt
6560t0 dO 1945, o

_

lacW r, e sorvíndo ainda como O primeiro condutor do mencionado r,e

ul'of, fulha ds

guiador,- um painel de circuito impresso seguro ao mencionado la.la
frontal da mencionada armação e carregando componentes inter1i3:la
dos do .mencionado dispesitiw de chave ~laivo], a voltagem riolat..
do do mesmo que faceia por fora a mencionada armação, didposit:.vo
montando o mencionado transistor no lado trizeiro da armção,e na
qual o dispositivo chave aenelvel a voltagem inclui um oatro
41stor e um diodo • toner conectado ao mesmo para •stabolecimento
do ponto de condução do mencionado outro transistor na variaçá.o
no potencial entre os mencionados primeiro la segundo condutores.

4.. O regulador de voltagem do ponto 1, C:rze.
'terizado"pelo fato de que o mesmo inclui um diodo conactado a um,
dos mencionados condutores e adaptado a_ser conectado a bataria
do veículo, o mencionado diodo sendo polarizado para evitar an..
dução de corrente da bateria ao mencionado regulador de voltazaU,

O r4gulador do voltagem do ponto h, ca:ao.

5.

terizado pelo fato de incluir uma chave tendo uma prdmira /Judiação para conectar o mencionado diodo ao mencionado condutor a ume

,

segunda posição para conectai' o mencionado diodo a um outro,c1r.
culto, o referido primeiro circuito incluindo dispositivos pura
suprir um potencial de corrente alternada ao mencionada diodo a
fim de carregar o acumulador do veiculo,

A
termo I4-L197
de 1 11 egeozt, ao t95k
sequerente . OrveuLA LUC
17,8.a
Criviabgao de tdvenço
JISruoirf% r:LETRICO

M

t,

Um regulador de voltagem de umvelculer roa
a.
etrumecãnica ao corrente dIrleta tendo ua nrolemento'de does
gw
cenau i positavo de doída s
minal para m4r1mento de *nor.
41. • um. J,Leg: at arica ae um aeloolv tncluinao um o'cumulador,
aeuelonaat. rega/acto" inclUinao ea, mbinaçãO, primeiro . asgun40

as

e

.

e

.

io

ennutau va,,onexciu

conto de eorrente iireta, um terminal.
Ia comp.. p. • conexão ::Otu v nrolamento
Off. auva, go LransiOter
010ZVUUÇ de antrade ;condo ainda e
atrodoe ae eoida ceie
mactatiou entre au soe Mencionaao a Jondutores • m
e ncionado tern!.
.al de comp., para aomtroleIA eorrente 1U
a ento
MP
uspositiv.ade dnave ponsive.t
n)iedg801.0021110t2M0 dO mencionado
eletrodo do entraaa para Jontrolar • eondução do mencionado tranS.

,

e

j
p
onra/ m de ca 0 .

'

d

,

'o

elstol, . mencionado isposirivc, lo chave aensivel a v
ltagem irl.
;luindo uM circuito diviso' de +!oitagea ,Joneotaao do iongo dos ma

,

:Ionados primeiro e segundo condutOres incluindo uma rasistIncle,
iensível a temperatura, y menclenadO resiSt nC1. a tendo uma caractl

2

e

responsiva a temperatura .ç lacionacia eu eiquialt9 de Oa?'ÉX
Ia oataria à diferentes tamperaturz.
J regUlador cha VO1tagam 1,
do ponto
Caractt
rlzado pelo fato d. uue J mencionado primiero u
ndutor 4 formado
por utak armação condutora de calor
daptada'para prover MA
quIda
le calor para o encionado
ulador, o que inclui <ainda uma praa
dha de painel de circuito impresso asguro 4
mencionada armação al
to qt'll o mencionado transistor ó deguro ' am
inclooado armeoãO
!onodtado
talcaaleete 211 C 1dMt r21 do
nelOakede pranche da
2,

m

ele

' r

reg

o

r

O O

a ro4”..Aa5e:' a,

O circuito regulador de voltagem do ponto l,

caracterizado pelo fato de o dispositivo de chave sensival a volta
gem incluir um outro transistor tendo um coletor conectado

REIVIND1CAOES

at

6.

a

U

ee

volta ge m do 9 9 nt 0earac4

azado polo fa .o'de tdui'Zt: al.U n
4 da. 44Q,JaMOZiti.U1/40-44W,Coudbi

10 X4ri.

cionado eletrodo de entrada, um eMiaaer-conectado ao mencionado se,
gundo condutor, • tendo ainda uma base, o dispositivo da chave a•a
sivel a voltageu incluindo ainda uma resist;ncia e uma sárie de TLI
do zoner conoctada entro Um ponto intlirmadi(trio do mencionado cir.

.

Culto divisor de voltagem e o mencionado sogundo condutor • disco..
Ind ° conectando a mencionada base e Junção da mencionada r•Jist-o41,

y

Cia e o mencionado dioo zener,
7.
o regulador de voltagem do pente 1, caracta"

rizado pelo fato de que o circuito divisor de voltagem inclui uMa
rdasist:ncia fixa consctada ao longo da referida resistensie suutio

Vil a temperatura.
8.
rizado pelo fato de

4

O regulador de voltagem do ponto.6, c.aract*.*
rasist;ncia sensível e temperatura ter av ooglo

p

fielonte de temperatura negativo.
Ic regulada de voltagem do ponto

9.

2,

.carac-

terizado pelo fato de que a resistencia sensivel a tomporatuTa
an terminal acoplado termicamente a mencionada armaçlo COM 1110 .

•estabiliaande a temperatura ,Ast. terminal atruves da queda de ciam
lOr proporcionado pela mencionada armação.
Ó regulador de voltagem do ponto 1, carme'
10.
terizado pelo fato de que O mencionado dispositivo do chame aenuji,

vel a voltagem inclui um outro transistor • um diodo manar con44>á

•,

'

t udo entre o menciona4 : 4átro ttansistor e o circuito drvicor

voltagem, e. pelo fato da que a rer:iseencia responsive a tempferp%tR moda o potencial aplicada ao diodo mester com respeito A modaa4
ças de temperatura ambienta de modo que O mencionado outro trianmW
ter or.adutt-gc apenas em MdíJ tti difr,:m4CW )Cot ..1C141 Jetta. :41

;

nenelOnades prialeg'g 0,4eaaadJ ÇU.2d4tdraâ qugqdo a tv.yevrataa

bioAt4

deigf4see

u.

• à

•

1.;

n

11,

n

ea„ o espuma to *Mama et, donas t, 47t~
(Coale gbe/o ate te 4114 aleacanzadtx traagMer •.a.a.pricitaw;to.
/ ene

ln

connonade olatrodo de. atrai* á una oana • aia. dos Mb
•,
•1.0/1000 eletrodos de salde é um coltor sabão-tida aa termina/ de
OaMpo e. o outro des mencionados elatradea da saldai, neuemisser t(a.
Offictade a0 mencionado segunOG'undator • Calafeto do qa• adia*
Coado dOpG5it1v te Cnave gansa.vei e ealta&Ore ouCC0 talt.
Castor tend0.0m ocletnr conectado e bw de mencionado primeito
ga

I transistOr • naemissor conectado ao mencloáado smundaeonáltara e
t

dIencionad0 emundo transistox tendo tannew uma base ', ad.iapositime
sie chave pensJ.vel a voltagem incluindo az diodo meter donedtadmefie
te o mencionado circuito divisor do voltagem. e mencionada UB,
CO Mencionado segando transistor,. . a resistencia tesponsiva o tia
,eratura é um termostado regulando efetivamente o ponto do

ogro/cale& int, outra 'Oiileíairaigicta dõtedà de . aberiurés de idabhtic
filepoeboe, um, aaráral. e 0,4 éditros. ata, volte -R esteio re.c4baá10 én ígi, •
droe das massidsiraáa, tba, as bopse. voltadas 'para baimit t 4 .41919i Cá'
corpo 0,31tx2r,tco vertical com fedo perfurado, c acatsada intea~
te a série dos oorreeportionteb bicos das mamadeiras, acT,Llhadoe
!Obre os outros; e rinalmente õ conjunta incluinda uma tansa de cobefa
tura lateral é euperior para o recipiente porN,-mamadeirsaz dotada
epenae de dois ou mala orldelae eupertareas de saída pana me TM
V08.

3. Novo estertliscase- para ~deram a outnaea 4 1.1» rate

vindicado ate 2, substeacialinente c= descrito e 1.1Mit1tassen Dee
senhos anexos,

4111,

condtieru

, do mencionado diodo silner,
12. Um ' regulador de voltâtem do ponto-t, tendo
•rovis'S'o para retUlaçZo de cor:ente e csrecteizada pelo fato de
tQue um dos mencionadoe condutores incluem dl:apositivo de resiat83
aia o . ceguIador inclui' tanbfm we outra nrasfstor dom um eItemen,
k

Co comum s eIementade salda. . ur eet' d etrats conectada'
m t, meoc.2onani„dlspositívo dr,
rrcia,
para calme
tecei um cotencia.t. austanclalmente constante ea mencionado *Xe.
mento :amuar o disposrttm ronertunds o o Kenclonadb eleneote de
,cald,-, g o nencionado eletrodo de entrd'p
rig

wir.LatIT
De 10 de Achto de 1962
dequerentak B VAPOR
Suécia
k+rivi14sio de, Invade:Á • ALIPOZLWO: 21.1TNIIIM3 NORA ZRICAM
tango:

REIVINDTOAÇUS

Kerma, L41.936
De 9 de. Agosto (1,,
dequerente • WILSON GONÇALVES DA SILVA
SiO Paulo
Privilégio de Invenaie . NOVO ESTERIZIZADOWPARAAMADETRAS't
iODTROS
RE4V1NDIOAOSES

i' • Novo esterilizador para mmadeirae e Outro)) ar ac tan -.
4560 por compreender inicialmente uma pega suporte, eabre e qual •
um montículo' de oaae, Coito OU anteviu too/Ante,
core ISEam Para sciliensiMento, recoptectao eme orou
er
P
reenchido
e o4
ta de Um depçcau interne anelar em sua tx)rde superiOr, tem com donni
Mo de um , rehaloo central de tolo, mo interior de qual ê previeto coo
.olno centrai vai/tical, ta:têm:isolante " e sueterdmador de duas plane
etalicas morizontaie, cometi:tu/Watt lo. e montnne ataataclott,der 01,17*
Culto elétriar de aquecimento, em GOTleagal edeevAda, com a. tlo des_ d-' te
4a/ terisamento: provido , pela. Proprla figua.
1
2 • NOVO eaterillzadór para msmadeiraae outros', CO= t4lw
elodlos,d0 em 1, caracterimdo por - CinsiVemnoer taMbies, uni &camba: rEgi
. ente, de remato . oillndrina ou, outro. quaMer-, e divo:ementa asso*
L

aplicado e fixado

to

cabre. o degrau interno meiam do recepticula de: casa descrito 011. n
reelplénto eOte proYgo de WM eÕrle de al04/A1~90 WelagrIg$19Y

1. Um diapoei.tivo. da. Limar&em. erabalakesub dég
tipo conetituidae, de Um lede. DO2 =aparada de, tacham:Uai
atrema planar eatabelesida pelo dobrar.ee para dentro,, cada
em de pelo menoe painao de parede lateral opoetaa da um caga
te manga aecoU tranaversai quadrada ou retangular ,de um MC%

cist em t011ta reIativamento rrgiao, por ex. de papelão, aba
Ao fedia:tanto extremas pelo menos recobrindo conduntamonte
dna senão- transversal da manga e peto £1.xsr-se ditalk
Inas entre et na atia' pooto gio dobrada para dentro, e, por ene
oro loa°, um tOrro conatituido por um trecho de tubo Slexlvé,
te parede() oetgadae se estendendo Lonatudinalmente da eixo de
canga. ,tujo f bre na alia °Uno:lidada adjacente. 6, parede, da Dei
MD

a IN

entanto .;xtrenia á achada ao longo de uma pe.lheta de Indaga§
produzida pelo achatamento.. do Enrro numa. nona. trannvereaL ao
4airo ao ftirro o tendo tua linha, limitrofd interna =atida =O
plano atravá i) eixo, dó manga eaaencialmenta perpendicular a"
xun painel de parede iatera/. de manga aesociado com unia aba 'da
eaChamento extrema - por ex. dobrada para dentro . e que, jun*
CO it uma extremidade da dita palheta de vedao .ão, é fixada .a
ace interna da dita. aba de, achamento extrema externa pele
nitiglogom mwetrinorA g. .VO'rro se entenden0

C

•

. CYAR'Á) OFICIAL

rt,d%Irad,Id7.(mMsd&
0,trevisfea.dieaee,x;:eidall 1? , para
com
len
uma
crelfa'ete
forro triangular de pede paraiSa:xel.
e -,
( (
-,,,e(
eee •
dupla se eomunicando com o interior do forro g tendo O angule
de se e ápice .externo eubstan:iialmente bieecado pela parte adias
cante da linha limite :Ore interna da palheta ' de vedação, se do•
bre para dentro juntamente com a dita aba de fechamento eXerwe
ma ao dobrar-as a mesma e colocá-la na sua posição da 'parede i
1
do fechamento extrema, caracterizado pelo fato da dita orelha
do ferro aderir à dita aba de fechamento extrema externa ao
longo de uma secção relativamente pequena da mesma, a dita asd.
ção de aba se estendendo para aeperiferia da dita aba de fecham
manto extrema apenas ao longo da linha de dobramento comum
abe de fechamento "extrema e ao painel de parede lateral da mane
ga associada, e pelo fato da aba ou abas de fechamento extrema%
rnternae, por yentura existentes:juntamente com a parede da
manga defina uma abertura essencialmente congruente e alinhada
com a dita aecção de aba de fechamento extrema e desse modo
- ree
coberta, a dita aba de fechamento eitrema externa sendo provi.
da de linhas, por exemplo, linhas cortadas e/ou perfuradas,.
pelo menos enfraquecendo o material de fOlha da mesma, cuja*
linhae juntamente com a dita linha de dobramento conjunta de.
finem peio monos a dita secção de aba' de fechamento_extrsma dg
foras à permitir que a mesma juntamente com a orelha do fárro
a ela fixada possam ser dobradas para fora da (poaição de pare'
de de fechamento extrema em tOrno da dita linha de dobramento conjunta e . , subeeqüentemente, o ;material do conteádo do dito
fárro /onde ser facilmente descarregado atreve uma abertura-dg
deacargá estabelecida no ápice da orelha de ferro externa ai-.
multânenmente utilizando a orelha do fOrro como um bico dietrrt
buidor,
2. Um dispositivo distribuidor, de acOrdo coM
ponto 1, a parede de fechamento extrema tendo pelo ~na ema
aba de fechamento extrema inIerna definindo a dita abertura0
earacterizado por uma Emoção de extensão ou prolongamento ate
tioulada COM a dita eecção de aba ao longo de uma linha de de.
Fig.1

zc

13

2
.17 3
18 28

10

~emento paralela ?a dita linha de dobremente Conjonee e dobleí •
vel para o exterior de dita ebt de fechamento •ittrama-onternt
primeiramente mapotanadar
juntamente com a dita adn20 dm aba
refeCbar-as f
a dita escqíts de entede;:e sendo apropreadee e.o
~Mo Oara.,,M
0 001A4i.amente'perelell
ooDalNgow

•

111):'

Oitti:;)rà'cls

brada em t .erno da dito linha de dobramento por Ultimo meneionada e para ser introduzida na cavidade da embalagem co longo
1
de uma borda da dita abertura:
(1
(
' 1
o
Um dispositivo distrIbuidOr, de acOrdo com
rigla.ment.
ponto 2, caracterizado por uma aba de reteneío
'ido, com a dita seceão de aba 0 sopa:eive' da dita nanai° da
extenso, • álta aba de re 'tene:o sendo apropriada ao ser rafe
chada para oboperer com a face superior da aba ou abas de fd.
cfamento extrema internas nara reter a dita seceão de aba no
P lano d e parede de reohaMento extrema.
A requerente reivindica de &cardo .00m a C.onveneeo
:- Interhaceonal e(n 'A rt. 21 do neoreto-Lei.N a . 7.9015, da 7 cl4
agosto de 1945, a.prloeldade do correspond01te p edido (313)031todo na Repartiçiio de l'atentea da Sucia, em 10 de agáato de
1961, sob N. 8.109.
4
De 17 de Agasto de 1962
Ttrmo: 142.216
Requerente -'AUTOMATIC ULEPHONE & ELÉCTRIC COMPAP17 L'eh - Inglaterra
Pr2;i16glo de Invenção - APEXPEIÇOAMENTOS EM SISTEMA DE 00MWICAÇ0E3
REIVINDICAÇOES
1, -Aperfeiçoamentos em sistemas de comuniceçOes que tem
„ue ufrcuito detector de einei incluindo um treneiitor Pare responder a einals de corrente Continue recebidos sabre um trajeto de dois
condutores eqáilibrado, uma disposição de circuito per& isolar o
, circuito detector de sinal proveniente do trajeto de dois oondutereo quanto às,oscileo3ee de alta tensão e teneOee induzidas falena,
caracterizados pelo fato de que um reator de °dele° saturável tem
:um enrolamento em cada perna do trajeto de dois condutores c um enrolamento de sensibilidade dotado de um gerador de alta frequência
ligado através dêle, o fluxo de corrente continua devido a um dinal •
através dos enrolsmentoe ligados no trajeto de dois condutoren originando qUe o nticleo de -reator tenda a saturar reduzindo aeolm a
tensão desenvolvida etravea do enrolamento de eenaibilidade proveniente do dito gerador de alta frequência Compareda . com e voltecem
desenvolvida na ausancla ' de um sinal, servindo a dita reduç g o de
tagem para mudar o estado do circuito detector de sitiei.
/

•

2 -Um arranjo de circuito de seardo com o ponto 1, cardcterizeao pelo fato de que o enrolamento de eenaibilidade 4 liado ao circuito detector de sinal atravéa de um díodo Zener arranjo.
do de modo que na sustncie de um sinel o díodo Zener opera slám do
ponto de colapso enquanto na presença do sinal o díodo Secar 4 blo
queado.
3,-Um arranjo de circuito de ecórdo com o ponto 1, caum aegundo reedtor satur j é
rãdterizado pelo fato de que previ-ato
cede
perna
do trajeto de ' dota
'vel dotado de um enrolamento em
dutores, estando cada um doa doia enrolamentoa em (Arte com um anrolemento do primeiro reator saturável. •
4 . -Num eisteme ds comunicaçOee dotado de um circuito
detector de sinal incluindo um transistor . pare reeponder a atraio
de corrente contínua recebidos sabre um trajeto de doie condutoree
equilibrado, Ume diepocie g o de circuito para isolar o circuite detectcr de eine) do trajeto de deie condutores zubste e nialmonte cooforme descrito dom- referencie è ,Pigure 1 doe deeenhoe anexoe.
A requerente reivindica da actIrdo'com e Convenço /ntsz'
Art. 21 do DeOretw-Lei no 7.903, de 27 de Agdeto de
1945, a priorided: ar serrei...and...fite pets.u.
na Reparti -.
cão de ?atentar, de Inglaterra .,
24 de esbate) de 1961,'-'neb o no.

nacional e o

em

30.484

H'

••1 •

I

fmnDuree lo

,

te.O.PLL: ~.4.6trek.to elVezte

Ceuvengo
4 reqUeranto rdlcfMe.ie(,, dí
,„
1-r.,
•
•31 de 415eato..
U 03
uprnecionel• e 6414* 2 cere6i . etetul . tr
te p(ikt.e,z de,.-nMitr de, no Np
(00 t945. pri,r,,e6e60: es3 aorrcf_mer.dat
c de Tatentee dct Utca:aa. Unidaa de krtert& em az derAMoctat
Olçg
A961, lob NO. 155,11E
I

Ti 2: cit Lgtzte
e$Eso; L42.2
Holanda
Requerente . NiVA'RILI:RS'OSOS T LAUPENPAERLEREE
Qrivilógia de Invençío APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS AURIO
,MS DE OIRdUITO PARA PRODUZIR UMA 'CORREM EM Wati,..L D2 DERIE Dy;
E. LA=C21,,W
URRA NUMA WIlIgg'ÇCIU TLIZGO ÇOKTIT11
r
eARA vARIA-Mt.
prIVIDDICACCIES

1 . Um srronje de circuito, peru prodUzir tfieD
:areento em lente de carro numa bobinz a umd tensão ,00ntnue
InterCdio
um e,.
oa variÉvel pon
m de
traves To. impe.e;nair da cor
(emento comutador para periodicamente intercomror o corrente £0,§
um' onrolementc Uita:Foia de ura
Pedida por uMe £on.to dz tensín:O.
transformador, no 4pal a dita bobina a acoplado gom o enrelameno
Da 20 de Lft b. 196:
142,250
Enuaronte - AMP INCORPORATED
Privl.égio de Invenção . CONjUNTO DE ARMANEZAMENTO DE NÜCLEOw
EAMETIOU
•
.
arvINDICLedn
1 - Um conjunto de ermconamanto do nuoloot megnétICO&
eomproandondo um primeiro poinot ao In 'agnetieovei levando ' um da.
ric 1, nácioca de ormnzeimmonto meenítiooa perfurados, diepoatO
on oolunna com ouse cbcrturto em alinhomento coral.omial, °erecte.
0 6

rir-4o polo fato do painel opoler outro painel

dol

releg0 de 48.

Uroposicio ospnçadh uo primeiro, de modo que dedo- miolo') aet;2,110
p poato entre um par do painel°,

co

orin

g ri0 e onda OS , inuISOS 04 tensa indazidos"num cnrolame

w.iccund j rio do cranaf.ormado2 ern s , interrupção de corrente stiO
retificado p r e 'temia contínua reSultanto á aplicada à impcdan.
:i 0 de coreta,. ifspcátivos sendo fornecidos pare manter a. inalo
mação-do ,'.-oarente9m deite: do seara substancialmente conctante
onra"ns perwodos duo:1111.a as quais_ a :.orrente fornecido pela fon.
de tensão no interrompida. caracterizado pela frta de dig.
positivos serem fornecidos, nora variar a. relação entre o durrção
ir interrupção de corrente fornecida nela fonte de tensão o 0 pe.
dedo la Corrente . em dente de serra como uma função das verieÇUt
10 Imped;ncia de ,arcla de forma que o tensão :ontç.nuo etrav j s a

2 bm conjunto de eoi,rdo com o ponto 1, eeraóterl~
polo fato do outrc painel ter. embutidc no mesmo loteadas alternae
Eives de material Oondutivo o isolante cara lismr entre et 08 ame
mentos do circuite conjunto.
3

pontx, t Ju d, Weeteol

lIa conjunto de ocdrdt JOM

çoizodo pelo rato de estarias prOvictos primoire peffte2 Sladt4C
peva apoiar o outro tx-,1nei, ch quci ice.o tigadoc ídparcvela6Cr

coo o outro painel, o primeira ø.inT Lado wutrca ntetam tura em
oet p lanas oomt{goas

ao

outro cein^I.

soja ,:ubstancialmen•e siozstante

dita imnedancia de
2..

Um arranja de circuixo da ao0o com e pau

Co 1, rarãoterizedo pelo fato dn cepacitâncis do circuito do reSenCa
eia de retOrno formado pele arranjo durante e interrupção de 00r,
rente fornecida nela rente de tensZ3 ser ,,aéiada como uma rançai).
das , , arioçãés na impedãncie de carga.
3.. Um arranjo de cfrcuitc, de acOrdo com o
conto 2, caracterizado pejo fato do capeai: fanai& do circuito do .
eesonancja de retorno cor tambom ramada 'por um e:,.mento de ca.
mocidade vari4vel t endo uma capacita/Faia que É umc função do va.
tão is impedancia de cara.
li

dm arranjo de circuito, de cardo com 0,pen

no 4 câracterizodo ocio fato 'de um elemente' radU una capacidade
condicionada 4 ,.ensir ser li g ado, nem J eorrenta g alternadas, poo
nele senos part ,-! do 'Protemente secund g rA do transfor.
rdie.to
mador

e nora correntes :ontinnas. carafeJe à ,
1.

7".E

resistencid

ligada em serie :cm . cnraisrento :ecunuári(,,
d

arranje de circuito, de c:ãndo com o

ponto 1. :oractorFzado pelo Isto cfr tndutOncia do circuito de re.
sonancib do retorno formado pelo artosujo, durante o interrupsU
Ia corrente fornecida pela fonte 4 ten:reo, ser 'criado como ume

b

11"LIE'-

2

tunçào das .: cri.a .çi3es na impedancic de carvc.

URRA:

14,

dm Jonjtttzto,a(

qo nu'rnrdo aom oc punir--; .,

At

C .ti arrunj4 d

erre-lite, d- cerda com o

ponto o, caracteri ,zedo nele Jau d
et nitc.!..eut xc gnõtauD t, ,
,.:orn0tarltadm.p,c2e,2to,ftenNir

~ander trà . .peincio mio aegnottsãvcio dispontue 4ra • sele00 cRe
wawappaxgat, ,aptigeop, Jo en-toleoa casnítSma JoLoam (Uo9et120

nanando de ret:- ernt ter t_met.r- f,- - • -c.

tonel& rcráãywY
Ac iMpe.deutio de cor"

rib

da' circuito do re

Fr ,Y

1.11u

de

c.am a £15.150, iavalom

Quarta-feira 30
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•.n

Um arranje 'de circeital,de sc4rd; u 11

1

ponto 6., caracterizado poio .fato de que,'pere Correrted alternedeíA
ume bobine 4 ligada em paroleie ou em eeria com pelo m'enOi parte
!mete.'
do enrolementá priM:irio,;e . alia bobina tendo um n,te, e
rial forro-meanetico'do qual,.axibe usa curve do immineti.segiio
maa'
linear e 'a pre-megnetieicío do qd n11 é ume rangia de valek. .da
pedencia de carga.
...Um'arrinje de oirculee, • da *cerdo .com
ponto I, •csracterieado pelo feito do micleo 'compreender effl4 outra
bobina que 4 atrovesoada pele ~reate continua.atreeed o
3

monto.comutader;
9 Md arranjo de cireuito, de aaórdo Com d '
ponto 1 ., cnroctoriando pele loto de bobina for ligada em parale..;
lo ou em serie comLpelo Menoe,parie do enrolemeate pridirio leM•
para correntes continuas.
• 10 - Um arranjo de circuito de acérdo com o poe.
Co 5, Carectericedo polo reto do material .do n4clee n do trowalorv.

bem

curva de moquetisageo nio-lineors.
11 .• Um arranjo 'de circuito .parir.produair
dente
de serre nume bobina e uma União contínua e*.
em
corrente
troves' ume impedonola de cargo veri;vel, 'essencialmente ~fome
e s. équí ecicrito com referencia aos desenhei apens
A Requerente reivindica,de ' acerdo com a Coe-.
1aur exibir

11 .

uma

yenceío Internácioned e o rt. 21 do Decreto lei'n e 1.903 de 2f
pedido depoebv
'de agosto de . 1945., a prioádade do corresponden te
aposto de
de
Holanda. em 21
tad* na Repartice.o àe P 'entoe da
4•.- •
1961, aeb 0•268,464,

Thrmot 142.282
De 21'de ljeto'de:1962
Requ.;rOnte . - J.STONS COMPANt(DRPrPORD) LIMITED - Inglaterra.
Privildgiu de Invenção A p za.nrçoAmmtas nrunvos A ISSTALAÇOs'
PROPULSORAS PARA a giuroass ELETPIVO3
DEIVINDICAÇA1:3
1. Uma instelsçío propulsora para mn garad.or dlav
trien num ve±eulo, earictrizsdi por uma - polia, i 817 noinnaft
por um eixo do vsluu• o, ..i;:ravj e uma c)rrvia, ; montada s;;Orm
~8111 alli G*04 1101 Pu ld
S') SUialef $ 'corsa 44 900°

pito de ("renegam multiplioadores coneiStindo de dm anal de
dentea internou proporcionado no interior da polia a um pinha.0'
prOporolonedo to eixo do gerador, que de probsta livremente
para O intertOr de dita polia •xo;ntricemento em relagZo ; ;1.
times
-c Uma. 1oste1tga..0, de acerde com e'ponto 1, ca.
racterisada pelo fato da polia ser auatentada por mancais de
rolamento de um membro em forma de suporte que e aolídirio coal
OU. fixado À carcaça do p vrador e ; estendido por uma pega que
0$ prolonga atreves aliai mancais nes extremidades intnrnii
O externe da polia Sendo sustentada pelo dito membro e pega
rcipactivamonte,
3. Uma iestalee;o, de scOrdo com o ponto 1 ou 2,
Caracterizada pelo fat-o- do interior da polia ler feobado pari
reter o lubrificante no coo interior,
4. Uma instalação. de,ezOrdo Domo ponto 5, te*
racterizade pelo Pató da pega peXa qual o membro em forma de
suporte e eatendido, ser ..2rmada como uma gaiola, aendo o 1u4
brificante admitido ; passar atrevas aberturas proporcionadas
nesta gaiola,
5.

Vaia tostale.go propulsora para um gerador ele'

.trieo num Oefoulo. eesencielmente conforma precedentemente dos.
erita. Com refer;ncia ao deeonho apenso.
A requerente reivindica de aoOrdo Com A Convene.i.o
triternaclona/ e o Art. 21 do Decreto-Lei Ne 7.903 de 27 de
AgOsto de 1945, a prioridade do corraapondente pedido depOat.
tildo na IlepartieZo de Patente .. no Tmaiate,,.• . 99 -23 ,10 .47.05to
le 101. sob ni: 30.445.

Do 22 de Agéiso 48 L962
tèrwo: 142.13)
Requerente - SULSNS MACRINE COMPANY LIM/TED
ingNatorrm
Pr1v114gio . de Inveno 1.,,U.2nIçOAM£dZOS 221 OU RUATIVO3 ataca
éliSblOS PARA EMENDAP TIRAS COdTINUA3
REIVINDICAÇÕES
Lw Sm dispositivo ou mocantam para evandar tical
oontl-nuea para empr;go 'numa míquina em que uma ttra uonbíluo.
dâ material ; cort 4 uuamen4 Lutl4a por ama rabloa emir J:T.0
' ricar Ogarxoi na. cDr ,,4 haat., co4,
Ouna m4quina para fu b
tím101

ParaWg~.09g DZODVeN4j p 44olloott4lea papa 'too

501E G,L ,

rtp—f'eira

LIIAR

30'

°MUI

t.)•

9457)
rine
'

Xe 29 de Pedsto dí, 19i

4rie01 142,509
e deelocamento de parte de uma tire continue em deslocamente
Onquanto una reserva formada pela tira contínua em deslocamenha contínua à ser alimentada

maquina, dispositivos Pare ao.

brepor uma nova tira contínua vibre e parte de tire em desloca-

sonto que foi detida, diapositivos de corte pare seccionar am•
Das ao tiras conjuntamente. dispositivos pare aplicar adesiv;
C uma extremidade seccionada dispositivos para deslocamente
extremidade seccionada longitudinalmente por ume diet;ncie oreIeferminada enquanto que a extremidade seccionado oposta . mandele estacionàrla e dispositivos de sujeie go poro conjugar
Iusts extremidades seccionadas, de forma que g nove tire cant1.
lua

conjugeds com e tira continuo em cleelecamento p ar ame
2 Um aparelho de ecOrdo cem o ponte f, carestm.

'irado . pelo feto da tira aentirus sm deslocamento eer desloca.
la pelo ser passade entre um par de rolos punadares pronclidoe
tire

RELviNrycwers
Um aparelho de comando comprsendendo d01.6
doree de Einaín possuindo rotoree, uma alavanca do comaldo
1.

comum, e dispositivos para transmitir o deslocamento da alaVekrr
ou. Outro OU elmuItiO00
ca seletivamen t e da dita alavanca para um
pente para ambas os ditos reteres.
2.

UM aparelho da comanda . p.mra cottri:Is áao vejd#

Cidades absoluta e relativa eu reciprese Cc dois a. 0n al.O*
tricos caracterizado por comprocnder'primciro e anuncie eir gOuitos forneccderce de fP. t . ed para primeira a L'Eumác motoree$
primeira 6 segunde fentes de tentJe dm e1nai

rar5

os ditos círcuitce, ce dites circuiter cor-17rscndande Gercafft

emenda cuja largura a Igual S dita (Vate:noir/ dereïrd'e-

declocamentc da

Requerent,e nr.1111,50 g1EGER CUSCRLTIGIÇ
rcCWANZ,C rn'neTen riETREW
Yrivi/Cgio de Ioveniíào

continuo sntra 17 rolas iruxadaree

tivos para afetar de forma essencialmente ur,lecrura ou velmet
dedes • aftelutar de ambos ce mcterce em roa-perta ar' sinal da
dita primeira Lento c reza afeta:' a: veleaídeder recpeea8
dos ditos motores ate reepcsfa ao sinal proraniente da d'ita ca&

rotina sendo interrompido quando oe roloo auÁadorec já nEa esia

6:Indo fonte.,

Iate propelidos
5 Um aparelha. da acCrda com v ponto 2, cerecte-

3, c aparelhe, de ace' rde eam o ponto 2, cataste&
rizadc rele fato der Citas primeiro e aegunda tentos compres
arderem geradores de eina!s separedca tendo UME elreancm do
eontrcile cemmn, s dispesitivee ligando e clavanat de contrOI0

'irado Pelo foto do rotacie doa ralae puest;nrce ter detida pot
lispositi v o s interruptores acionados para periferia da cabina
Is firo sentinas s. rt deslocamento,
L Um sparelho. de acara° com oe pontos 1, 2 DU 3,

taracterizado pelo fato de aarte da tira 7ont{nua em dealoaa.
Lento que =, detida 401 • 4U1Sit9 par auagJo
q m aparelhe de occirdo 'tom val q uer rei dos pano

com os 'Cace geredoree rwa efeitos de contrele reetivo sie
pulteneo sebrs c•.- mesmos..
0 aparelho da ace.rdo com o ponte 2, corac.ter&

Iinuas conotruido, disposto a apropriado a„re funcionar essen•

Cedo pelo fato dos ditos dispositivos compresndcrem outrossim
recursos para afetar diferencialmente as velocidadzs al:solataa
•
/de ambos os motores em respostr. ar' sinal da dita scgunda,fonte,
5. 0 aparelho, de ociirdo cetro ponte 2, caractede
Nado pelo feto dos ditos disporitivos cenprov-..do7cm outrossiM
recursos pare, afetar a velocidade atteoLsto de apt7.cs um mot0g,
em ie. mpoete ao sinal pre-ran;_ent£ da dite. sevmde
E. 0 aparelho, da aferdo cate qualquer um doe pollk
tos 2 ;i 5p caracterizado por incluir um ggindastn tendo ulmo
caçamba com uma linha de retongOo e uma linha de fechamentO,
te:inchas ou telhes da linha de fechamalto e re,',,e,,ge em tOnui
é.0e qurle 66 ditas linhas sOo respectivrments r.tcladur, ot 41e)
tO6 primeiro e segundo motores sendo respecti sumante 1igad05

'iminente conforme aqui descrito com referOncie aos desenhoa

cornos ditoe guinches.

kpensos,

7. O aparelhos de acOrdo
20 earact04
fiado pelo fato doo ditos primeiro e segundo circuitos elSmelto

:r” r à

4, caracterizado peia fato le ume extremidade secciona.

le cor sujeita POP 9UCÇJC 9 uma mesma mOvel que tem um desloca.
sento timitade no sentido longitudinal do tire continua igual
ê

dito distincie predeterminada
h Um aparelho, de &cerdo com o ponto 5, 4 ou 5,

meacterizado pelo fato de um secundo dlepositiva interruptot
ter acionado p ela p eriferie de cabina da tira em deelooament.0
pare fazer :em que ,IMS reserve da tira em deslocamento te astr.
tule num recipiente
/ Um aparelho para emendar e conlugar tiras 'on•

A requerente reivindica de acerdo 202/ a nnvenciu

:nternacional e eAri 21 do Oew'eto —Lni N e MOS de 27 de
IE ,Ss t o de 1 945, . prioridade do correspondente pedido depôs/.
mdo na Repartigio de Patentet ne Inglaterra, em 23 de agOsto
1961, sob n o 30.37h,
)2
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tadores de terça resrectiramente incluírem' gere-Coroe acion040
por motores pare atirar co êLtoz pris . :J.ro e segundo motores
bobinas de 06npo pare- co ditos: geraurea, amplificadores psnret,

eXcitar se ditas bobinU de eampo t co ditos dlaroeltivos corne
preendendo elementoo de circuito cendreis ase atru.a dae
CO6 fontes de tepsào do sinal de contréle para ezcitar contrW
aàvelmente ce respectivos applificadores.
In O 'aparelho, de ecOrdo com o ponto 7, carente.
21rado par corpneender diapositivos rani elinotcr iensi:o de
ecntrOie Imorae dei mafda C.ce . ditem geradaree pare os dítoe'
Wplifiondoree ;era estabilizar a esIda de sinal doa ditoS"
emplineeaere y pare,en ditce enrolamentos de c6mpo.
O aparelhos de acerdo core e ponto 7, ow-ecte,
Plzado por Ouspreender dl spositivoe pare allentax a tánato c14
entra° Sweeysa doe motores pare et . aitee amp.W.egtiann.lpgra.
9,,

WpenDaa iam yezteo . nea tUrculteu de mete;,.
.4

12

14.40,

e
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.10. O aparelho, de acãrdo com o ponto 7, Caraatav
;cisado por compreender dispositivos aen0aeis i ozrga 6gum2
abra os ditos motores quando elee asa° içado Oa s3rriind0 G

carga para aumentar a excitaqio de ig e me0t0 dg bobina de 040161
do gerador para o motor da carga insuficiente para 'Arrearia
dito motor . igualmente com o outro motor.
11. 0 aparelho, da acórdo COM O ponto 2,,o0:01410
rizado pelo fato dos ditos circuitos elimentadoreide arp
terem um elemento de Contrele comum sabre o. qual G afnat dt
dita segunda fonte e aplicado para efeitos de oontrOle dite
xenclal

sabre os ditos motores.
12. O aparelho, de acerdo com o ponto 1, ceraetea

'rizaa o polo rato doe ditos circuitoa *ali/tentadores do tOrça to,
rem um elemento de contrele sObr• o qual o sinal da dita acetino,.
aplicado para afeitou de contrele caro o mot0r ali*
de fonte
mrntedo por aquele circuito.
13. Um aparelho de comando para um guindaste tona
CO

f

uma caçamba com uma linha de retenção e uma linha de fecha.'

mento, o dito aparelho do comando controlando as velocidadea
abooluaa e reciproca das ditas linhas e incluindo uma alavan n
ca do comandd, dois geradores de sinais controlados pelo doem
locamento da dita alavanca, um motor para cada uma das d'itasi
linhas e circuitos do fOrqa para os ditos motores sensível! aoa ditos geradores do sinais para ativar os ditos motores, a
dita alavanca de atacando tendo uma gema , de poeiçãeo dentro da
quara dita alavanca O univers 'almente /nevai e tendo eixo ¡Orlai*
'ripais transversais de , deslocamento, o ligaçOes transmissoraa
de deslocamonto da dita berra para os ditoe geradores par&
' trcnaaitir movimento para um gerador quando a barra e:des10Caa
da co longo do um eixo o movimonto e tranamitído ao outro geo
. radar quando a barra deslocado ao longo do outro elaN.
14. O aparelho, do acerdo com o ponto 13, ceracta.
.risado polo fato das ditaa ligaçOaa transmissoraa de movimonto
cempreenderem outroaeim dJapositivos para transmitir aimelegnea
Menta movimenao a amhoa os ditos geradores quando a dita ala.
vence a deslocado, simuit'aneamente ao longo de ambos os ditos

Outubro de

rrot 142,75
O
.))11 6 de befOobro de 1962
Mquerente EEIO LEOPOLD HUGO. CODE¥ .
Inglaterre
Invenção - APER1EIÇOAMENTO8 EM PENTES DE .T0U00,91
,.REIVINDICAÇõES
1. 'Um pente do tipo especifioado; caracterizado
í1010 fato do mencionado suporte e a citada fitei serem parte!)
p eparada'a debtacàaelmente cenectadne O o_aUporte compreender
selo menos um par de guiai pendentee confinando a'fita em ladOa
Opoêtoe, de Modo a obrigar a Sita a floxionar no plano (lua coa*
,tem dita fita; os dant" da mesma e tombem O mencionado supor.
.te e, assim, impedir'que a fita e os dentes flexionem-ee oM
torçam-se materialmente fora . do dito plano quando o pente 'esta
em uso, bem Como caracterizado pelo fato do citado suporte oei.
'construido ou configurado de tal modo que a fita á livre de em'.
(paramento pelas referidas guias ao longo da maior parte de Sela
Comprimento.
2. Um pente de acOrdo com o ponto 1, caracterizada
pelo fato do suporte do pente ser de Beça° em forma de calha
invertida e ter seus alongas configurados de modo a prover por+
çóes que constituem guias para a referida fita, no centro e nato
extyemidadee do. mesma.
3. Um pente de acórdo com o ponto 2, caracterizado
pelo fato da fita que suporta oe dentes austentar, em cada ex:.:
tremidade, um eepigão dirigido para cima e para fora, bem como
Pelo fato do suporte ter extremidades curvas fechaaas providas
come oriffei'os para engajamento com os mennionadoe espigóee.
4. Um pente caracterizado pelo :rato de catar exibo,
tancialmente de acórdo com o que foi aqui descrito e repream,
tado non desenhos anexos.
O requerente reivindica delleórdo com e r.'OnVeN80
Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei Ng a.:aa de , ^a de
Ageato de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositam
do na Repartição. de Patentes na Inglaterra, ' em 18 de setembro:
de 1961, ecb n R . 33.383.

ViXDS.

15

15. Um aaarelho da comando para ceutraIe da vele.
Cidade absoluta e recíproca doe motores eletricoe construido
e aoroprihdo para funcionar eamencielmente ' conformo aqui dese,
critc com especial referencia ee concretiseviee iluetradadno

•

desenhos apensos.
A requerente reivindica de acordo com a Convenuo
7nternactonal e o Art. 21 do Decreto-Lei W r 7.903 do 27 de
kgSste de 1945, (prioridade do correSpondente Pedido depon
teu na Pepartição do Patentes nos Estados tinidos da /441,140;

1968 *g,

14/- e;aa
k.z. .h••='
j1.1d>"

A

m

am l e de setembro de 1961, sob ne, i35,573,

lermo: 142..791 .
De 10 de setembro de 1962
.
Reluerente JUNICHIRO ACATP.
s;o Paulo
rrivilégio de Invenção - NOVA CARPIDEIRA PARA ARROEAI,
REIVINDICA0E8
1. Nora vaaaideira praça arrozal, caracterizada por
COmpreenaer Um elemento ou conjunto básico, formado a partir de U.0
quadro retangular alongado, com trecho extremo anterior em nivel
-11Evirug ute g ebalzuslo, no extrectUode do gsál
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DLARIO

(S

cli,

Outub,-o de 19458

tiormenta uma placa reguladora de profundidade, esta provida, , em
4n1

extremo 11.4ire e interno, de duas tn elhas laterais recurvadas,.

,mm rasgos centrais de guia para dois Parafusos crá r ados nos la/

terais do quadro..

WfiRNO NQ 173.830, DE

7 DE 00w p ono

uo

REQUERENTE. METALáRGICA ELIM ITDA.EÃO PAULO.
MODg LO INDUSTRIAL. I NO VA E ORIGINAL CONFIGURAÇIO ORNAMENTAI.

APLICADA A LANTERNA.'

.2. Nova carpideira para arrozal, como reivindicado
tm 1, caracterizada pelo fato de o dito quadro de armação ser aro-.
vido internamente de dois eixos traneversais, em cada qual sendo

REIVINDICACNS
1) 'NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO . ORNAMENTAL APLICADA P
LANTERNA", CARACTERIZADA PELO FATO DE SER CONSTITUIDA
DE CORPO pRISMATICO HEXAGONAL COM TOPO DE MAIORES

contado livre um grande rólo prismático hexagonal, este tendo a

MEN 'SÕES, SENDO AS FACES LATERAIS DOTADAS DE COBERTURA

euperfície lateral subdividida em faixas transversais em zig-shg,

FORMADA POR FISLHA MET;LICA OU DE OUTRO MATERIAL CON

'aparadas entre si por delgadas canaletae também em zig-zag: e em

VENIENTE, p ROVIDA DE MULTIPLós RECORTES CM LINHAS QUE
BRADAS QUE PERMITEM A VISUALIZAÇÃO DAS PAREDES DO COA

terno de cada ralo sendo aplicada e fixada uma pluralidade de den
tem ou facas cortantes, cada qual formada por larga làmina compor
ta em dois trechos diferentemente inclinados, um dos quais fixa do sóbre um trecho da faixa qm zig-zag da superfície do ralo,

ao p RISMATICO, DE BIFERENTE COLORIDO, scmoo que CADA
ARESTA VERTICAL 00 PRISMA CORRESPONDE PLACA RECORTADA
CONFORMANDO FIGURAS DE DRAGÕES ESTILIZADOS DE CUJAS Ca

-*0 SUSTENTADOS PINGENTES, SENDO QUE
BECAS POR CORDEIS S A
DA PASTE CENTRAL DA BASE INFERIOR DO PRISMA PARTE PIN-

O

outro avançado tangencialmente para além da aresta do mesmo.

GENTE SITUADO EM NIVEL INFERIOR AOS CcuAls.

3. Nova carpideira para arrozal, como reivindicado

ate 2, caracterizada ;,,slo fato de o conjunto ou elemento básico.
comportar ainda uma armação suporte superior, com duas .longailnas,
internas laterais, nestas estando montadae duas travessas deslisan

) "NGVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO ORNAMENTAL APLICADA A
LANTERNA'. CONFORME REIVINDICAÇÃO ANTERIOR, YUDO suasrAmciALmcmrc COMO DESCRITO Ne) MEMORIAL E ILUSTRADO So$
DESENHOS msENsos.

tes. uma sébre cada rolo, e cada qual sendo provida de uma éerie de
hastes limpadoras , pendentes. com ao extnemidades livres inferiores

•K.O.

encaixadas nas canaletas periferiOas do rôlo correspondente.
4. Nova carpideira . para arrozal, como reivindicado
até 3, caracterizada por compreender vários conjuntos ou elementori.
básicos como descritos em 1, 2 e 3 dispostos paralelamente entre
"si, porém escalonadamente defasados no sentido transversal,formando de preferencia um V, e a fixação sendo ptovida por uma armação
'superior e horizontal em ¥, em cujo vértice é fixado um pino salien
te

central e superiormente do cnjuntr mais emanado, e tendo ain-

da os ramos laterais dotados de rasgos longitudinais alongados, , em
cada qual sendo aprisionado o pino vertical superior também previs
to aos demais conjuntos; ' e a armação em V sendo ainda dotada de um
suporte central, com tomada de tres pontos para aplicação ao trator.
5. Nova carpideira para arrozal, como reivindicada
ate O. nubstancialmente COMo descrito e ilustrado nos desenhos anexos,

T g an0 N o 173.964, DE 13 DE OUTUBRO DE 1965.
REQUERENTE. ENTAWRGICA COLETTI-FESTUGZTTO LTDA.-R.G.D0 SUL,
MODELO INDUSTRIAL."ORIGINAL CONFIGURAÇÂO DE CARRETILHA PARA
ÇORTAR
REIV1NDICAÇUES
1.- Original configuração de carretilha para cortar mas-

'

1

1

1"

se, compreendido por um corpo de cabo e por um membro de carreti-

~.
:a
:'n1111

-mgr ,

MINWAY

lha rotativa, sendo o cabo feito de uma haste ou vareta de secção
redonda convenientemente dobrada de modo a conferir ao mesmo uma

e 4 ,111-

FiG.-1

forma SUbstancialmente romboidal achatada e a proporcionar numa das

„tea,

pontas deste cabo uma parte de suporte de forma substancialmente
rombOidal para um membro de carretilha, caracterizada pelo fato do
membro de carretilha ser compreendido por um corpo cilíndrico aba
gado, montado ip parte de suporte do cabo giratOriamente, Sendo O
.referido corpo provido de uma pluralidade de anais 00 faca circulares, paralelas e equidistantes entre si, sendo cada uma das refl
rides facas cirdulares dobrada em zigue-zague de modo e proporcio-

nar uma borda de corte circular ondulada.
. 2,- Original configuraçio de carretilha para cortar nuana, de ecOrde COM o pon't6 1,.caracterizada pelo fato de que o mem-

,AWm&54
kl~k~,0
1Ç
•n•••~1~"

MIM

bro, de cilindro próvido de „seis 15minas circulares de borda ondulada, tudo substancialmente conformo descrito .o ilustrado CO (143BhhO

raa

ttnexo.

•
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fgR140 N O 174.647, DE 8 DE NOVEMBRO ZE
1965,
REQUERENTE.' IPHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA'. -MINAIS GERAIS,
44021,0 /NDUSTRIAL."UM MODELO DE CALÇADO PRMINUO.

WSRNO do 173.966, de 13 de butubro.de 1965
fis gmals• METALURGICA COLEM/2E0MA= LTD
A.-R.050D SUL.

MOEU IN DUSTRIAWORIGINAL CON P
/CURAÇO DE CARRETILHA PARA
CASSA.

.firka~S.U•
1, e Cr/enal confi g uraçio de carretilha para masa%

COmpreendida por unicorpo de cabo e por um membro de carretilha
Montado rotativamente entre dota segmentoa de etro conveniente.
Cento formadoe numa das pontaa do corpo de cabo, caracterizada
0010 fato do referido membro de carretilha apresentar a forma
de um corpo cilindrico ou de ralo alongado no qual, próximo a
dada uma de suaS faces laterais, eío previstos dois aneis 00.
Cacas circUlares relativamente largos e delgados, qUe formam
entre SUa3 faces defrontan. • s um vão de corte um pouco menor qt10
e extenslolOngitudinal da referido corpo cilindr/co ou rólc
cursado, sendo cada uma daa refecidas facas circulares doo
' Orada em zi g ue-zague de modo a proporcionar uma borda de cor,
Je circular ondulante,

11EIV1NDICAÇOng

1- Um modelo de :talçado feminino, caracterizado pe.
io fato da sola e salto terem superfície anti-derrapante cone
tinida por listras tranevereaie finas paralolae mm
relevo,apresenteado e parte superior, feita 'de tecido, em toda a vol.
ta um desenho c n,..tituido por uma sequ e' ncia de borboletas toa
do no .-:orph e nas estia manohas e pontoe de eóreo vrieadae,
sendo os espaços entre as mesmas tomados por vinhetas e e Ala
do comado pox pequenos pontos uniformemente distiibuidoe,
sendo o bordo abertura zd.ronndado cor ama fita eláotica rl
Letivamente larga apresentando linhais p ontilhadas que, parole
las 1 diepostaa alternadamente num e
no outro sentido oblíquo
4 fita, conet ituem,triengulos Adjacentee diepoztoo alternada-dente em popieSo normal e eebre cieue v4rticau; uacari:toa ;Eitel)
que pio todos feito no assim chamado " ponto russo
2- Um modelo de calçado few:airc, acortIe com o ponto primeiro e como descrito no memorial e ro p roccntado nos de

senhos anexos.

2.- Original configureeeo de carretilha Para, musa,
.unemancialmante conforme descrito e iluatrado no deeenho a.
g'1G. n

F IG. Z

afia Nu L74.026, OE (4 os OUTUBRO
DE 19654
REQUERENTE. CERtiMICA CNDAIATUEk 3.11..
go PAULO.
noram INDusTRIAL.”Novo MoDfLO DE

LADRILHO.

REIVIND4An_2_
Kovo modulo de ladrilho p ara revestimento de pisos,
. parede!, e análogos, de formate q uedrangular, retangular,
ou.
.tavedo ou outro, caracterizado pelo feto de a p

resentar duas 00
mala :torreiras de campos circulares regularmente
dispoatos
cu ia su p erfície é elevada de 0,i e alguns milímetros com rola*
ao .p1eno de face superior do ladrilho;
tudo sub stancialmente egO
eu, v'e,strk:to
e xemplificado no des e' nn0 enexe.

16.3

ILNO N o 17.5,ell, D1C 31 AN JANEIRO NE 1966.
fdigtittUNTS. untáMíditiZias cosaL ...GUANABARA.
NOWL0 IRIA/WRIAWCAIXA ESTOJO PARA DECALQUE E PINTURA

NN TSCIDOO.
3E1VINDICACES

a • plaw:_
xi %ARA

PARA OCALQUE E PntIVI'd raCIDOr t ,

ecoo

titatu de uma eaZxa prapriamente dita e caracterizada
porte:, no sou interior ama divido longitudinal lateral,
qUAZ ao

Colocam vidros ou potes de tinta para pinturas

11.2.gPARAALuTil, cano.
ter no comp artimento maior pegas
eN9) COMO O vol plia94 o plAtwo;
minada 'elo Com 1 cs pee
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Outubro de. 1968

e, um 'pouco acima da referida 'abertura, onde á formado um canto
- opina

31310J0 Md 1)2:CUCU 3 ninnt& =ator, sarar-

~ilíada paio Usa 1, 2 (ip" dono .anbstiAnnalaientai`deszãÁzt:
' t'aide?, nos ab .oázho g rarmwer
reirld4,ea4d à 424irsden

Setampado que abrange tóda a frente is ' lados da cabina,.?.
ta a a esquerda, um farol pisca-pisca curvado, disposto na rea
sie° curva entre a parede dianteira e a parede lateral da cabina; sendo. a parte inferior da cabina, logo abaixo da parte onde
esaão previstas as janelas, limitada por trea estreitas nervuraS
estampadas, diapoatas a pequena distincia entre si e subdividida
em meu lado frontal, por duas Juntas verticais que formam trem
setores verticais, mais ou menos da mesma Lrgura, dos quais o
ceatral, a altura das referidas nervurae superiores,

provido
de quatro pestanas dispostas ,‘a guiem de venezianas; e de que a
-r---,...

i
/

As

pira-brisa, que se estende ate ao teto da cabina, tem dispostos
na sua borda inferior tres limpadores de pira-brisa.
•

2. + Nava modelo de cabina de motorista para auto-ca

minhão, de aoOrdo com o pon"0 1, caracterizado pelo tato de qt14
em cada lado da cabina existe uma porta com vidro retanauiar e,
na frente Úete, um vidro oseilavel de fora retangular alongado no senaido vertical; de que as janelas são um pouco mais bal.
xas que o pára-brisa; de que as portas se estendem para baixo
at; meia altura da parte inferior da cabina; de que logo abaixo
T2RNO Ro 177.205, DE U. DE FEVEREIRO DE IvA.
RaaUSRUTE. RUENS Pias DO3 REIS.-alTlaEaRa A.
MODU INDUSTRIAL."NOVO TIPO DE ETIQUETA DRCORATIVA.
alepaaaleaCr2S
1. NOVO TIPO DE wrtquara DSCORATIVA, caraor.ara

da borda inferior das portas são previstos pára-lamas que eão
definidos no tOplapor um plano horizontal e nos lados por uma
curva íngreme, sendo previstos ainda entre a curva dianteira
dos p;ra.,laidaa e a borda da parede dianteira dois degraue ie se

mado pelo fato de ser cobstitaido de az recorte de pata

ceda, anda o inferior fica situado a altura da limitação dian-

alal apropriado com a configuração de uma boaboleta es-

teira e in.feraer do pira-lama, sendo prevista na mesma altura

da duas asas, do feitio particular. conforme -

uma baaaa de para-caoque, montada na parte inferior da infra-

tilizada

>01presenta6.o no . dasenho apansca coa ooloridos vivos e
oiroundada por um filate dourado; tam na extremidade ma
aerior angular da oada asa, uma 70aa pintada as ores
que se ~tacto* da otir da asa e, no dentro, abrangendo
aw duae asas, a denominação "á ROORIRA", ma letras de

-ee .r..auaara da cabina, que se estende por ti:ida a largura do veiculo e teaaina nuas curva externa diratamante acima doa doarem,
infaaa ,aaa laterats.
3. - Avo modZlo de cabina de motorista paru aa.a-aa
mie a de aeOrio coa os pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato
-,a monante., dianteiros das portas, mais ou menos à al; que:ira latarAl isdarior das janelas, á previsto um aspe

~temia, douradas.
Tudo aubstanolaleente eumo, deaarito, desnatasio e rel'indicuodos.

tar
rovier fixada por um brsao de euatentação, sendo cada
lae
beaeo formada por perfis redondos que formam uma charneira traze:

se reaa, m na eatremidade livre em uma articulação porta.

-esp;lho, sedo os c::lhoe de foraa retangular comprida com ver
ti; 3 avredod

e dispostos de p.
-

modSlo da cabina de moenaista para alea-aa-

mirb :"Ja, sua , -,.iulalmente conforme de5cri'çe o ilu31.raaa nos daThho N O 177.464, DL 2 DE MARÇO Da 1955.
REQUEREM. DAIKLER-BENZ AKTIENGESSIISCHAFT.. À14'

Modto INDUSTRIkla ff NOVO )(DIAL° DS CABIXI Dl NOTOUSTA asa..
AOTO.4ÁNIKEt0.

gstirtaaiçadíaã
1, - rOvo mod;10 de cabina de motoria'ua para anto-ap
I **MU, caracterizado pelo fato da cabina ser compOza de unia
eartwinferior retangular alongado, com cantos e V;':-alces forte-;
mate arredondados e de uma parte superior com janelas, substaa
•ielmente em forma de tronco de piramide, que se acha ligeiramea
ittli 080alónada para dentro ea relação a parte inferira; sendo a

farei: dianteira da parte inferior provida de uma abertura retan
¡piar alongado., para entrada doar, de cantos arredondados, que
por ripas horizontais e em cuja parte , central este
Alpreenoataa
I
prviata a marca de fábrica . (estr;la de firas pontas oircunscri' per Um anel) disposta entre um 92V,e3.1:0 ;riso de aweasia que

ffillitlegaga para (3.8 pentael sendo previstos nos cantes inferioraw

;
i: diebkiliii CE pósiO4 daitada, faróis combiaadoe rebanaularee

seahee aneaaa.
asiaslaea's,a deposiesae reiviniica, da anOrno coo a
.rttjo d. do Cá
Corr.ençZo Intenocicoal e' de co...,:crwid,l. ou
_o c,vresoondente.
de,e da Propr3.eiade Industrial, a
podido, depczlodo'no Repartic;c de eaaJente: da alemanaa, em 2
de autesara de 1955, sob o n o 2663.
la7,10(0 N o 177.372, Da 25 DE FaVaRaIR4
PaaDaRaNTa. A:UI:afta° M. Casaaal'o.
aaala.
NQD2I0 I N aUaTRIAL."laCA ARTIFIUWa.
WEJVINaaCatatal
1 - ImajwmpalUbm , caracterizado por nanaistir

numa raprodas
auatabulial
dno axata de mas 1nla (mol vao* a* ardam
roa dezepoe.a), soa exttidle de allM3 Áridos im'Jarooe e'ater.

noa;
- •iãca galZICLUm , maxentart.i.da pila 'item ie como
'nal-santa *write, retaw£Amodu e revzsaaateda
X01"1111..W.-•

1~22M

mui

dome

1
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PRIVILEGIO DE AMVE/40. 0 PACCESSO DE APARWO PÀ11 PULvEEIZÁN
MATERIAL,

1

t.•

1

Rpm./VIND/CAÇCB

Proce000 de pulverizar materiais caracterizado pelo
Sato de compreender a deacargas para dentro de uma zona azia/mez4
te limitada, geralmente circular, de uma pluralidade Ce corrente,.
de gás sob pressão, introduzir material a ser tratado sob preseãe

o

na porção central de dita zona e dirigir o material radialmene,
Para fora, em direção à periferia anterior da zowa; e retirar o
material tratado da porção central de dita zona.
2.

Processo, de acOrdo com o ponto f, caracterizado pele
Lato de, antes de retirar o material tratado da p orção central
de dita zona, ser dirigida uma pluralidade de corrente° de via
angularmente espaçadas, para dentro da periferia exterior da zonas
de mãeira a colidir nas partículas de material: para fazer as
articulas baterem umas contra as outras, após o que o mater/a7
tratado e removido da porção central da zona.
Processo, de acórdo com o ponto 2, pelo que o materiia
e introduzido em uma porção da zona que está azialmente espaçada )

sERMO No 180.a70 DE 8 Int JUNHO Ca
1966.
AWAHRLS T?DlJsTRI ECOMERCIO OS AQUAmavo
IVARUARA.
1,9EDUDUSTRIAL.,"~ MURTA EMPOEM LM
SUEI&

de e alinhada com a porção da zona da qual o material tratado é
retirado.

faitrEMTS.

4.

Aparelho de pulverizar material, caracterizado pelo
fato de coàpreender um corpo que inclui uma primeira porção de
parede trazeira e uma segunda porção de parede trazeira e uma

graULIRLSWAQ

Cma eatatueta em
torma.de serei% Caroatorige
da pelo fato da sereia, matada mulher, metade
p eixe, ege
bar isentada sabre uma pedra t
ronanica. d O O4P ort icliO e
trrecu/ar. com a cauda apoiada ()outra a
dita pedra, 0.4
troo direito 'abicado, d escansando a teto
no prdprie

porção de parede lateral anu/armente estendida, dispostas entre
ditas porções de paredes terminais para definir uma câmara de
moagem substancialrente cilindrica, tendo dita primeira Porção
de parede terminal uma salda formada através de sua porção cena
tral,) tendo dita porção de parede terminal uma entrada formada
atravee da porção central e estando axialmente alinhada com dita
Saída, e dis p ositivo diretor de fluxo disposto adjacente a dito

*

corpo, ~sato o braço oaquerdo acha-se flutuado Lm
mão aa nuca.
thaa e a tatueta em forma de
coreia, de. 'tarde
com o ponte 1, o aractericado p elo
fato Ca *ereta se opt
sentar de /meto ma, sem os
cabsies revoltos,
pare elia p
are,*

entrada e entro dita entrada o dita salda para dirigir uma corrOJA
to de material que flui através de dita entrada sob p ressão rep
dialmente para fora da câmara, em direção à periferia externa
da câmara e em afastamento de dita saída.
A parelho, de acOrdo com o ponto 4,
caracterizado pei)
:gato de dito dispositivo diretor de fluxo ocapreonder uma supere,
eloie defletora arqueada para desviar e mudar a direção de u.MC
Obrrente de aflauto de material.,

WAeUteld00

esquerda, cotando enfaitadom do Ines

arolto com ume flor farinha.

Aparelho, de acOrdo com o ponto 4, caracterizado PoU
Esto de inanir uma barreira anular estendida para dentro de diti
amara a partir de dita primeira porção de parede terminal pare
. ,Acifiniroura barreira anular em Virmo de dita salda.
•-1
Aparelho, de acrardo com qualquer um dos pontoe 4 ts
f Aapadt0a2Ado pelo fato de dita porç3o de parede lateral inclia&.
0,3 su p erfície interna cala porção central é recuada, sendo
MOC
it tada uma pluralidade de esguichos em dita parede lateral e

•

brindo atrayés de dita porção recuada da parede lateral para
igdmitir gar e sob preaaão para dentro 40 ura porção exterior de
Lgta ciciara.
,N
Reighdica4 ae, de acBrdo com a Convenção IlitOma0W

(g/ e o Art. 21 do adigo da YrOpriedacip Indp strg a/, a priort¡O*
pedido correspon6ynte doMkrita je Aa ReparUção de Patente'
Woe notados Caiba 4g éiaii.110o9 *p;
4

1294a,

0

q1/11;

Wh, LIO

Ele'J
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519.1

o

e g RE0 N o 141.505, DL 26 DE JULHO DE 1962.
UQUERENTE. SOCIETE RHODIACETA-PARIS.-FRANÇA.
PRIVILEGIO DE INVENÇÃO."PROCESSO E DISPO .SITIVO PAPJ, A •FABRICA
;XO DE ELEMzNTGS ENDURECEDORES PARA ARTIGOS TAIS COMO COLARI

-

4NOS.
REIVINDICACCES
1. Froceaso para a.fabricação de elementos endurece.
dores para artigos tais como colarinhos, compostos

de

um suporte plano de pequena espessura tal como uma entra
tel-, e dn dois re -P.,.0 ae ta„,anho desigual, a
' base de
um material termoadesivo, caracterizado pelo fato que no
decorrer de uma mesma operação juntam-se a este suporte
duas tiras de material termoadesivo, enquanto que se efe
tua o r2corte do pequeno refOrço na primeira tira, depois
o recorte do grande refeiço na sogunda , .ira e, finalmente,

TUMO N o 126.969, DE 18 DE JANEIRO DE 1961.
REQUERENTE. ANTÔNIO PEDONE DE OLIVEIRA.-SXOPAULO.

a colagom dos dois reforços assim obtidos snbre o suporte.

MODUO DE UTILIDADE. "NOVO TIPO DE MGUA-COMPASSO.
4IyINDICACOES

2. Dispositivo para a realização do processo definido no ponto 1, caracterizado pelo fato de comportar essea

coe a forma desejada para o pequeno referço, um segundo

- o NOVO TIPO DE RÉGUA-COMPASSO", de forma quadrangular,
comum-caracterizada por ter em uma das extremidades uma ponta des
tadvel que, aplicada em orificlos existentes no corpo da regula de centro para o traçado de arcos e circunferencies.

saca-bocado, cujo punção apresenta um recorte em correspondencia com a supericie do primeiro punção, e coopera

II - "NOVO TIPO DE RÉGUA - COMPASSO",
por ter proximo á ponta destacável citada no item I, um orifícid

com pita placa recortada de acerdO com a forma desejada -

maior para receber um giz eecolar, comum.
Tudo como descrito no presente memorai. • ilustrado nos de-

cialmente, sobrepostos, um primeiro saca-bocado formado
de um punção cooper)tia unv,, placa recortada de acnrd0

serve

para o grande refer .s. ".,inalrnnte um ulemento :ompreesor em foram de pret.:, mável e aquecido.

41inn

os ,

caracterizado, a:inda, ?

em anexo.

3. Diapositivo segundo o ponto 2, caracterizado pe.
lo fato de a placa recortada do primeiro saca -b0Cad0 eeZ

conetituida pelo punção furado do segundo saca-boqad0.
4. H eY02 artigos texteis obtidos
nido em 1.

pelo

45

/

(.)

3

proceaso defi.
/

'-

FINALMENTE, a requerente re.zvinaica, as accirdo com
o Art. 21 do Código da Propriedade Industrial aprovado
pelo Decreto-lei n2 7~. de 21 ãe egósto de 1945, a p1411
ridade decorrente do depósito do correspondente pedido da
?g aitado na Rrança em 2 de agOsto de 1961 sob o oe 80.01,

•0

sç,

C

ir

ç.

cr

-•

Er.

"nry-)sray,.

MARCAS DE
PubitcaçA0 feita do

e,OOrdo com o crt. 10 O Cc11.5 parágrafos do Código Sia Propriedade Industrial

TARMO N 9 862.900

•.

N 9 861.575

Ng P.31.580

'OFICIO-C cl
Ind. Brasileira

'MONJOPE•

WiáSTI!;F. 92ASIWM
eD 18 de Setembro de 1968 ver.1
Requerente: M. Glosar_
Ilánbuco.
Classe 42
Artigos: Aguardente.. anizes, aperiti'1r0s, bagaceira. batidas alcoólica.
bitter, brancly. cachaça,
erVejas, chopps, cidras, connue,ues,
kernet, sucos alcoólicos, vinhos gepebra, genebrita, gengibirra. strr,JaiPa, gin, gringer alcoóli,o, gra .apr 1,11gromel alcoólico, kummel. kirs
lOres mara.squinhos. nectar a
'co, parati, piperin'tit, ponches, quinados, rum. Pecika e whis:-.'ky
•
N . ' 261.571

cri 1IA. ssiggAtA DO
.1 4. 0NTE SERRATH
Requerente. Emprêsa Funer.tria
Mim Senhora do Monte Serrat . Li•la
Estabelecido em São Paulo
Classe 50
Gênero de =Atividade: Prestação de
serviços funerários
- • • - • - -- •
N 9 861.572

ifionti
id.

t.)J..v.liT

Bsrasileire.

Requerente: sinaliza op,... tyttnn..S
Ltda.
Local: São Paulo
Classe 36
rtigos: Agasalhos; bermudas: bliitS; blusões; calças; camisas; casatX; lenços; lingerie; maillots; meias,
'saias; shorts; tailleurs; ternos e
vestidos
•---------- ---N9 861.573

MONT-LA
EELAIWEn
R_querente: Mont-Lab Montagem de
Laboratórios e Instalações Industriais
Ltda.
Local: São Paulo
Classe 50
Gênero: Para distinguir marea a ser
utilizada pela requerente para distinguir serviços correlates c.= sua atividade que compreende montagem de
laboratórios e insteiações industriais

_

N9 861.574

PLANALTO
ERASILEIRA

TEGNIVÍDEO
MD.

SP cn rI P Rnsda

in

-

itatterence: Cia. de Papéis Miranda,
Pinheiro Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Classe 38
Artigos: Envelopes
N9 861.588

N(.' 361.581

Ira. rJztp-s.,,Pm

•

"OPICIa.-D "

e

.BY:R1:913.e3Y., ia

Reouerente: Cia. de Papéis 'Mtraucla
Pinheiro
ria e CoaitE.i'cio
Loca'
r-aulo
•- 39.
,Ari •'
l`teS

Requerente: Cia. de Papéis Miranda
Pinheiro Indústria e Comércio
Loca,: São Paulo
Classe 38
Artigos: Envelopes

N° 861.582

N" 831.589

Indo Brasileire
Requerente: Cia. de Papéis Miranda
Pinheiro ir :ú -.z.a e Co,nérciu
Lo-a • cão Ra.

Ari

cF.se. 33
12;:vr npns

N o 861.583
Requerente: Eletrônica Tecnivideo
Ltda.
Local: São Paulo
Classe. 50
Gênero: Para c istingu.r marca a ser
utilizado pela requercate para distinguir serviços correlatos com sua
atividade, que compreende consertos Reamerents: Cia. ' de Paaeis Mirancla
de aparelhos eletrc eletrônicos em
Pinheiro Int-Uva:ria e Comercio
geral
LCr!ZI •
L3 Paio°
Casse 38
N 9 861.577
Artigos: Envelopes

"OIL
E2a:.ra

N9 861.5,14

EG1MU Dl
RiaSILEIRA
Requerente: Regimundi — Indústria
e Comércio de Artefatos de Couros
Ltda.
• Local: São Paulo
Classe 36.
Artigos: Para distinguir calçados
•
N 9 861.578

0.0 C

tf'

Ind- Brasileira
Cia. de Paa:a•
Pinheiro Indústria e Ccariércio
Loca l :' São Paulo
Classe 38
Artigos: Envelopes
,

Ne 861.585

-

TeM.n g 230"
Inc.Brasileira

Reciti.,r,ute: Cia. de Papéis Miranda
Pinheiro Indústria e Comércio
• Local: são Paulo
Ciasse 38
Artigos: Envelopes
N 9 861.590

"PALIVANAN S "
In' „
Requerente: Auto Acèssorios Palivang
Ltda.
Local: .5- ão Paulo
Classe 21
vt:gos .
Automôye:s e suas partes
• ;iteranle.s, caminlai ; es e suas partgs
integrantes: Mavancas de cãmbici;
aros para veículos; arnortecet/Ores (ré
veículos: breques: calotas. câmaras
de ar para veieulos: direções pari',
vai-ritos; g rades;. eixos de direção
rara veimlcs; auto-caminhões e suas)
rartes integrantes: guiriões para ver.
motos: frinteiras para veículos;
Selins; toletes; troleibus e suas par'.4
tas integrantes; varas de veicutos;
vagões; pedais cie caibio e rodat
para veículos
N. o 861.591
P ENSACADOR .

Ng13"

ELIÂNA
Ind. Brasileira

Requerente: Cia. cle Papéis Mi.,randa Rcluerente: Cia. de P-meis Miranda
Pinne,ro Indústria e Comércio
Pinheiro Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Requerente: Justino Ferreira DlAvó
Classe 38
Classe: 38
Local: São Paulo
Artigos: Eu velopes
Classe 41
Artigos: Envelopei
,
Artigos: Substancias alimenticin paN 9 861.586
rxificatlas:' pães; biscoitos; SO
N. o 861.593
belos; brasis; doces e cora

IV 861.579
Xeque:. ente : Depósito de Cargas "-'ia/leito" Ltda.
Local: São Paulo
Classe 50_
Para distinguir marca a ser
filiado. pela requerente para disCio, de Papéis Awal t d•t
; guir serviços correlatos com sua R uerente
Pinheiro Indústria e Comércio
Oidade, que compreende depeuilo e
Local: São Paulo
azenagem de cargas e de mercaClasse 38
dorias
Artigos: Envelopes

,Opero:

"SOCIAL GWDEn

Vi

Mnd. Brasileira

pães

Recuerimte: Cal. de Pariáis Miranda
Pínheirc Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Classe -1a
Artigos: Envelopes

N 9 861 .576

deum_P_

Requerente: Panificadora Ltda.
Local; São Pulo
Classe 41
Artigos: Biscoitos; bolos; doces e

N 9 8V.587

WICIO-A"
Ind. Brasileira

T.M. n g 280"
Ind. Brasileira
"

" 40.
Ind. Brasileira

Renuer, nte: A. C. Automóveis Ltda.
Local: São Paul<
Requerente: Cia. de Papéis Mhianda
Classe: 50
Pinheiro Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Artigos: Comércio, consignações, €
r e presentações de ve'culos por conta
Classe 38
.
Envelonesi
própria de terceiro

rã),

SO24 Quarta-foira
-

--

861 . 342
Pe.rlagik)

-71
-

;1((") d ' s 1"'À .-55

; Ir 1:

-_

NP W1.49
' ''

NESSE "

Indo rmolleira

C--à,-,--RI uèrente: Mesa Distribuidora de
ente: Villarino AntOol3
1:'1ilos e Valôres Mobiliájios Ltda .
Local: São Paulo
dás • San tos Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Distribuição de títulos e
Classe: 23
valóres mobiliários
Artigos: Tecidos de algodão, tecidos
:9 alpaca, aparas de tecidos, tecidos
N.° 861.599
acareá, teacidos de cesemira, teci-!os de celulose, tecidos de cetim, tecidos ee crepe, tecidos de cretone,
eeidos de ramy, retalho de tecidos,
.afja, sarjinhas, tecidos de nylon, te:idos de opala, tecidos de malhas, ia- Rec
Jacatina, Consórcio, In-ridos de jersey, tecidos de juta, tecid6=trin, Exportarão
Importação
los de material plásticos, linhagem
Limitrda
duseline, tecidos de seda, tecidos de
Local: São Paulo
velua e morim
Classe; 1
N.° 861.594
. Artigos: Arroz, feijão, fubá, milho.
( farinha de trigo, lentilhps, ervilhas
I qualhada, leite condensado, café, sal.
amendoim, aciicar, alho, cebola grão
de bico. batatas. chá queijo, requeijão
carnes verd2s, sardinhas, salsichas. saRoque;
EititOra Ver:ent,i Lida. lame, mortadela, presunto. roz-bife.
chouriço. banhas, pau; s, toucinho. manLocali: São Paulo teiga, trogurth, macarrão. pimentiies.
Classe: 32
Artigos: Almanaques, agendas, bole- grafcchi. ravioli pãra. maçãs—, melai).pessegad
tins impressos, folhetos, catálogos, in- cias. caqui, mtirmelada,
azeites.
.1ices telefônicos, livros, revistas, jor- goiabada. fieada. azeitonas,
nais. sunplementos juvenis e ilustra- óleos cornestivsis. gciatinas. peixot;,
ios, 'álbuns, propaganda impressa e atum, hacalbau, casianhas. ave,tis, leeecrita, publicação impressa, folhinhas, gumes, 271 n C'sas r. irnenticias de cereais
e coedimentos para a ahmentacão
poesias impressas. prosas impressas,
,lecas cinematoeráficas. pi, 'ias teatrais.
N." 861.610
revistas imprass Is

"NGLIWnll1C) lx
elt-Pf.3

a

Requei ente: Confe.eçd
l Acere
Limitado
Local: São Pau!
Classe: 36
Artigos: Vestidos, saliti~, saias, casacos, meias, cacho-cole,! -' h ivas,
ancialiaG, calças, cuecas, soutiens. .avertais, baby-dollls, anáguas camisetas,
camisollas. pijamas, maillots, echterpe.s,
combinações, blusas, blulsões, jaquetas
japonas, camisas. cnitas, cinturões, camisetas, domines, robi de chambre.
letós, Mente-lois, macacões, uniformes.
quimonos, sobretudo,
visons,
véus,
plas, turbantes, tónicas, punchos. pulloveres e roupões
_
N.° 861.605

°V2RTENT3 "
tnd, Brasr.1

•

N.° 861 595
IDADS

1 7.2U

COMtdT0 E
r{.24 .1;1' • 111 :?:

Obinpe — Obras e
Emor,
Ltda .
Loc"i: São ..'n.(31
C
ia: 50
Con.-irlicões

;equerente: Dars Corriéri.'o
Repressntacões Ltda
Local: São Paulo
Classei: 8 — 21 -- 32 — 41 — 50
Titulo
"1.° 861 596

N." 861.601
J

•

SAY.7.'05

loqicrenje: Sitos
"Estaleiro Naval" I. tria t
Local: S..;o Paul,
33
N

8111.5'18

Req'aietit?:
lUstria Panificadora
Nova Era Lufa
Local: São Paulo
Cla se e: 41
Artigos: Pães e Belos
N•° 861,602
;

,-áfiiI.G.143

Tn ,
1nd

"

11.1- NANS O
-.11.2

Rifrpuirenie: Dl_trihuidora de Papt1
Remtinro
(ia
Local: Silo
krtigos: Agendas eni
branco, bobinas de papel. papel
limar( papel do carta, fatt.,e,..., envedpes, duplicatas, blocos para (lesea escrever, cadernos escolares.
frochuras não impressas, papel para
ropressão, guardanapos de papel. ou
sadel ão, papelão para qualquer fim
iapas de papelão. ornarti..eirol de pai
de] eu papelão, 5apel absorrente ea,
I ~Miando. pape s celofan e i'a3el
)el :1 ? nom, pa,,?i. celulose tin pe de
linbc papel se s, 4 a eae..4
pfip .1
papel irriperineC
lbo
tubo° do papeR ou papelão

go

N" 361.611
-;)

C:(31,':.Jii12itt
randa Pinheiro .todUsti ia e Coirkirci,g
Locai: Sào Paulo
..,lasse:
Ai tigos:
N: 86E812

11 ;.)

r".IN

Requerente: Cia. de Papeis Miranda
Pinheiro IndUstria e Comércio
Locall: São Paulo
Classe: 38
Artigos: Enveloloett

R .imuerente: Cont.panbie de Panei.ii
renda Pinheiro indústria e CO:otirr.±
Local: São Paulo

Classe: 38
Artigos: Envelopei
e161.613

N.° 861 606

"SOO= KWWO"
Ir
"er RA 1
a

Ind,"TRi9,4411r4
:
r. nd a Pinheiro lialtistilae Coar.5:i-e10
.01,11),111hi.1

COR:ft).5 PODDI-ffi C TA
3
Ind Bra3 il3
::( • querente: (...."..onipanliia de Papéis
•
randa Pinheiro Indústria e Comérc..,
Loc al : São Paulo
Classe: 38
Artigos: E,neelope.

-

2

N' 881 .N14.
" leD:CEY

Ind
Rq

arA, ti e rrá;
e:

tu p a nu • I

?a,C,tibf 1115:, •

raridit Pinheiro Indicii
Cnrorciú
LocaE São .Pattio
Classe: 311
Artigos: Envelope
N•

"MS :PODERVO

Ind.

1\1,, 861.608

Requerente: C....o aipaithi,t de Np:16 Ml

C ORM POND2 rIC IÀ

Rcsquerente: Companhia de Papéis Mi
rancla Pinheiro Indústria e Comércio (
Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos: Envelopes

N.° 861.603

1\1^ 861.609

Invd

al,';

Sào .?aulo
Classe: iS
Artigos: EP CJOpeS

Requerente. Cia. de Papeis Murara( •
Pinheiro Indústria e Com...irr1Local : São Paulo
Classe: 38
Artigos: Envelop,-,
— -N" 861.607

InÃ, Brasileira

"equerente: Villarbio é-si/tonto
dos Santos
Local: São Paulo
Casse: 23
Titulo

Cuinpaitlda cie Papéis;
the*. O
Jdústrhi
Uoniercio
Locai: Silo Paulo
Classe: 38
Envelopes

)O T O D'.?, 30,T°

ead.

Requerente: Nilma Nrièmia Hulhr
Ekste i nas Loc.!- São Pauto
Classe: 8
Artieos Isoletnento de condutores
elátricos

1.vie O INDM
TRIA E COMERCIO
113 TECIDOS EM i2,28.

•51,`;.;:71,.4Tfli3

-

•

áI

'

1WW321,11

(n2,19,

randa Pinheiro Indústria
Coméit4t
Local: São
•
Clmise: 38
Artigos: CnvAopes
N 86'1.616
C 01-i.á

Ind. Bv.a.aileíra
eguerente: Companhia de Papáis Mor Anda
Indúsi eia c Coaii:rrdo
Local: São Paulo
Classe: 38
Art;got;: Enveltves

BVW

N 86f .617

Requerente: Companhia de Papi-i's
Miranda Pinheiro Indústria e

Comércio
Classe: 38
Artigos: Envelope;

ük,; DO NÚMERO DE IME

&¡

"BUTer.0°
ind. BraziaaIra
Pequernte: Compailhia de Papéis Mtrenda Pinheiro Indústaa e Co'-" -`4
Local: São Paulo
Classe: 38
Ar:igos: Virtsmicoxs

