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PATENTES DE INVENÇÃO

TERMO N° 130.214

Publicação feita de acórdo com o árt. 26 do Código de Propriedade
Industrial:
• § 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a
,correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias poderão apreRequerente: Continental Can Compa- sentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Indurstria1
ny Inc. — Estados Unidos da Amé- aqueles que se Julgarem prejudicados.
rica.
De 22 de junho de 1961

Título: "Um aparelho para separar
eletricamente corpos de lata e peças tubulares semelhantes e rocesso empregado.

3 — Um aparelro para separar eletricamente corpos de lata e peças tubulares semelhantes ligadas umas às outras
por. projeções com as projeções adjacentes estando em alinhamento longitudinalPontos Característicos
mente das peças tubulares, caracteriza1 — Um aparelho para separar eletri- i° pelo fato de compreender o:aparelho
camente corpos de lata e peças tubula- em questão um meio para fazer avançar
res semelhantes ligadas umas às outras o orientar (guiar) as peças tubulares
por projeções dispostas em alinhamen- ao longo de um percurso predeterminato caracterizado pelo fato de compre- do, e um meio elétrico para consumir
ender esse aparelho unia multiplicidade a projeção pelo fogo sog a forma de
de unilades de avanço dispostas em urna multiplicidade de eletrodos de conalinhamento para avançar tanto as pe- tato espaçados no longo lo dito percurças tubulares individuais como as liga- so para engajamento pelas eças tubudas, um meio propulsor ligado às refe- lares que se movem, e um meio para suridas unidades de avanço para constam prir energia elétrica aos referidos eletemente impulsionar essas unidades -ie trodos de contato para ser passada atraavanço com as unida&s de i;vatiço pro- vés as projeções individuais para aquegressivamente aumentando em velocida cer rogressivamente -as projeções até
de linear de unia unidade de avanço que se realize 'a consumição das projePara a próxima pólo que as projeções ções.
que interligam peças tubulares adia ceri:
4 — O aparelho de aeordo com o
tes são esticadas e as peças tubutares ponto 3 caracterizalo pelo fato de que
separadas são avani,ad,is a t:,sadas umas o espaçamento entre os citados eletrodas outras. eletrodo de contata dispus, (los de contato é maior do que os comtos ao longo das Lus uni,laii;s de avais
primentos das projeções pelo que as
rat, guarda no reit'a ao de alinnainento
projeções ligam em ponte momentâneae espaeamen: o Ik 400J OS I), ojeções
mente eletrodos de contato adjacentes.
podam ser dispostas indiv:dualmente en5 -- O aparelho de aceirdo : com •o
tre os ditos eietrodos lie contato 'tr.:irmana ° ponle. e tu] tnaio para suprir ponto 3 caracterizai° pelo fato de que
energia elétrica piaa os citados eletro- o espaçarnesto entre OS citados eletrodos de Contato a serem passados at-aves dos de contato é maior do que os comdas projeçõ s n4ividnais para aquecer plantemos das prijeções pelo que as projeçoes lajarn em ponte momentaneamenC townimir pelo
as projeções.
te e;etraaos de contato adjacentes, e o
2 — O apa.ellio de acordo com
esp,io,uncnto entre eletrodos de'contato
ponto 1 cai acter:z.aclo pelo fato de que
adjacentes e menor do que C espaçamena re'erida unidade de avanço é dispus
to
itat: e as projeções para realizar urna
ta em uai percurtai iirqueado com o pe.-curso das projeções . sendo de um raio ! (lertN.açáo de corrente e uma redução de
tiuece ti • corrente através da projeção
menor do que o CO))) de . uni •percurso
à medida que a temperatura e resistênde qualquer outra parte de cada peça
tabulai. pelo que ris extretnidales de pe- cia dela aumenta.
-- O aparelho de acordo com a
ças liii- tilares interligadas adjacentes são
com C51 e(„ã) das projer °CS pomo 3, caracterizado pelo fato de que
Li, • se esiendem entre as mesma.
o pe: causo_ dafinido -pelo citado meu
(Ti

de avanço e guia • é arqueado e o ercurso seguido pelas ditas projeções é
de uni raio menor do que o raio de
1.11)a percurso de qualquer outra parte
de cada peça tubular pelo que as extremidades de peças tubulares interligadas adjacentes são separadas Com exceção las projeções que se estendem entre elas.
7 — Um aparelho para separar eletricamente corpos de lata e peças tubulares semelhantes ligadas umas às outras . por projeções com as projeções adjacentes estando em alinhamento longitudinalmente as peças tubulares, caracterizado pelo fato de compreender o
aparelho em causa um meio para avançar e guiar as peças tubulares ao longo
de um percurso predeterminado, e um
meio elétrico para consumir a projeção
pelo fogo sob o forma de um conduto,
alongado tendo uma multiplicidade de
eletrodos de contato eletricamente ligados a éle e que as projetam dai ao longo do dito percurso predeterminado para engajamento pelas peças tubulares
que se movem para formar circuitos de'rivados através das peças tubulares e
ligando as projeções entre as mesmas,
e um meio para suprir energia elétrica
aos citados eletrodos de contato para
ser passada através das projeções individuais para aquecer progressivamente
as projeções até que seja realizada a
consumição pelo fogo das projeções.
8 — O aparelho de aceirdo com o
te entre eles é muito maior do que a
a resistência combinada de dois dos
referidos eletrodos de contato e urna
parte de uma peça tubular fazendo ponto entre eles é muito maior do que a
resistência de uma seção do dito condutor entre dois dos eletrodos de contato
em questão pelo que uma maior parte
do fluxo de corrente fica lentro do condutor.

9 :— O aperêlho de acôrdo com •
ponto 8, caracterizado pelo fato de que
o citado condutor é tubular e é resfriado por um liquido refrigerante correndo através dele.
10 — O aparêlho de aceirdo com
o ponto 7, caracterizado pelo fato de
que cada eletrodo de contato possui
uma parte de escova formada de uma
multiplicidade de tiras finas de Material
condutor elástico e flexível.

11 a Uni eperelho para separar ele.
tricamente corpos de lata e peças tuba.
lares semelhantes ligadas umas às outras por projeções com as projeções adjacentes estando em alinhamento longitudinalmente 'às peças tubulares, carac.
terizaclo pelo fato de compreender o aparelho em causa um meio para avançar e
guiar as peças tubulares ao longo cie
um percurso predeterminai°, e um meto
elétrico para queimar a projeção sob
a forma de uma multiplicidade de eletrodos de contato espaçados ao 101.1qj
do dito perctirso para engajamento pelas peças tubulares que se movem e
um meio para suprir energia elétrica ,.os
citados eletrodos de contato para ser
passada através das projeções Maksduais para aquecer progressivamente 0$
projeaC..es até çue uma queima com])'ta das projeções seja efetuada, incluea:o
o dito meio guia e de avanço um primeiro jogo de correias de transrmssão
dispstas guardando relação de esp
de extremidade-a-extrerredrale, .um se.
gundo '.1 ago de correias de transtn,sseo
dispostas guardando relação de extremidale-a-extremidade com as cor-,
de transmissão do dito segundo jtaja
estendendo-se entre e sobrepondo :se its
correias de transmissão do citada
useiro ietgo, rodetes guias colaborando
com os referidos primeiro e segundos
jogos das citadas correias de transm.s.
são para manter as peças tubulares n
citadas correias de transmissão, e nal
meio para impulsionar tais coi retas de
transmissão progressivamente mais rã.
pido rka primeias para a última para esticar as projeções e avançar as peças
tubulares separadas umas das outras.
12 — O aparelho de acôrdo com g
ponto 11, caracterizado pelo fato 'te
que as correias de transmissão de cada
um de: reatados 'rsgos são dispostas aoi
pares com as correias de transmissão
do citado primeiro jõgo estando larga.
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As Repartições Pablicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, até às
lã hora*.
— As reclamações pertinen.
tes à matéria retribulda, lt08
*rasos de erros ou omissões,
deverão ser formulekas por+
escrito, à Seção de Redação
das 13 às 16 horas, no rnárci..
'no até 72 horas após a gata
dos órgãos oficiais.
— Os originais deverdd se
dactilografados .e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas,
— Excetuadas as paro a
exterior, que serão *empe*
anuais, as assinaturas poderse-do tomar, em qualquer
ãpeica, por seis meses ou tun
ano.
— As assinaturas vencidaí
poderão ser suspensas seus
aviso prévio.
Para facilitar aos assinam
tese a verificação do prazo de
eratidecee de suas assinaturas,
na parte superint de enderêç
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dos Jornais, devem CO as.
sinantes providenciçr a res.
pectiva renovação com antecedência minima de trinta
(30) dias.

Janeiro de 1966
— As Repartições P;;;Acir,.we
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a
remessa de valores acompa.
nhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, toti.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque oa
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do De parta.
mento de imprensa Nacional,
08 suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da as.
sinatura.
— O funcionário pública
federal, para fazer jus ao desconto Indicado, deverá provar
esta condição ao ato da as-.
sinalara.
— O custo de cada ercern.
piar atrasado dos • órgãos oft.
data será, na venda avulsa.
acrescido de Cr$ 8 88 do metr.
mo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.
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Publicação feita de acórdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
,5 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido. durante 39 dias
poderão apresentar susta oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
a
mente espaçadas e as correias de trans-'
missão do citado segundo jOgo estando
estreitamente espaçadas le modo que as
correias de trasmissão do citado
citados jogos
jogos podem engajar simultâneamente uma peça tubular.
13 — O aparelho de acará° cdm
ponto 11, caracterizado pelo fato de
que os citados rodetes guias incluem ares de rodetes opostos para engajar uma
peça tubular nos lados opostos da sua
linha central vertical e à meia altura,
e pares de rodetes para engajar as partes superiores de uma peça tubllar nos
lados oostos de sua linha central vertical.
14 — O aparelho de acOrdo com o
ponto 13, caracterizado pelo 4ato da que
os citados rodetes são montados em eixos e tais eixos possuem um meio de
montagem regulava' facilitasdo a ajustagem dos ditos rodetes para acomodai
peças tubllares de diâmetros diferentes.
15 — O aparelho de aceirdo com o
ponto l3 caracterizado pelo fato de.que
os citados rodetes são montados em etxos com cada um dos tais eixos sustentando um dos rodetes mencionados em
primeiro lugar e um dos rodetes Mascionaos em segund °lugar.
16, — lilm aparelho para separar um
tlbo em corpos de lata separados e peças tubulares semelhantes caracterizado
pelo fato de que o tubo possue ema

emenda soldada e é enfraquecida ao
longo de linhas circunferenciais dispostas transversalmente a intervalos espaçados longitudinalmente, compreendendo o aparelro unia série de guias para
manter o movimento do tubo a um percurso ao longo de seu eixo lonitudinal,
e um par de rodetes deslocados do eixo
longitudinal do tubo na direção da
emenda soldada para começar a partir
o tubo *ao longo de cada linha de ençraquecimento afastado da emenda sol.
dada, e sendo a espaçamento entre o
dito par de rodares menor do que o diâmetro do tubo pelo que o tubo é achatado quando ele passa entre O citado
par de rodetes para partir mais o tubo
ao longo de cada linha de enfrag
mento a fim de separar o tubo em peças
tubulares individuais interligadas por
projeções de ligação da mesma extensão que a emenda soldada e um meio
para cortar as projeções de ligação.
17 — Um aparelho para a,parar um
tubo em corpos de lata separados e
peças tubulares semelhastes caracteriza.
do pelo fato de que o tubo possui uma
emenda soldada e é enfraquecido ao
longo de linhas, circunferenciais dispostas transversalmente a intervalos aspa4ados longitudinalmente, compreendendo
o aparelho urna série de guias para
manter () movimento do tubo a um percurso ao longo de aant eixo longitudinal

e um par de rodetes deslocados do eixo longituinal do tubo na direção da
emenda soldaa para começar a partir
o tubo ao longo de cada linha de en.Çraquecimento afastada da emenda soldada, e sendo o espaçamento entre o
dito par de rodetes menor do que o diâmetro do tubo pelo que o tubo è achatado quando- ele passa entre O dito
par de rodetes para partir mais o tubo
ao longo de cada linha de enfraqueci.
mento para separar o tubo em peças
tubtdares individuais interligadas por
projeções de ligação da mesma extensão
qle a emenda soldada, a uni meio para
cortar as projeções de liação, inclua
indo tal meio para cortar as projeções
de ligação uni meio para avançar e
guiar as peças tubulares ao longo de
um, percurso predeterminado, e um
meio de queima elétrica da projeção sob
a forma de uma multiplicidade de eletrodos de contato espaçalos ao longo do
dito percurso para engajamento pelas
peças tubllares que se movem, e um
meio para suprir energia elétrica aos.di.
tos eletrodos de contato para ser passada através das projeções indiviluais
a fim de aquecer progressivamente as
projeções até que se efetive a queima
das projeções.

pelo fato le que o tubo possui uma
emenda soldada e é' enfraquecido ao ia.%
go de linhas circunferenciais dispostas
transversalmente a intervalos espaçados longitulinalmente, compreendendo o
aparelho uma série de guias para manter o movimento do tubo a um percurso
ao longo de seu eixo longitudinal do
tubo na direção da emesda sollada paro
começar a partir o tubo ao longo de
cada linha de enfraquecimento afastado
da emenda soldada, e sendo o espaça.
mento entre o ito par e rodes menor
lo que o diâmetro do tubo pelo que o
tubo é achatado quando ele passa entre
o dito par de rodetes para partir mais
o tubo ao longo de cada linha de enfraquecimento a fim de separar o tubo em
peças tubulares individuais interliaadas
por projeções de ligação da_ eqeaMa eX.
tensão que a emenda soldada, e una
meio para cortar as, projeções de ligação, incluindo tal meio para cortar ai
projeções de ligação incluindo tal meio
para cortar as projeções de ligação
uma multiplicidade de unidade de avanço dispostos em alinhamento para fazer
avançar tanto as peças tubulares indica.,
duais como as ligadas, um meio propul.
sor ligando a tais unidades de avanço
para impulsionar constantemente as di18 — Um aparelho para separar um tas unidaes e avanço com estas unitubo em corpos de lata separados e pe- dades e avanço aumentano progressivaças tubulares semelhantes caracterizado mente em velocidade linear de ima uni.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Inaustrial:
diae
2. Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30
poderio apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
un:dade de avanço para a próxima pelo
que as projeções que ligam peças tubulares adjacentes são esticadas e as peças tubulares separadas são avançadas
afastadas umas das outras, eletrodos de
contato dispostos ao longo das referidas
unidades de avanço guardando uma
relação de espaçamento e alinhamento
pelo que cada uma das projeções pode
ser disposta entre tais eletrodos de contato formando pontes, e um meio para
suprir energia elétrica aos eletrodos etc
questão para ser passada através das
projeções individuais a 4im de aquecer
e queimar as projeções.
19 -- Um aparelho para separar uni
tubo em corpos de lata separados e
peças tubulares semelhantes caracterizado pelo fato de que C) tubo possui uma
emenda soldada e é enfraquecido ao
longo de linhas circunferenciais dispostas transversalmente a intervalos espaçados longitldinalmente, compreendendo
o aparelho uma série de guias para
manter o movimento do tubo a um percurso ao Lano de seu eixo longitudinal, e um par de . rodetes deslocados do
eixo longituinal do tubo na direção da
emenda soldada para começar a partir
o tlbo ao longo de cada linha de enfraquecimento afastada da emenda soldada, e sendo o espaçamento entre o dito
par e rodetes menor do que o diâmetro
do tubo pelo que o tubo é achatado
quando ele passa entre o referido par
de rodetes para partir mais o tubo ao
longo de cada lisha de enfraquecimento
para separar o tubo em peças tubllares
individuais interligadas por projeções de
ligação da mesma extensão que a emenda soldada, um meio para ajustar longi:
tudinalmente e transversalmente as posições de cada rodete do dito par de
roetes, e um meio para cortar as projeções de ligação.
20 — Um aparelho para separar um V
tubo em corpos de lata separados e
peças tubulares semelhantes caracterizado pelo fato de que o tubo possue
uma emenda soldada e é enfraquecido
ao longo de linhas circunferenciais dispostas trassversalmente a intervalos espaçados longitudinalmente, compreendendo o aparelho uma série de guias
para manter o movimento do tubo a
um percurso ao longo de, seu eixo longitudinal, e um par de rodetes deslocados do eixo longitudinal o tlbo na direção da emenda soldada, para começar
a partir o tubo ao longo de cada linha
de en4raquecimesto afastado da emenda
soldada, e sendo o espaçamento-entre
-o dito par de rodetes menor do que o
diâmetro do tubo pelo que o tubo é
achatado quando ele passa entre o dito
par de rodetes para partir mais o tubo
no longo de cada linha de enfraquecimento a fim de separar o tlbo em peças
tubulares individuais, interligadas por
projeções de ligação da mesma extensão
que a emenda soldada.
, 21 — Um aparelho para separar um
tubo em corpos de lata -separados e peças tubulaiets semelhantes caracterizado
pe!0 tato de que o tubo possue uma
enleada soldada e é enfraquecido ao lon-

go de linhas circunferenciais dispostas
transversalmente a intervalos espaçados
longitudinalmente, compreendendo o
aparelho uma série de guias para manter o movimento do tubo a um percurso ao longo de seu eixo losgitudinal,
e um par de rodetes deslocados do eixo
longituinal o tlbo na direção a emenda soldada para começar a partir o
tubo ao longo de cada linha decaíraquacimento da emenda soldada, e sendo
o espaçamento entre o dito par de rodates menor do que o diâmetro do tubo
pelo que o tubo é achatado quando ele
passa entre o referido par de rodetes
para partir mais o tubo ao longo de
cada linha de enfraquecimento a fim de
separar o tubo em peças tubulares individuais interligadas por projeções de
ligação da mesma extensão que a emenda soldada, e um meio para ajustar longitudinalmente e transversalmente as
posições de cada rodete do dito par de
rocletes.
22 — Um aparelro para separar uai
tubo em corpos e lata separados e peças
tubulares semelhantes caracterizado pelo
fato de que o tubo possue uma emenda
soldada e é enfraquecido ao longo de
linhas circunierenciais dispostas transversalmente a istervalos espaçados loa.
gitudinalmente, compreendendo o aparelho uma série de guias para mam
o movimento do tubo a um percurso ao
longo de seu eixo lariaitudinal, e tee
par de realete—s' deslocados ao eixo longitudinal do tubo na direção aa emana
soldada para começar a partir o tubo
ao longo de cada linha de enfraqueci-

mento afastado da emenda soldada, e
sendo o espaçamento entre o dito par
de rodetes menor do que o diâmetro do
tubo pelo que o tubo é achatado quando
ele passa entre o referido para de rodatei para permitir mais o tubo no longo de cada linha de enfraquecimento
para separar o tubo em peças tubulares
individuais interligadas por projeções
de ligação 'da mesma extensão da emano
da soldada, e um meio ara cortar as
projeções de ligação, incluindo esse meio
para cortar as projeções de ligação urn
meio para avançar e, guiar as peças tubulares ao longo de um percurso predeterminado, e um meio elétrico para
que imar fora as projeções sob a forma
de uma multiplicidade de eletrodos de
contato espaçados ao longo do dito percurso para engajamento pelas peças tubulares que se movem, e um meio para
suprir nergia elétrica aos referidos eletrodos de costato para ser passada através as projeções individuais a fim de
aquecer progressivamente as projeções
até que a queima das projeções seja
efetivadas, incluindo o dito meio de
avanço e guia um primeiro jôgo de correias de transmissão dispostas em relação de espaçamento de aipo-a-Caio, um
segundo Ag° de correias de transmissão dispostas tripo-a-tOpo com as correias de transmissão do diaa sentido j05go
estendendo-se entre e cobreponto as correias de transmissão do re catado primeiro
rodeter guias colaborando com
os ditos primeiro e segusdo jogos das
referidas correias de transmissão para

INELEGIBILIDADES
9

EMENDA CONSTITUCIONAL N 9
EMENDA CONSTITUCIONAL N 9

14 •

Lu ar 4.738 — Dl 15 eia juuw• De' 1963
DivuLGAÇÃo N* 94Z
PREÇO: Cr$ 100
A VENDAI
Na Guanabara
Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves te 1
Agéneia It Ministério da Fazenda
Atende-se g pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postas

Em Brasília
Nasede do D. 1 14.

manter as peças tubulares nessas cor.
reias de transmissão, e um meio para
impulsionar 'as referidas correias da
transmissão progressivamente mais rá.
pido da primeira para a última a fita
de esticar os projeções a lazer avançai
as peças tubulares separadas afastadat
umas das outras, e rodetes de transmis,
são dispostos entre o dito par de rode,
tas e o primeiro dos referidos rodetei
guias e referidas eorreiao de trauma!,
são para guiar cada peça tubular quan.
do ela está retornando a sua seção trens.
versai original do seu estado achatado,
23 — Um processo de separar ele,
tricamente corpos de lata e peças tubulares semelhantes ligados umas as ou,
tras- por projeções, carracterizado poe
compreender as fases de estabelecer pone
te reetidamente entre os contatos elétricos e as projeções para aquecer progressivamente as projeções e aplicar
uma força extensível em cada projeção
para romper as rojeções aquecidas.
24 — Um rocesso ‘cle separar eletricamente corpos de lata e peças tubulares
semelhantes ligadas umas as outras poe
projeções, caracterizado por compreesder as fases de passar a peça tubular
através de um ercurso arqueado com o
curso das projeções de ligação sendo
de um raio menor do que o raio de
qualquer outra parte das peças tiabot
res para separar peças tubulares adjacentes exceto pelas projeções de ligação,
e enquanto assarem as peças tubulares
ao longo do percurso arqueado lazer
ponte repetidamente dos contatos eletri.
cos com as projeções a fim de aquecer
progressivamente as projeções e aplicar
uma força extensivel em cada projeção
para romper as projeções aquecidas.
259 ) Um processo de separar eletricamente corpos de l ata e peças
tubulares semelhantes ligadas umas
its outras por projeções, caracterizado
por compreender as fases de fazer
ponte repetidamente dos contaos
elétricos com as projeções a fim de
aquecer progressivamente as projeções e aplicar uma fórça extensível
em cada projeção para romper as
projeções aquecidas, e avançar cada
peça tubular separada a uma razão
que aumenta progressivamente para
manter as peças tubulares separadas
guardando uma relação de espaçamento.
269 ) Um processo para separar um
tubo em corpos de lata Individuais
e peças tubulares semelhantes, caracterizado pelo fato de que o tubo possui uma emenda soldada o é enfraquecido ao longo de unhas circunferenciais dispostas transversalmente a
intervalos espaçados 'ongitudinalmente, compreendendo o processo as fases de mudar abruptamente a direção
de movimento do tubo numa direção
para a emenda soldada A medida que
êle avança para inicialmente partir
o tubo ao longo de cada linha enfraquecida afastado das entendas boidadas, achatando o tubo etn seguida
ao seu rompimento 4nicial r-ra separar peças tubu'ares ablacentes com
a exceção de uma projeção de ligação
disposta ao longo da emenda soldada,
estaaelecer ponte dos contatos elétricos com as projeções para aquecer
progressivamente as projeções e aplicar uma fôrça extensível em cada
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
41 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começarã a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante $0 dia,
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
projeção para romper as projeções mudar a direção de movimento do a fõlha de revestimento rígida é fa- cação de uma lâmina e o revestia
aquecidas.
tubo na direção da emenda soldada bricada com finas camadas de madei- mento de pelo menos um lado de
medida que êlp é avançado para ra laminada, formando unia fõlha de um núcleo substancialmente rigidO
27 9 ) Uni processo de separar um àinicialmente
partir a primeira peça madeira compensada.
de um material celular leve expantubo em corpos de latas interligados tubular ao longo
de uma linha cir- 4.9 — Uma estrutura de acôrdo dido, com uma folha de revestimento
e peças tubulares semelhantes, carac- cunferencial disposta
transversalfino de material de construção adeterizado pelo fato de que o tubo mente e separar a dita primeira peça com os pontos 2 e 3, caracterizada quado,
superpondo e prendendo a essa
possui uma emenda soldada e é en- tubular da peça tubular Seguinte porque a referida folha de revesti- ria, e aplicando
e prendendo uma
fraquecido ao longo de linhas cir- tom a exceção de T una projeção de mento rígida é prêsa ao núcleo por folha fina de revestimento
unia cacunferenciais dispostas transversal- ligação disposta ao longo da emenda meio de um adesivo adequado.
mada relativamente fina de alvena.
mente a intervalos espaçados longi- soldada. 5. — Urna estrutura de acôrdo camada
decorativa relativamente mais
tudinalmente, compreenàendo o pro31 9 ) Um processo de separar um com o ponto 1, caracterizada porque fina de materiais de revestimento
cesso as fases de mudar abruptamen- tubo
que se move longitudinalmente o referido núcleo substancialmeate trituradas à dita alvenaria, para forte a direção de movimento do tubo em corpos
de lat a inlerliad os
pe- rigIcio é fabricado com um plastico mar uma estrutura de painel de paem urna direção para a emenda sol- ças tubulares
caracteri- expandido, tal como uma composição rede isolante laminada.
med idaque #1 avança p ara zado pelo fatosemelhintes,
17. — Um processo de acórdo com
de que o tubo possui 1 de polistireno expandido.
inicialmente romper o tubo ao longo uma emenda soldada
é enfraque- i 6. 9 — Uma estrutura de mordo o ponto 16, caracterizado porque é
de cada linaa enn . aquecida .afastado 1 ciclo ao longo de linhasecircunferenuma fôlha fina e rígida de
com o ponto 1, caracterizada inporque aplicada
das emendas soldadas, e achatar o ciais dispostas transversamente
revestimento feita de cimento de
a
I
a
camada
de
revestimento
decorativo
tubo em seguida aa 5211 rompimento tervalos
amianto
a
cada lado do referia° núe s paçados longitudinalmen- . compreende partículas finamente triInicial para s p aniar as peças tubulacleo, por meio da aplicação de uma
compreendendo
o
processo
as
I
turadas
superpostas
e
embutidas
na
res adjacentes com a execução de te,
fina
camada
de adesivo ao referido
fases de achatar unia primeira se- i referida camada de al:anaria.
uma projeção de ligaaão disposta ao ção
núcleo.
do
dito
tubo
em
uma
serie
que
lona.o da emenda soldada .
se move de seções tubulares ao mes- 7. 9 — Uma estrutura de adirda com 18. — Um processo de acôrdo com
281 Um processo de separar uni mo tempo em que confinar lateral- o ponto 6, caracterizada porque a os pontos 16 e 17, caracterizado pora referida camada decorativa de
tuba rue sa move len ;ituclinalmente mente a seção seguinte e ao mesma 1 referida camada de partículas dna- que
de revestimento triturado é
em corpos de lata inierliaados e pe- ' tempo em que mudar a direção de . mente trituradas é formada por ma- material
aplicada sobre o referido material
ças tn.:;ulare's s:melliantes, caracte- movimento do tubo na direção da ' teriais escolhidos no grupo que con- de
alvenaria, antes que êste se tenha
rizado pelo fato da me o tubo pos- i em en d a soldada à med i da que ale sista de tijolo, pedra, terrazzo. mar- fixado
e endureciuo.
sui uma emenda soldada e é enfra- é a:ancado para inicialmente partir ¡ more, argila e outros materiais ode- 19. —inteiramente
Um processo de acordo aom
quecido ao longo de .inhas circun- a primeira peca tabula ,: ao longo de 1, quados finamente triturados.
o ponto 18, caracterizado porque a
ferenciaia, d is aosi as transversalmente , uma linha circunferencial disposta
8. 9 — Unia estrutura de acordo camada, de alvenaria revestida e rea inter:atas espaçado.; lonaitudinal- i transversalmente e separar a dita, com os pontos 1, 2, 4 ou 4, carac- cortada
e mareada para proporcionar
mente, compreendendo u processo :Is ; primeira peça tubular da peça tubu- I terizada porque as referidas folhas o aspecto
de tijolos e juntas de arfases de achatar unia primeira seção ' lar seguinte com a exceção de uma de revestimento rígidas são prêsas a gamassa,
antes que essa camada de
do dito tubo em uma série que se projeção de ligação dLiposta ao lon- ambos os lados do mencionado iú- alvenaria tenha
endurecido.
move d3 seções tubulares . aa mesmo go da emenda soldada, e estabe ecer cleo.
20. — Um processo de acôrdo com
tempo em que confinar lateralmente ponte repetidamente dos contatos
o ponto 18, caracterizado porque a
. 'tuna sesao seatiinte para inicialmente elétricos com as projeções a fim de 9.9 — Uma estrutura de acôrdo referida
estrutura de painel de papartir à primeira peça tubular ao aquecer progressivamente as proje- com o ponto 5, caracterizada porque rede laminado isolante é ainda prolongo de uma tinha cireunferenaial ções e aplica- uma fórca extensível as folhas de revestimento rígidas são cessada por aquecimento em uni fadisposta transversalmente e separar em cada projeção para romper as prêsas a ambos os lados do dito nú- no, sob unia atmosfera de vapor
cleo de polistireno expandido.
a dita primeira peça tubular da projeções aquecidas.
dágua, a uma temperatura um pouco
peço tubular eseguinte com a exce- A requerente reivindica de acôrdo
10. — Uma estrutura de acôrdo acima de 38 9 C e depois é deixada
ção de uma projecão dr- ligação ao com a Convenção Internacional e o com qualquer um dos pontos 1 a 6, esfriar no referido forno até a temArt. 21 do Decreto-Lei n 9 7.903, de caracterizada porque a fôlha ce re- peratura ambiente.
lonas) da ern a naa medula.
27 de agósto de 1943, a prioridade do vestimento rigida é présa apenas a 21 — Uni processo de acôrdo com
29°) Um processo de separar uni correspondente pedido depositado naj um
lado do referido núcleo.
o ponto 20, caracterizado porque a
tubo que s.a move lonaitudirudmente Repartição de Patentes nos Estados
em corpos de lata interligados e pe Unidos da América em 6 de julho 11. — Uma estrutura de acôrdo referida estrutura de painel de palaminado isolante é ainda proças tubulares semelhantes caracte- de 1960, sob n 9 41.053.
com qualquer urn • dos pontos 1 a 6, rede
cessada por remoção do fôrno, sendo
rizado pelo fato de que o tubo poscaracterizada porque a fôLha de re- deixada
ficar em repouso e secar sob
vestimento rígida é prêsa -a um dos as condições
sui urna emenda soldada e é enfra- (N9 53.828 — 27-12-65 — Cr$ 561
atmosféricas normais.
lados de núcleo e a camada de al- 22 — Um processo
quecido aa longo de linhas circuns•
.de acôrdo com
tanciais dispostas transversalmente a
venaria é aplicada e prêsa ao outro o ponto 20, caracterizado
porque a
intervalos espaçados longitudinalmenTERMO N. 130.665
lado do referido núcleo.
referida estrutura de painel de pate, compreendendo o processo as fa12. — Uma estrutura de acôrdo rede laminada isolante é ainda prozes de achatar uma primeira seção
Data: 7 de julho de 1961
com os pontos 2, 4 e 5, caracteriza- cessada por lavagem para a remoção
do dito tubo em uma série que se
porque ha, uma primeira folha dos depósitos sôbre a dita estrutura,
move de ações tubulares ao mesmo Pan-L Construction, Inc. — Es ta- da
de revestimento feita de cimento de resultantes do tratamento com vapor
tempo em que confinar lateralmente dos Unidos da América.
amianto prêsa a um dos lados do e/ou sacagem, e por aplicação de uni ,
uma seção seguinte para iniciaMende polistireno, e uma camada revestimento impormeabilizante •?1, su- '
te partir a primeira peça tubular ao Titulo: "PaiIaéls.,le construção pre- núcleo
alvenaria aplicada e prêsa ao ou- perfície da mesma.
longo de uma linha eireunferencial fabricados e processo de fabricação de
tro lado do núcleo de polistireno.
A requerente reivindica de acordo
disposta transversalmente e separar dos mesmos".
com a Convenção Internacional, c o
13. — Uma estrutura de acôrdo art.
a dita primeira peça tubular de uma
Pontos característicos
21 do Decreto-lei n. 9 7.903, de
com o ponto 12, caracterizada por- 27 de
peça tubular seguinte Mai a exceção
agteto de 1945, a prioridade
1
9
—
Unia
estrutura
de
painel
que
uma
camada
de
material
de
rede uma projeção de ligação disposta
do correspondente pedido depositado
de
parede
isolante,
caracterizada
por
vestimento
interior
é
aplicada
e
prêsa
estabe6n1dada.
ao longo da emenda
na Repartição de Patentes dos Estalecer ponte repetidamante dos con- contar um núclee substancialmente à dita fôlha de revestimento de ci- dos Unidos da América em 7 de julho
tatos elétricos com as projeções, a rígido de um material celular leve mento de amianto.
de 1960, sob n. 9 41.321.
fim de aquecer progressivamente as expandido, urna fôlha de revestimen- 14. — Unia estrutura de acôrdo
proje:aies e aplicar urna fõrça erten-1 to rígida prêsa a um ou ambos os com os pontos 2, 4 e 5, caracteriza- (N. 9 54.195 — 30-12-65 — C4 11.)
do referido núcleo, uma camasivel em cada pro t eção para romper lados
da de alvenaria prêsa a um ou a da porque uma folha de revestimenas nrojerõe, aauecidas.
ambos
os lados da referida Rolha de to rígida de cimento de amianto é
30 9 ) Um processo de separar um
9: MIO N. 1201)92
ou, como alternativa, a presa a cada um dos lados do refetu -o que se, move longitudinalmente revestimento
rido núcleo de polistireno, e é aplium
dos
lados
do
úc1eo,
e
uma
aDl' 10 de junho kle 1960
em corpo de lata inter Jatados e peças mada decorativa de materiais de .ae- cada e prêsa a uma das fôlhas de
tuholares semelhantes. caracterizado vestimento triturados, adequada para revestimento rígidos uma camada Ce
Requerente
— Ciba Soe été
pelo fato de que o tubo possui uma uso exterior ou interior, aplicado e alvenaria.
Anonyme, firma industrial e . coenleada soldado e é enUraquecido .ao presa à camada de alvenaria. de modo
lona o de linhas cirounferenciais dis- que é assim obtida /ima substancial 15. — Uma estrutura de acerdo mercial suíça.
com o ponto 14, caracterizada porpostas transversalmente a intervalos estrutura
Processo para a fabricação de
de painel de parede.
que e aplicada e presa uma camada novos compostos de guanidina
eeaarados longitudinalmente, com .
de
material
de
revestimento
interior
2)
—
Uma
estrutura
de
aceirdu
carn
preendendo o processo as fases de
de invenção.
à outradas ditas Unhas de rei esacha ar uma primeira sacão dr. dito o ponto 1, caracterizada porque a e- timento
rígida.
tubo em urna série que se move de ferida felha de revestimento rigida
Pont o s característicos
sacões tubulares ao mesmo tempo em é fabricada com uma composição .1e 16. — No proceaso para a robil1.” Processo para a fabricação
e amianto.
cação de uma estrutura de painel de
ClUe confinar lateralmente a seção cimento
seguinte e ao mesmo tempo em que 3.9 — Uma estrutura de acardo parede laminado isolante as fases de alcuilenoonino
com o ponto 1, caracterizada porque caracterizadas por ineluirem a pli- gnanidinas, nas quais 5 elid e m
aptbltb
41C-'
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PATENTES_ DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
11 2 9 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

alcoilenoimino contém 4 a . 10 áto- ou um ou dois átomos de carbono guintes radicais: grupos cianamimos de carbono, como componen- nucleares coni um imino vicinal da, grupos ureido . ou tioureido,
tes nucleares, e o radical alcoila e ou átomo de guanido nitrogênio grupos isourcido eterificado ou
inferior separa o grupo guanido formam um grupamento carbami- isptioureido, grupos . cianoguanido, grupos biguanido, grupos de
do grupo imino por 2 a 7 átomos la .ou tiocarbamila; ou seus sais.
ácido
carbárnicO esterificado ou
Processo, conforme especificadecarbono, seus derivados omiti.
árido
tiocarbâmico
ou grupos liacos, compostos de amônio quater- do no ponto 1, caracterizado pelo
lmmneIu
acido carbárnico ou
seus
sais,
caracterizado
fato
de
se
fazer
reagir
éstres
gim
e
nário
pelo fato de se converter, de ma- nido reativo alcanólicos inferio- grupos cianouréia ou cianotiou.
..o SC118 tautinneros.
neira per se conhecida, derivados res com alcoilenoiininas ou ésteb.'
Processo, conforme especiN
funcionais reativos de ácidos
res alcoil enoirnino alcanólicos
ficado -no ponto 3, caracterizado
(alcoileno ¡mino alcob inferior) inferiorescom guanidinas.
carhâmicos, os quais são conver5.° Processo, conforme especi- peto fato de se efetuar a redução
síveis em guanidinas, ou seus ficado no ponto , 2, caracterizado com um hidrato di metal leve,
sais, em . alcoilenoimino alcoil in- pelo fato de se empregar, como eletroliticaMente OU - com hidroferior '.guarnidinas, uo em alcoi- derivados funcionais reativos de gênio, na presença de um catalenolinino alcoil inferior guanidi- ácidos alcoilenoimino alcoil infe- lisador.
nas ou seus sais, nos quais um rior carbámicos, os quais são con7.° Processo, conforme especifiátomo de carbono do grupo alcoi- versiveis em guanidinas, os com- cado no ponto • 4, caracterizado
la inferior e ou umoudois átomos postos, nos quais são considerados pelo fato de , se empregar, como
de carbono nucleares com uni comosubstituintes do grupo alcoi- ésteres aleanólicos inferiores reaihnino vicinal e ou átomo de gua- leno imino &collo inferior os se- tivos d otipo definido no ponto 4,
nido nitrogênio formam um grupamento carbamila ou tiocarbainfla, se converter us grupos carbonita ou tiocarbonila em grupos
metileno, ou em ésteres guanido
reativo alcanédicos inferiores ou
éteres alcoilenoimigo alcanólicos
inferiores ou seus sais se permuDE
tar o grupo :éster pelo grupo alcoilenolinino ou um grupo guanido, o grupo alcoilenoimino nos
compostos acimaeontendo 4 a 10,
DO
átomos &carbono nucleares e separado o radical alcoila inferior,
alcanoila inferior . ou alcanol inferior o grupo iminodo grupo
éster ou amino por 2 a 7 átomos
de carbono, e, se desejado:se aciVOLUME 24 — 1963
lar os compostos resultantes, segundo um método per se conhecido e ou se converter em comPREÇO: Cr$ 3.600
postos de amônio quaternário e .
ou Se converter os sais resultantes
nos compostos livres ou os compostos livres resultantes em seus
A Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal
sais.
Federal ..ontém a matéria que, anteriormente, coabtauia o Apenso
2.° Processo,conforme especifiao Diário da justiça.

REVISTA TRIMESTRAL
JURISPRUDENCIA

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

cado no ponto 1, carae,terizmdo
pelo fato de se amonolisar, aminotisar, hidrolinar ou hidrogenonsar SO derivados funcionais reativos de ácidos N .(alcoilenointino
alcoil inferior) carhâmicos, os
quais são conversíveis Ou guanidinas,ou seus sais.
3." Processo, conforme especificado no ponto 1, caracterizado
pelo fato de se reduzir as alcoilenonniní; alcoil inferior guanidi-

nas, nas quais tun átomo de carboai; do grupo alcoilainferior• e

A VENDA f
Na Guanabara
Seeâo de Vendas: Avenida Rodrigues Alves o. • 1
Agéncia 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reemi,$)!so Postal
Em Brasília

Na Sede do D. 1. N.

os de ácidos halogenidricos ou de
ácidos sulfônicos orgânicos.
8.° Processo, conforme especificado nos pontos 1 a 7, caracterizado pelo fato de se empregar os
materiaisde partida e processo,
quesão obtidas as alcoilenoimino
alcoilinferior guanidinas ou seus
sais, nos quais o grupo alcoilenoiminocontém 6 a 8 átomos de

carbono e o radical alcoila inferiorscpara o grupo guanido do
grupoimino por 2 a 7 átomos de
carbono.
9.° Processo, conforme esP ec i
-ficadonspt18,rcerizadopelo fato de se empregar
os materiais de partida e proceso, que são obtidas as alcoilcnoimino alcoil inferior gnanidinas ou
seus sais, nos quais o grupo alcoir
lenoimino contém 6 a 8 átomos
de carbono e o radical alcoila inferior representa 1:2 etileno, 1:2,
2:3 ou 1:3 propileno.
. 10. Processo, conforme especificado nos pontosl a 9, caracterizado.) pelo fato de se empregar
oS materiais mie partida() processo,
que são obtidos a heptametilenoimino etil guanidina e seus saís de
adição de ácido.
11. Processo, conforme especificado nos pontos 1 a 10, carac-

terizado pelo tato de se empregar
um produto intermediário, obtido
em qualquer fase do processo,
como o material departida, e se
efetuar as fases restantes do processo), nu se formar os materiais
departidanas condições de reações ou se empregar na. forma do
seuscompostos acilicos, derivados
de amônio quaternário ou sais.
12. Processo para fabricação de novos compostos de guarnidi•
na comluzido subStancialmente,.
conformedescrito ein qualquer tua
dos exemplos acima.

Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com a CoovençãoInternaCional e de conformidadecom o artigo 21 do Código
da Propriedade Industrial, a orlo.
ridade dos correspondentes pedidos, depositados na Repartição de
Patentes dos Estados nidos de
América do Norte, em 10 de junho
de 1959, 10 de junho de 1959 e
10 de junho de 1959, sob os números 819.208, 810.209 e 819.210,
irespeotivampnie.
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código de Propriesfade Industriai Da data da pUblIcação começara

correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Duranta essa prazo poderão apresentas suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquõles que se lula 'trem prejudicados coal a concessão de registro requerido '.
..•n•••n•n•nas,
Termo n.° 712.993, de 28-9-1965
Comercial e Importadora , Tpopiral"
Limitada
São Paulo 4

lhas para fonógrafos, amplificadores,
bobinas para rádios e televisões, aparelhos paar contrôle de sons, condensadores, aparelhos de comunicação interaaas,se
na, diais, discos gravados, aparelhos de
freqüência modulada, fonógrafos, gravadores de discos, gravadores de titas,
geradores estatisticos e • eletrônicos de
'V OIGTIANDER
alta freqüência que funcionam cora válmáquinas falantes, aparelhos de
INDtâTR IA BRASILEIRA vulas.
receptores de sons, radicas, rádios tonógrafos, aparelhos de televisão, s unPara distinguir: Artigos e aparelhos cronizadores, selecionadores, transforeletrônicos: alto-falantes, antenas, agu- madores de sons, toca-discos automátilhas para fonógrafos, amplificadores, cos ou não, transmissores transistores,
válvulas para rádios e televisões
bobinas para rádios e televisões, aparelhos paar contrôle de sons, condensa..
érmo n. 9 712.996, de 28 9-1965
d'ores. aparelhos de comunicação interComercial e Importadora "Tropical"
na. diais. discos gravados, aparelhos de
Limitada
freqüência modulada, tonógra tos, gra• São Paulo
oradores de discos, gravadores de fitas,
geradores estatisticos e eletrônicos de

alta freqüência que funcionam com válvulas, máquinas falantes, aparelhos • de
•

receptores de sons, radioso rádios to.nOgratos, aparelhos de televisão, sincronizadores, Selecion a dbres, transformadores de sons, toca-discos automáticos ou não. transmissores transistores,
válvulas para rádios e televisões
Termo ri.° 712.994 de 28 9.19G5
Comercial e Importadora 'Tropi..al"
Limitada
São Paulo

PAXIMÀT
I NDIS TRIA
BRASILEIRA
Class( 8 -

Para distinguir: Artigos e aparelhos
eletrônicos: alto-talantes, antenas, agulhas para tonógra foz. amplificadores.
bobinas para rádios e televisões, aparelhos paar contraia de sons, condensadores. aparelhos de comunicação interna, diais, discos gravados. aparelhos de
freqüência modulada, tonóg ralos, gravadores de discos, gravadores de tiras,
geradores estatisticos e eletrônicos de

alta freqüência que funcionam coar válvulas. máquinas falantes, aparelhos de
receptores de sons, rádios, rádios fo
nógrafos. aparelhos de televisão, sincronizadores, selecianadorass transfortnadores de sons, toca-distas , automáticos ou não, transmissores transistores.
válvulas para rádios e televisões

AKA I

nrrits TR
BRASILEIRA
Class, 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos
eletrônicos: alto-falantes, antenas, agulhas para tonógrafos, amplificadores,
bobinas para rádios e televisões, aparelhos paar contrôle de sons, condensadores, aparelhos de comunicação interna, diais, discos gravados, aparelhos de
freqüência modulada, fonógrafos, gravadores de discos, gravadores de fitas,
geradores estatisticos e eletrônicos de
alta freqüência que funcionam com válvulas, máquinas falantes, aparelhos de
receptores de sons, rádios, rádios fonógralos. aparelhos de televisão, sincronizadores, selecionadores, transformadores de sons, toca-discos automáticos ou não, transmissores transistores.
válvulas para rádios e televisões
Termo n. 9 712.997, de 28 . 9 1965
Comercial e Importadora "Tionical"
Limitada
São Pauto

' Termo n.° 712.998, de 28-9- 1961
Comercial e Importadora "Tropical"
Limitada
São Paulo

Termos ns. 713.001 a 713.003 de
28-9-1965
Companhia industrial Sela'

Santa Catarina

TOPC ON
IND'LIS TRIA

BRAS ILEIRA
Classe 8
Para distingis', artigos e aparelhos eletrônicos: Alto-talantes, antenas, agu
lhas para tonógra tos, amplificadora&
as sons, aparelhos de alta fidelidade
bobinas para radios e televisões, aparelhos para contrôle de sons, condensa
dores, aparelhos de comunicação inter
na. discos gravados, diais, aparelhos de
frequência modulada 'fonógrafo*, gra
vadores de discos, gravadores de fitas
geradores estáticos e eletrônicos de alta frequência, que funcionam com válvula& máqpinas talantes, aparelhos de
receptores de sons, rádios-tonOgra soa
aparelhos de televisão, sincronizaelores
selecionadores, transformadores de sons
toca-discos automáticos ou. não, transmissores. transistores. válvulas Para ri
chos e Ielevisbes
Tèrrnos ns. 712.999 e 713.000, de
28-9-1965
Companhia Industrial Schlôsser
Santa Catarina

Classe 24
Afamares, atacadores para, espartilhos.
bandeiras, bordados, braçadeiras -e borlas, capas p ara móveis e pianos, carapuças para cavalos, cordões, februns
fitas, forros, franjas, filtros Para órgão, mochilas, mosquiteiros,
nesgas.
ombreiras, enchimentos para roupas.
panos p ara enfeites de móveis. não Iazendo parte dos mesmos. passamares,
pavios,' reds, casos e sacas
Classe 22
Pios de algodão, canhamo. juta, lã.
nylon, fios plástico& fios de seda natural e ravon, para tecelagem,, para
bordar, para costurar tricotagem e crofios e linhas para pesca, linhadas ck
aço para pesca
01.18e 37

Roupas brancas, para cansa e ases':

Acolchoados para camas. colchas co
be-3,:res -stregões, fronhas, guardaria.
pos focaa S bordado, fogo& da toalhas.
lençóis mantas par- camas panos sara
cositeia • p anos de pratos. 'xalhas
rosto e banho, toa lhas te aras. toapara lantar, • toalhas para chá e
:até. toalhas p ara banquetes. guarnições Para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Tèrmo n» 713.004, de 28-9-1965
„Aluisio de Barros Oliveira
São Paulo

MAMIYA
I NDCS TR IA

BRASILt IRA
Classe 8

Para distinguir: Artigos e apar..•/hos
eletrônicos: alto-falantes, antenas, agi',
Termo n. 9 712.995, de 28-9 1965
Comercial e Importadora 'Tropical" lhas para fonógrafos, amplificadores,
bobinas para rádios e televisões, apa.
/imitada
relhos paar contrôle de sons, condensaSão Paulo
dores, aparelhos de comunicação interna. diais. discos gravados, aparelhos de
freqüência modulada, fonógrafos, gravadores de discos, gravadores de rias,
MECABLITZ
geradores estatísticos e eletrônicos de
alta freqüência que funcionam com válINDIISTR IA
vulas, máquinas Falantes. aparelhos de
receptores de sons, rádios rádios foBRASILEIRA
nógrafos, aparelhos de televisão, sincronizadores, selecionadores, transforClasse 8
madores de sons, toca-discos automátiPara distinguir: Artigos e; (Tarantas cos ou não, transmissores transistores,
eletrônicos: alto-talantes, antenas, agia
válvulas para rádios e televisões

Classe 23
Tecidos e Peças em gerat
Classe 24
Alamares, atacadores para espartilhos

e calçados. ataduras 'de algodão para
diversos fins exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados braçadeiras.

Classe 33
Banco de sangue, com serviço especializado em transfusão de sangue e aras
derivados, hidratação infantil

borlas, cadeados caas ara móveis e
pianos, carapuças rara cavalos. • cordões, debruns là, fitas forros franjas
Termo n.° 713.005, de 28-9-1965
festão. feltro para órgão, fofos galar Roberto
Ayres Pereira e Decio Pereira
lamparinas, mochilas mosquiteiGuedes
ros. nesgas. ombreiras e enchimentos
São Paulo
oara roupas de homens e senhoras
panos para enfeites de móveis. não
fazendo narte dos mesmos palmilhas
p aasamaries, pavios rédeas, rendas reles sacas sinhaninhas para vestido,
telas, tampos para almofadas não ‘azendo parte de móveis, nonos êstes
feitos de algodão cânhamo linho luta
seda raicin rã nrle e fibra não
incluidos em outras classes

Gasse 33
Agência de propaganda
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i

Termo n.° 713.006, de 28.-9-1965
Roberto Ayres Pereira e Décio Pereira
Guedes
São Paulo

Eivcsa

Termo n. 713.009 de 28-9-1965
Companhia UsinaCamb ahyba
Rio de Janeiro

Termo n.° 713.013, de 28-9-1965
(Prorrogação)
Novocol Chemical Mfg. Co. Inc.,
Estados Unidos da Amérca

Têm on.° 71•3.0/1, da 18-9-65
Societá Per Azioni Vinieola 1taa
fllorio-Ing(hain Whitaker-Woodhottle
C. S.A.V.I.
Itália

il

MON1147.
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PUBLICIDADE

ALC001
Classe 33
Agencia de propaganda
Termo n.° 713.007, de 28-9-1965
Companhia UsinaCamb ahyba
Rio de Janeiro

CAMBANYB

Classe 3
Material anestésico local feiot em estado
de solução, pó ou tabletes
Termo n.° 713.014, de 28-9-1965
Alfred Dunsill Lunited
Inglaterra

,Inckstria Brasileira
rPkbRROGAÇÃO
t.15IN

Classe IÁlcool para fins inrustriais e comerciais
Termo n.° 713.010, de 28-9-1965
Companhia UsinaCamb ahyba
Rio de Janeiro

4.0

AGUARDENTE

CAMBANY8

o

PRORROGAÇÃO

CE.

A

COMPANHIA USUA

t.0

Indústria Bras:feira

Classe 42
Aguardente
Têrmo a,° 713.008 de 28-94965
Companhia UsinaCamb ahyba
Rio de Janeiro

PRORROGAÇÃO
‘131,44

-2?
AÇUCAR
CRISTAL

.st

MBAHYB
7

4
o

O
KG

4Ce
o
F-5)

CAMBAHYBA
Classes: 1, 41 e 42
Titulo de Estabelecimento
Têrmo a.° 713.011, de 28-9-1965
Proenix Brasileira Companhia de
Seguros Gerais
Guanabara

PHOENIX
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Cla'se 41
Classe 44
Tabaco manufaturado ou não. Artigos Si bstâncias alizne stsc:re, e seus prepara.
para fumantes, exceto papel (classe 38) dos. Ingredientes dt. a:imentos. Esse&
cias al.tnenticias
Têrmo n.° 713.015 de 28-9-1965
Termo n o 7 1 3.019. de 28-9-65
Alfred Dunhill Limited
Unilever Lirnited
Inglaterra
Inglaterra

BETIX)
Classe 41
•
Substâncias alimenticiu e seus prepara.
dos. Ingredientes de alimentos. Essêa•
cias al;menticias
••
Teimo n.^ 713.0W, de 28-9-65
'i Unilever Limite('
Inglaterra

Classe 44
Tabaco manufaturado ' cu não. Artigos
para fumantes, exceto napel (classe 38)
Tern] on.° 713.016, dc 28-9-65
Classe 50
Alfred Dunhill Limited
Impresso sem chegues duplicatas apóInglaterra
lices, títulos, cauções, rótulos notas
promissórias impressos em cartazes e
Classe 41
impresso de p..opaganda
Substâncias allinent(ciaf e seus prepara.
dos. Ingredien êe_r de alimentos. EssênTêrmo n.° 713.012 de 28-9-1965
cias alstetr,ticias
S. Dorf
Guanabara
Termo n.° 713.021, de 28-9-65 Unilever Limited
Inglaterra

'13 ti ME L

ETA

Indústrla Brasileara

Classe 41
Açúcar

Classe 42
Um vinho composto gemndo
-^'••••••n•
Termo n.° 713.018, de 28-9-65
Unilever Litnited
Inglaterra

Classe 8
Insígnia e e Conn,:rcio

ClaJse 41
Substâncias- alim , n,icias e seus preparei
Classe 44
Talco Manufaturado ou não. Artigos ;dos. Ingredien' ,..s de alimentos. Essens
cias akreuticias
para fumantes, certo papel (classe .38)

=ou"Tr911~11911fflWin~
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Publicação feita de aoOrdo som o art. 130 do Código da Propriedade um:lustrai Da data da publicação começara
urrar
o prazo de 80 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suam oposições ao Deputa:rusga
•
liktolanab da Propriedade fndustrial aquélee a. ee julgarem prejudicados som e °ondeado do registro ' requerldo
+moa

praa o tratamento das unhas, chasoi- me; escovas para dentes, cabel2s, unhas dolina "batons" cosméticos, fixadores
ventes e vernizes, removedores da cutt- e cílios, saquinhos perfumado, prepara- de penteados, petróleos, óleos para os
cula. glicerina erkiniada para os cabelos dos em pó, pasta, líquidos e tijolos cabelo creme revanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
e preparados para descoioir unhas praa o tratamento das unnas,
cil,os e pintas ou sinais atificiais, óleos •ventes e vernizes, removedores da cutí- pele a "maquilage". lepilatórios, das°.
cula, glicerina erkimada para os cabelos dorantee, vinagre aromático, pó de arroz
Pa r a e pele
e preparados para descoloir unhas. e talco perfumado ou não, Japis para
Tétano n. 9 713.027. de 28-9-65
cílios e pintas ou sinais atificiais, óleos pestana e sobranceiras, prepados para
Unilever Limited
embelezar cibos e olhos, carmim para
para a pele
Classe 3
Inglaterra
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Termo
n.°
713.029,
ele
28-9-65
Anestésicos
para barbear, sabão liquido perfumado
ohn West Foods Limited
ou não, sabonetes. lentifriclos em pó,
Têrtno n.° 713.023, de 28-9-65 —
Inglaterra
pasta ou liquido, sais perfumados Para
Unilever Limited
banhos, pentes, vaporizadores de perfuInglaterra
me: escôvas para dentes, cabelos, unhas
Classe 48
cibos. saquinhos perfumado, preparae
Para distinguir: Perfumes, essências exdos em pó, pasta, líquidos e tijolos
tratos, água de colônia, kji.a de toucaClasse 41
praa o tratamento das unhas, disso!dor, água de beleza, água de quina
Substâncias alimentícias e seus piepa- ventes e vernizes. removedores da cutíágua
le
rosas,
água
de
aitdzema,
água
Classe 41
rados. Ingredientes de alimentos. Es- cula, glicerina erkunada para os cabeio*
Substâncias alimentícias e seus prepa- para barba, loções e • mucos Para os
sências alimentícias
e preparados para descoloir unhas,
cabelos
e
para
a
pele.
brilhantina,
banos.
Est
rados. Ingredientes de alimen
cílios e pintas ou sinais atificiais, óleos
dolina,
"batons"
cosmetesis
fixadores
713.030,
de
28-9-65
9
Termo
n.
sências alimentícias
para e pele
Unilever Limited
—
de penteados. petróleos. óleos para os
Termo n.° 713,024, de 29-4-65
Inglaterra
cabelo creme revanescente, cremes gorTéreno n.° 713.032, de 28-9-65
Unilever Limited
durosos e pomadas para limpeza da
Unilever Limited
Inglaterra
peie a "maguilage', lepilatórias, desoInglaterra
dorantee. vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, Japis para
pestana e sobranceiras. prepados para
Classe 48 .
embelezar cibos e olhos, earmim para Para distinàuir: Perfumes, essências ex,
o rosto e para os lábios, sabão e creme tratos, água de colônia, água de toucaClasse 41
Substâncias alimentícias e seus prepa- para barbear, sabão liquido perfumado dor, água de beleza,' água de quina
rados. Ingredientes de alimentos. Es- ou não, sabonetes, lentifricios em pó água le rosas, água de alfneema, água
pasta ou líquido, sais perfumados para para' barba, loções e tónicos para os
sências alimentícias
•
Classe 46
banhos, pentes, vaporizadores de perfu- cabelos e para a pele, brilhantina, banTerra on.° 713.025, de 28-9-65
me; escovas para dentes, ca p elos, unhas dolina. "batons" cosméticos, tocadores Para distinguir: Perfumes, essências exUnilever Limited
e cilios, saquinhos perfumado. prepara- de penteados, petróleos. óleos para os tratos, água de colônia, água de toucaInglaterra
dos em pó, pasta, liquidas e colos cabelo creme revanescente. cremes gois dor água de beleza, água de quina
praa o tratamento das unhas, dessol- durosos e pomadas para limpeza da água le rosas, água de alfazema, água
ventes e vernizes, removedores da euti- pele a "maquilage", lepdatórios, desce para barba, loções e tônicos para os
cula, glicerina erktmada para os cabelos dorantee, vinagre aromático. pó de arroz cabelos e para a pele, brilhantina, bane preparados para deseuloir unhas, e talco perfumado ou não. lapis para dolina." "batons" cosmétieos, fixadores
cílios e pintas ou sinais atificials, óleos pestana e sobranceiras, granados Para de penteados, petróleos, óleos para os
Classe 41
para a pele
Substâncias alimentícias e sem L uc:paembelezar cílios e olhos, carmim para cabelo creme revaneecente. rremes gorrados. Ingredientes de alimentos. Es&rosto e para os lábios, sabão e creme durosos e pomadas para limpeza da
Termo n. 0 713,028, de 28-9-65
sências alimentícias
para barbear, sabão liquido perfumado pele a "maquilage". lepilatórios, desoUnilever Limited
ou não, sabonetes, lenrifricios em pó. dorantee. vinagre aromático, pó de arroz
Termo n.° 713.026, de 28-9-65
Inglaterra
pasta ou liquido, sais perfumados para e talco perfumado ou não, lapis para
Unilever Limited
banhos, pentes, vaporizadores de pari u- pestana e sobranceiras, prepados para
Inglaterra
me; escovas para dentes, cabelos, linhas embelezar cílios e olhos. carmim para
e cibos, saquinhos perfumado prepara- o rosto e para os lábios, sabão e creme
dos cru pó, pasta, líquidos e tilolos para barbear, sabão líquido perfumado
Classe 48
praa o tratamento das unhas, dissolem pó,
P :ra diaeinguir: Perfumes, eesencias ax- ventes e vernizes, removedores da cutl ou não, sabonetes, lenrifricios
Classe 48
tratos, água de colônia, água de touca- cuia, glicerina er cumaila para os cabelos pasta ou líquido, sais perfumados para
banhos pentes. vaporizadores de pl-rtuPara distinguir: Perfumes, essências ex- dor, água de beleza. água de quina
preparados para descoloir unhas
Pratos, água de colônia, agua de touca- água le rosas, água de alfazema, água ecílios e pintas ou sinais atificiais, óleos me; escôvas para dentes. caMos, unhas
e cilios. saquinhos perfumado preparador, água de beleza, água de quina para barba, loções e tarecos para os
?ara a pele
dos em pó pasta. liquidas e tilnices
água te rosas, água de n.fazeina, água cabelos e para a pele, brilhantina, banama o tratamento das unhas,
para barba, loções e tônicos paia os dolina, "batons" cosméticos, fixadores
de
2-9-6S
Tèrma ri.° 713.031,
ventes e vernizes, rernovedoees da 'end.cabelos e para a pele. brilhantiaa, baa- de penreados, petróleos, óleos para os
Unilever Limited
cula. glicerina er ratinada para os cabelos
dolinie, "batons" cosméticos. fixadores cabelo creme revanescente, crentes gor•
Inglaterra
e preparados para descoioir unhas
de penteados. petróleos, óleos para os durosos e pomadas para limpeza da
eieos e pinas nt smais atificiais óleos
*abalo creme revanescen t e , cremes gorpele a "maquilage". lepilatonos, deaopara a Pele
pomadas
para
limpeza
da
durosos e
_
pele a "maquilage". lepilatarios, deso- dorantee, vinafve aromático, pó de arroz
Téraia n.° 713.034, de 2,S_9_65
dorantee. vinagie aromático . pó de arroz e talco perfumado ou não. lapis para
ktie1,01,1q...t Atra Ap-)t:'1:..rnrs
Classe 48
pestana e sobranceiras, °rapados para
Fahriker
e talco perfumado ou não, !aleis para embelezar cibos e olhos, carmim para Para distinguir: Perfumes. essencias expestanã e sesesisrancelras, prepados para
de toucaS n h,,;
tratos.
água
de
Colônia
agua
rosto
e
para
os
lábios,
sabão
e
creme
o
embelezar cílios e olhos, carmim para para barbear, sabão liquide) perfumado dor, água de beleza . água de (111`Pál
o rosto e para os lábios, sabão e creme ou não, sabonetes, lentifricios em pó. água le rosas, água de alMzeina. fique
para barbear, sabão liquido perfumado
pasta est liquido, sais perfumados tiara Para barba,. loeões e tóaiLos para os
ou não, sabonetes, lentifricios em pó,
pasta ou liquido, sais perfumados para banhos, pantes. vaporizadores de pariu cabelos e para a pele, brantma.
banhos, pentes, vaporizadores de perfume: escôvas para dentes. cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumado, preparaPREÇO DO NÚMERO DE ElOiE: CR$ 50
1)1..pd--1,) de itaiiiina-terro
dos alei pó, pasta, líquidos e tijolos
Termo n.° 713.022, de 28-9-65
Aktiebolaget Astra, Apotekarnes
Kerniska Fabriker
Suécia

DURANEST
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